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  شكر وتقدیر
فإنھ لیسرني أن أتقدم انطالقا من العرفان بالجمیل، 

  الكریممتنان الى أستاذي المشرف الدكتور بالشكر واإل

 لذي أمدني من منابع علمھ بالكثیرا" بن فرحات ساعد"

والذي ما توانا یوما عن مد ید المساعدة لي وفي جمیع 

ثیرة، فحمدا � بأن یسره في المجاالت رغم انشغاالتھ الك

دربي ویسر بھ أمري لیبقى نبراسا متأللئا في نور العلم 

  .والعلماء

لى أساتذتي أعضاء لجنة كما أتقدم بجزیل الشكر إ

المناقشة الموقرین على ماتكبدوه من عناء في قراءة 

  .رسالتي المتواضعة وإغنائھا بمقترحاتھم القیمة

 



 

 

 

  

 

 

 

  إھداء
  عاضالمتو أھدي ھذا العمل

  ...إلى والدتي التي أرضعتني السھر والصبر واألمل والعمل

  ...إلى والدي الذي أّصل لدي العزة والكرامة وحب الوطن

  ...رزانإلى زوجتي الفاضلة وابنتي قُرة عیني 

  ...إلى كل اإلخوة واألخوات وأبنائھم وبناتھم

  ...إلى كل الزمالء واألصدقاء

  ...نسان الفّعالاإلكل من یبذل جھدا من أجل حركة  إلى
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:مة عامةقدِّ مُ   

 أ  

 :ةـامـعة ـممقدِّ 

من أشهرها أزمتي نهایة  َعَرَف اإلقتصاد اللِّیبرالي منذ قیامه عدة أزمات اقتصادیة

 األخیرةإضافة إلى األزمة المالیة واإلقتصادیة  ایة التسعینیات من القرن الماضي،العشرینیات ونه

كان ذلك جرَّاء  .زمة الرَّهن العقَّاري في الوالیات المتحدة األمریكیةأَ ت بِ أَ دَ ، التي بَ 2008سنة 

نِح قروض عقاریة ة قیام المصارف ِبمَ جَ ر دَ ارات، لِ بالعقَّ التسهیالت اإلئتمانیة المتعلقة  إتِّساع

لألفراد والمؤسسات دون أیَّة ضمانات، هذا ما أدَّى إلى انخفاض أسعار العقارات في صیف 

والمؤسسات المالیة ر العدید من المصارف وتضرُّ  إلى تدمیر مالءة المقترضین إضافة ،2007

أسهمها في  مِ یَّ نخفاض قِ إضافة إلى ااألخرى وصنادیق المعاشات وشركات التأمین، 

فالس إِ  تأزِّم، أفرز العدید من النَّتائج الحتمیة، لعلَّ من أهمِّهاهذا الواقع اإلقتصادي المُ .البورصة

 متدَّ احیث  دیة واإلنتاجیةااإلقتصالمؤسَّسات وكذلك  سات المالیة والمصرفیةمن المؤسَّ عدد كبیر 

  .اإلنهیار إلى األسواق المالیة وجمیع قطاعات اإلقتصاد

 ،ةبسبب العولمت انتشارا كبیرا فَ رَ فحسب، بل إنَّ األزمة عَ  األمر عند هذا الحدِّ  فوقَّ تَ لم یَ 

ة  فكانت جمیع أنحاء العالم حتى في الدول التي ال توجد فیها إستثمارات أمریكی إذ مسَّت

خسائر المؤسسات المالیة العالمیة لوحدها ُقدِّرت  یاتفبحسب اإلحصائ .سائر العالمیة كبیرةالخ

أو  غم من الجهود الدولیة واألمریكیة للحدِّ على الرَّ  *2008تریلیون دوالر عام  4ما یفوق 

  .خفیف من تداعیات هذه األزمةالتَّ 

لتزام هو في األساس عدم اإل البحث في أسباب هذه األزمة یبین أن سبب األزمة إن      

بالقواعد  وعدم اإللتزام غیاب أخالقیات العمل اإلقتصاديو  بالمعامالت اإلقتصادیة والمالیة،

 المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیةإضافة إلى عدم مقدرة  ،والقوانین لدى المؤسسات األمریكیة

ة  من هذا إذن فاألزم. حدوثهاعلى التنبؤ باألزمات قبل  وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي

                                                           
، 2008اإلستراتیجیة والحلول، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،  ،مباديء إدارة األزماتماجد سالم الهدمي وجاسم محمد،  *

  . 18ص
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إهتماما عقود ولكنه لم یلق  ثمانیةحوالي  هذا المفهوم الذي ظهر منذ .المنطلق هي أزمة حوكمة

وحتى المؤسسات  الدولیة مع إدراك الدول والمنظمات، 2008 ظهور أزمة إلى حین كبیرا

  .والحكماإلقتصادیة ألهمیة هذا المفهوم المعبر على منظومة متكاملة لإلدارة 

تشیر تجارب الكثیر من البلدان النامیة التي طبقت برامج صندوق النقد الدولي في كما      

صندوق النقد الدولي في تحقیق تنمیة إقتصادیة  نسبي آسیا وٕافریقیا وأمریكا الالتینیة إلى فشل

لي لطبیعة في هذه البلدان بسبب عدم مالئمة النموذج اإلقتصادي الذي یطبقه صندوق النقد الدو 

أنتجت هذه السیاسة مشاكل إقتصادیة ساهمت بقسط كما .المشاكل اإلقتصادیات للدول النامیة 

ضخم وٕازدیاد عدد العاطلین ، كإرتفاع نسب التَّ اإلقتصادیات الناشئة على التأثیر السلبي فيكبیر 

وتنامي مستویا ت المعیشیة قتصادي وتدهور مستویات الدخول و عن العمل وتراجع النمو اإل

اإلقتصادیة األمراض وغیر ذلك من المشاكل الفقر والمجاعة والجهل واألمیة و  مظاهر

  .أوسع فئات المواطنین واإلجتماعیة التي تعاني منها

قد الدولي لترتیب إمكانیات صندوق النَّ  واضح أن البلدان اإلمبریالیة قد َسخَّرتمن الإن      

المیة الثانیة، بما یخدم سیاستها الخارجیة، فالقروض وما الوضع الدولي الذي نشأ بعد الحرب الع

یسمى بالمساعدات الغربیة هي من وسائل اإلمبریالیین النیو كالسیكیین إلغراء البلدان الفقیرة 

زیف المساعدات الغربیة التي ال وقد أثبتت الوقائع خطر و . سمالیةوٕاستمالتها إلى الحضیرة الرأ

بارات سیاسیة وٕاقتصادیة تعزز من نفوذ ومصالح الدول الرأسمالیة تقدم ألي بلد إال بموجب إعت

ومن جهة أخرى تكون مدخال لتدخل الدول اإلستعماریة في شؤون  ةالمانحة للمساعدات من جه

  .الدول المتلقیه لهذه المساعدات

مالیــة ت األزمــات الســابقة التــي ظهــرت بعــد إنشــاء صــندوق النقــد الــدولي واألزمــة الَنــیَّ لقــد بَ       

فـي ، محدودیـة دور المؤسسـات المالیـة والنقدیـة الدولیـة وضـعف مسـتویات أدائهـا  2008العالمیـة 
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إلحتوائیــة الخاصــة التحــذیري المبكــر مــن األزمــات أو بــاإلجراءات والسیاســات امــا یتعلــق باإلنــذار 

النقدیــة كیــف ســاهمت المؤسســات الدولیــة و  ، 1997 اآلســیویةنــت األزمــة حیــث بیَّ . بــإدارة األزمــات

ومنهـــا صـــندوق النقـــد الـــدولي فـــي تفـــاقم األزمـــة وٕانتشـــار العـــدوى أو فیمـــا یتعلـــق باإلســـتفادة مـــن 

دلیـل واضـح علـى ذلـك  2008 واألزمة األخیرة ة في منع تكرارالوقوع في األزماتالتجارب الماضی

المسـتوى نسیق والتعاون على ور في التَّ صُ وهي تدل على فراغ مؤسساتي وٕاجرائي ورقابي كبیر وقُ 

  .النقدي والمالي

جعلت جمیع الدول وكذلك المنظمات  التي عرفها اإلقتصاد العالمي المتعاقبةاألزمات  إنَّ 

وتدفع بهذه  (Gouvernance) )الدولیة(العالمیة  الدولیة ذات الصلة تدرك أهمیة الحوكمة

المالیة یة و النقد على جدول إهتمامات مجتمع األعمال الدولي والمؤسساتالقضیة أن تكون 

وخصوصا  نیخالل العقدین الماضی وقعتالتي  اإلقتصادیة والمالیة الوقائع إن بعض .العالمیة

 جنوب شرق أسیا وأمریكا الجنوبیة دولمن  عددأسواق في اإلنهیارات المالیة التي حدثت 

دول  اإلقتصادي والخصخصة بعدد من حریرالتَّ  وٕانتهاج سیاسة حول إلى نظام السوق الحروالتَّ 

 تتوافق ) أكادیمیین،خبراء  سیاسیین( جعلت حمیع األراء على الصعید العالمي شرق أوروبا،

سواء على مستوى اإلقتصاد الكلي أو على مستوى المؤسسات المالیة  یة الحكم السلیمعلى أهمِّ 

لقرن بإعتباره حجر األساس  في النموذج الناشئ للتنمیة اإلقتصادیة والمصرفیة ل ،وغیر المالیة

  .الحادي والعشرین

من ِقَبِل عنایة الهتمام و اإلحازت قضیة الحكم السلیم أو الجید على قدر كبیر من  لقد     

مات الدولیة، وأیضا قطاع المصارف سواء على المستوى قابیة والمنظَّ لطات اإلشرافیة والرَّ السُّ 

منظمة : وهیئات رقابیة عالمیة مثل إقتصادیة ماٍت نظَّ ة مُ دَّ ت عِ رَ دَ صْ حیث أَ . اإلقلیمي أو الدولي

بازل للرقابة المصرفیة دراسات تتضمن معاییر  ة، ولجن)OCDE(التعاون االقتصادي والتنمیة 
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المؤسسات وفي  المؤسسات المصرفیة والمالیةو  الحكومات والشركاتوأدلة وافرة للحكم السلیم في 

  .العالمیة النقدیة والمالیة التي هي موضوع دراستنا

   :ةـكالیاإلش

المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة ـ في  هبالتي منیت الكبیر مع تصاعد حاالت الفشل 

على مستوى العالم  والحكومات العدید من المصارف والشركاتمقدمتها صندوق النقد الدولي ـ و 

لعدد من  من إنهیار 2008سنة  وما أفرزته األزمة المالیة العالمیة العقدین األخیرین،في 

  : ، هنا یطرح التساؤل الرئیسيكبریات البنوك والمؤسسات المالیةلحكومات و ا

في  )املةالشَّ العالمیة أو (الدولیة  ساهم نظام الحوكمةمكن أن یُ مدى یُ  إلى أيِّ  ـ

   ار إستراتیجي لحمایة اإلقتصاد العالمي من األزمات؟یَ خَ قد الدولي كَ صندوق النَّ 

  :ة تساؤالتدَّ وهري عِ ساؤل الجعن هذا التَّ  ویتفرعَّ   

 والحوكمة )السیاسیة( القطریة ماهي أبرز مفاهیم حوكمة الشركات والحوكمة - 

  ؟)الشاملةالدولیة أو ( العالمیة

  لیات ونمط التسییر في صندوق النقد الدولي؟آماهي  - 

 تها ؟وما مدى فعالیَّ  ؟في صندوق النقد الدولي الدولیة لیات الحوكمةآماهي  - 

 النقدي النظام یشهدها التي التحوُّ التَّ  لِّ ظِ  في الدولي قدالن صندوق مستقبل ما - 

  الدولي؟ الماليو 
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  :ات البحثـفرضی

ي مجموعة فرضیات نِّ بَ رتأینا تَ همَّ مفاصلها، ا، والوقوف عند ألمعالجة إشكالیة البحث

  :أساسیة وهي

 وليالدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الد لقد بقیت المؤسسات المالیة والنقدیة - 

تها الرقابیة ومشروطیتها المذهبیة رها القانونیة الجامدة ورهینة إنتقائیَّ طُ ألُ حبیسة 

  .ومحدودیتها الوضائفیة والمجالیة

 الإ ن أكبر المؤسسات الداعیة للحوكمةصندوق النقد الدولي م على الرغم من أنَّ  - 

داخل  )لةالشام( الدولیة الحوكمة سِ سُ ذاته بحاجة إلى تطبیق أُ  ه في حدِّ أنَّ 

دون مراعات حقوق ، مؤسساته التي تخدم مصالح الدول الكبرى بالدرجة األولى

 .الدول األخرى األعضاء

في الحفاظ على  في صندوق النقد الدولي) الدولیة(عالمیة ساهم الحوكمة التُ  - 

إستقرار النظام المالي وسالمته في مواجهة األزمات المالیة، وذلك من خالل 

بإحترام معاییر العدالة والشفافیة في اإلفصاح والمسؤولیة وفرض  قواعدها المتعلقة

  .سیادة القانون

 تغییر إلىفي  الدولي النقد صندوقب يؤدِّ تُ سَ  ،2008العالمیة  المالیة األزمة إن - 

  .سیاساته من كبیر جانب

  :وعـة الموضـأهمی

  :تأتي أهمیة الموضوع في التركیز على النقاط التالیة     

على  )الشاملة( العالمیة ع في تطبیق مفهوم الحوكمةوسُّ ى أهمیة التَّ التأكید عل - 

  . مستوى المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة

اإلستفادة من قیام المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة بوضع مجموعة من المعاییر  - 

  .والقواعد التي تكفل حسن األداء والرقابة القویة
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ور الكبیر للمؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة إلحتواء التركیز على األهمیة والدَّ  - 

  .األزمات المالیة

فعالیة صندوق النقد الدولي وتعزیز دوره وشرعیته، وذلك من خالل من فع الرَّ  - 

  .صیاغة مسار وآلیات للمساءلة

ا في المجال المالي ساعً أكثر عمقا وٕاتِّ  التمهید لبناء نظام حوكمة عالمي - 

  .واإلقتصادي عموما

 على 2008 أزمةالذي خلَّفته  ثراأل على تركیزه في البحث هذا أهمیة ىتتجلَّ  ماك - 

    .الدولي النقد صندوق أي العالمیة المالیة الحوكمة نظام في مؤسسة أهمِّ  سیاسات

  :ةـدراسـدف من الـاله

  : نستهدف من خالل تقدیم هذه الدراسة تحقیق جملة من األهداف منها

واإلستفادة  )الشاملة( أو الدولیة العالمیة مزایا الحوكمةجابیات و یتحدید وتقییم إ - 

من وقوع األزمات وتحقیق اإلستقرار  لكشف عن دورها في الحدِّ ا ، بهدفمنها

  .اإلقتصادي

روریة ضهي عبارة عن إستراتجیة  )الشاملة( العالمیة الحوكمة ل إلى أنَّ وصُّ التَّ  - 

  .ج األزمات المالیة والوقایة منهاة المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة لعاللكافَّ 

والحوكمة  تحدید المفاهیم األساسیة والمستحدثة لموضوع حوكمة الشركات - 

 صندوقوأهم مؤسسات  )الشاملة( العالمیةالدولیة أو  والحوكمة )السیاسیة(القطریة

  .النقد الدولي

ي ٕادراتها على المستوى الدولي واإلقلیملیل سیاسات إحتواء آثار األزمة و تح - 

  .والقطري

وتحلیل الجوانب األساسیة والمبادئ الجوهریة لحوكمة الشركات والحوكمة  تقییم - 

 .)الدولیة( العالمیةالحوكمة و  )السیاسیة( القطریة
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  :وعـار الموضـاب إختیـأسب

  :الدوافع التي حفزتنا إلختیار هذا الموضوع مایلي لعل من أبرز وأهمِّ 

  . )أو العالمیة الشاملة( دولیةال اإلهتمام الشخصي بموضوع الحوكمة - 

  .ء بعض القناعات العملیة والنظریةمحاولة توظیف و إثرا - 

على صعید تمكین  )الشاملة( العالمیة ور الحیوي الذي تلعبه الحوكمةإدراكنا بالدَّ  - 

  .ة من إستثمار قدراتها  بشكل أمثلالدول النامی

اإلقتصادیة التي شعورنا بأهمیة الموضوع خاصة في ظل التحوالت والتطورات  - 

  .تشهدها مختلف مؤسسات العالم

  :حثـج البـمنه

اإلعتماد على المنهج  تمَّ ، أبعادهامختلف من أجل دراسة مشكلة موضوع البحث وتحلیل 

مختلف عاب اإلطار النظري للموضوع وفهم مكوناته وتحلیل یستا بهدف ،الوصفي التحلیلي

من أجل إسقاط الدراسة ، ة في الجانب التطبیقيإعتماد منهج دراسة الحال ، كما تمَّ تمفصالته

  .النظریة على صندوق النقد الدولي

  :صعوبات الدراسة     

المراجع لت أهمها في نقص البحوث و ثَّ مَ تَ  ،إعترضتنا عدة صعوبات عند إنجاز هذا البحث     

لنقد عتماد الجانب التطبیقي على صندوق اا، إضافة إلى صعوبة التي تتناول هذا الموضوع

  .الدولي
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                                                                                    :راسات سابقةدِّ ال    

لساحة الوطنیة من ا هو موجود  على امَّ مانطالقا ثراء الموضوع  وتحدید نقطة بدایته، إل      

 :ات وتلخیص مفادها كاألتياالطالع على بعض هذه الدراس مَّ دراسات سابقة، ث

 عام في) OECD( والتنمیة االقتصاديمنظمة التعاون ل التابعة العاملة المجموعة دراسة ـ

 الخاص، القطاع والسیاسات ورواد القرار صناع تزوید إلى تهدف التي كانت إشكالیتها )2005(

 الرئیسیة للقضایا ةبمراجع العالقة ذات والمؤسسات والخبراء الدولیون المستثمرون فیهم بما

 لمبادئ مقارنة دراسة إجراء خالل من الحوكمة، مجال في العربیة المنطقة في المهمة والتطورات

 ألجل والتوصیات النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت .العربیة البلدان من عدد في الحوكمة

 التقدم قیاس عملیةء أثنا الحسبانفي  ُتؤخذ أن یمكن النقاط التي وتقدیم عدد من ،اإلصالح

 :وعلیه فإن هذه الدراسة تتقاطع مع بحثنا في النقاط التالیة ،الحاصل

  .)الشاملة( أو الدولیة العالمیة إبراز مفاهیم حوكمة الشركات والحوكمة -    

    .الحوكمة في المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیةمدى توفر  -    

 التجاریة والعلوم االقتصادیة العلوم كلیةبـ ،طالب لیدو  األمین محمد ـ رسالة ماجستیر للطالب

 العالمیة المالیة األزمة إنعكاساتالبواقي، بعنوان  أم مهیدي بن العربي جامعة، التسییر وعلوم

 أكبر تداعیات  والتي تناولت إشكالیتهاالدولي ،  النقد صندوق سیاسات على 2008 سنة

 األزمة هذه سجلت قد و تاریخه، منذ 2008  سنة الدولي النقد صندوق یواجهها مالیة أزمة

وعلیه فإن هذه  .مواجهتها و تطوراتها كبح في كذلك عجزه و بوقوعها التنبؤ في الصندوق عجز

 :الدراسة تتقاطع مع بحثنا في النقاط التالیة

 .)2008(العالمیة  المالیة األزمة بتداعیات سیاسات صندوق النقد الدولي رتأثُّ  إمكانیة  -  
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 .المجاالت مختلف في الصندوق النقد الدولي سیاسات على 2008)(أزمة  أثر -  

ـ  مداخلة للدكتورصالحي صالح بعنوان إصالح وتطویر دور المؤسسات النقدیة والمالیة 

الدولیة، في إطار بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي بعنوان األزمة المالیة واإلقتصادیة 

بحیث تناولت إشكالیة هاته . 2009، جامعة فرحات عباس، سطیف، یةالدولیة والحوكمة العالم

الحاجة والدعوة إلى إعادة النظر في قواعد إدارة النظام المالي العالمي تحت إشراف المداخلة 

صندوق النقد الدولي بإعتماد إجراءات تصحیحیة على آلیة عمله ونظام حوكمته لجعله قادرا 

  :وعلیه فإن هذه الدراسة تتقاطع مع بحثنا في النقاط التالیة ألزمات،على توفیر السیولة والتنبؤ با

التعاون على المستوى رقابي رهیب وقصور في التنسیق و و ٕاجرائي فراغ مؤسساتي و وجود  -  

  . النقدي المالي

إزدیاد الشعور بأهمیة إجراء اإلصالحات الضروریة لهذه المؤسسات الهامة لتكون في خدمة  -  

    .دولي بكاملهالمجتمع ال

  : ةـدراسـات الـتقسیم

ر المعروض، تم تقسیم هذا العمل إلى ثالثة صوُّ للتعامل مع مشكلة البحث وفق التَّ 

في ذلك  اعتمدنافصول ینطوي بعضها على الجانب النظري واألخر على الجانب المیداني، 

  .االطریقة التي تمكن من ترابط  أجزائها وتجانسها وتكامل أفكارها وتسلسله

عبارة عن مدخل مفاهیمي، حاولنا من خالله استجالء بعض  الفصل األولكان حیث 

حتوي على اذ ا ،مدخل نظري للدراسة فقد كان بمثابة ،المفاهیم المترابطة مع مفهوم الحوكمة

 فقد خصَّصنا، اهَ اتِ دَ حدِّ مفاهیم الحوكمة ومُ إلى  المبحث األولفي  ناضأربعة مباحث أساسیة تعرَّ 

فقد  المبحث الثاني ، أمَّا)السیاسیة( القطریة تناول حوكمة الشركات والحوكمةلمبحث هذا ال

المبحث ، في حین تناولنا في ومحدداتها )الشاملة( الدولیة أوالعالمیة مفاهیم الحوكمةاستعرضنا 

قات وِّ عمُ  نا من خاللهتناول المبحث الرابعو ،في مستویاتها الثالثة ة تطبیق الحوكمةیَّ أهمِّ  الثالث

  . في مستویاتها الثالثة تطبیق الحوكمة
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أربعة ؛ فقد تضمَّن آلیات ونمط التسییر في صندوق النقد الدولي: ون بـالُمعن الفصل الثاني أما

قنا فيمباحث أساسیة،   المبحث الثانيا ، أمَّ  لتعریف بصندوق النقد الدوليل المبحث األول تطرَّ

فقد  المبحث الثالثأمَّا  ،صندوق النقد الدولي مهاقدِّ القروض والتسهیالت التي یُ تناول فقد 

برامج حلَّلنا في محتواه المبحث الرابع و ،خدمات صندوق النقد الدولياستعرضنا في ُمحتواه 

واستتباعا لما تمَّ تحلیله  .2008ألخیرة سنة ا المالیة ةلدولي لتجنب األزمصندوق النقد اوآلیات 

میكانیزمات الحوكمة في صندوق النقد : الذي عنونَّاه بـ  الثالثالفصل في الفصل الثاني، كان 

عامة  ةلمحل المبحث األول نا فيضأربعة مباحث أساسیة، تعرَّ  ، احتوى هو اآلخر علىالدولي

ودور صندوق النقد الدولي  عن األزمات المالیة العالمیة التالیة إلنشاء صندوق النقد الدولي 

 ،الدولي النقد صندوق سیاسات على 2008أزمة  أثر نا فیهتناولف نيالمبحث الثا، أما إلحتوائها

وفیما یخصُّ  ،الحوكمة في صندوق النقد الدولي دورلتقییم بمثابة  فقد كان، الثالث المبحثأمَّا 

  .المبحث األخیرفقد كان ِمحور التحلیل في  ،الدولي المالي والنقدي النظام آفاق

رها مختلف النتائج التي عبربة ختامیة، استعرضنا وكانت خاتمة البحث عبارة عن مقا

لنا إلیها من خالل التحلیل الذي قمنا به طیلة صفحات البحث   .توصَّ

  



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

  :األول الفصل
    الحوكمة بعض مفاھیم

  :دـیـھـمـت      

  .الحوكمة الدولیة  مفھوم حوكمة الشركات و: المبحث األول      

                           األصول النظریة لحوكمة الشركات 1ـ1      
  ومفاھیمھا

  مفاھیم الحوكمة القطریة ومحدداتھا  2ـ1      

  .مفاھیم الحوكمة الشاملة ومحدداتھا : المبحث الثاني      

  .مفاھیم الحوكمة الشاملة  1ـ2     

  ) صندوق النقد الدولي(  مبادئ الحوكمة الشاملة 2ـ2     

  .ھیكل الحوكمة في صندوق النقد الدولي  3ـ2     

  .تطبیق الحوكمة أھمیة : المبحث الثالث    

   .أھمیة إتباع القواعد السلیمة لحوكمة الشركات 1ـ3      

القطریة   أھمیة إتباع القواعد السلیمة للحوكمة  2ـ3      
  . )السیاسیة(

   .أھمیة إتباع القواعد السلیمة للحوكمة الشاملة 3ـ3      

  .معوقات تطبیق الحوكمة : المبحث الرابع      

  .ت تطبیق حوكمة الشركاتقامعو 1ـ4       

  .)السیاسیة(معوقات تطبیق الحوكمة القطریة  2ـ4       

 ).الشاملة( العالمیة معوقات تطبیق الحكومة 3ـ4       
 :خالصة الفصل    
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    :دـتمهی  

 المالي امظالن في ستقراراإل عدم حالة رسخت التي والمالیة النقدیة ضطراباتإلا إنَّ 

 داءأ على السلبیة تأثیراتها وتزاید المالیة زماتاأل تفاقم من عنها ترتب وما الدولي والنقدي

 إجراء همیةأب الشعور زدیادإ إلى دتأ قتصادیة،إ زماتأ إلى وتحولها العالمي قتصاداإل

 دورها لهاكما .الدولي المجتمع خدمة في لتكون ،الهامة المؤسسات لهذه الضروریة اإلصالحات

 األطراف جمیع مصالح لضمان ،قتصادیةواإل الیةوالم النقدیة الكفاءة على یرتكز الذي الدولي

  . األعضاء مع التفاعل في زدواجیةواإل اإلیدیولوجي ثیرأالت عن بعیدا الدولیة السوق في المتفاعلة

 المالیة زمةاألباألخص و  صندوق النقد الدوليالتي ظهرت بعد إنشاء  زماتاأل تنَ یَّ بَ  لقد

 داءها،أ مستویات وضعف الدولیة والنقدیة المالیة تالمؤسسا دور محدودیة  2008 سنة العالمیة

 إلى ملحةال حاجةال إلى أدى الذي مراأل العدوى، نتشارإ و  زمةاأل تفاقم في أیضا ساهمت كما

 اإلدارة دواتأ همأ من أصبح الذي الحوكمة مفهوم برز هنامن . األزمات هذه إدارة في الشفافیة

  . قتصادإ يأل ماناأل عنصر یعتبر الذيو  عنه ستغناءاإل یمكن ال والذي الحدیثة

الحوكمة وبدایة تطبیقاتها كانت تقتصر على المؤسسات والشركات وما یرتبط بهم من  إنَّ 

 .أي الحوكمة على المستوى الجزئيهمین وهو مایسمى بحوكمة الشركات،شركاء ومسیرین ومسا

وهي ماتسمى ) ستوى الدولةم(أما النوع الثاني من الحوكمة هي الحوكمة على المستوى القطري 

بالحوكمة السیاسیة، التي تبحث في نظام الحكم وطرق الوصول إلى السلطة والتداول علیها 

أما النوع الثالث من  .ن العالقة هنا بین مؤسسات الدولةوكیفیة إتخاذ القرارات الكلیة، وتكو 

ایة بصندوق النقد الدولي الحوكمة یطبق على المؤسسات النقدیة والمالیة والسیاسیة الدولیة، بد

والبنك الدولي وهیئة األمم المتحدة ومجلس األمن وكل المؤسسات ذات الطابع العالمي، حیث 

تكون الرابطة هنا بین سلطات الدول األعضاء والمجلس التنفیذي ومجلس المحافضین والمدیر 

 ع من الحوكمة بالحوكمةالعام وخبراء تلك المؤسسات المالیة والنقدیة والسیاسیة ویدعى هذا النو 

  . الشاملة أي على المستوى الدولي أو العالمي العالمیة أو الدولیة أو
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غیر أنه ومن أجل تیسیر فهم  )العالمیة( إن موضوع دراستنا یركز على الحوكمة الشاملة

الحوكمة فسوف ننطلق من الجزء إلى الكل، بمعنى أنه سوف نتناول مفاهیم حوكمة الشركات 

  .    )الشاملة( الدولیة أو العالمیة وصوال إلى الحوكمة )السیاسیة(القطریة والحوكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشركات والحوكمة الدولیة حوكمة مفهوم: األول المبحث
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نظرا لإلهتمام المتزاید بمفهوم الحوكمة، خاصة بعد اإلنهیارات اإلقتصادیة والمالیة التي 

وأمریكا الالتینیة وروسیا في التسعینات من القرن  1997شهدتها عدد من دول شرق آسیا عام 

فقد  .2008صاد األوروبي إبتداء من سنة الماضي، كذلك ماشهده اإلقتصاد األمریكي واإلقت

حرصت العدید من المؤسسات الدولیة على دراسة هذا المفهوم وتحلیل أبعاده والسعي إلى 

  1.تطبیقه

 . فاهیمهاالشركات وم لحوكمة النظریة األصول 1ـ1

رجال السیاسة لقد أخذ مفهوم الحوكمة في األونة األخیرة أهمیة كبیرة على مستوى 

، في التسییر حتى القانونیةفي مختلف مجاالت البحوث اإلقتصادیة و واإلعالم والباحثین 

، وفي الجزائر خاصة مع صدور میثاق ریكیة وأوروبا ومختلف دول العالمالوالیات المتحدة األم

  .20092 الراشد للمؤسسات الجزائریة مؤخرا سنةالحكم 

  :للحوكمة  النظریة األصول 1ـ 1ـ1

 وبالفرنسیة Kybenan أوKybernetes  اإلغریقیة اللغة إلى یعود الكلمة صلأ

Gouvernance 3.واإلشراف القیادة تعني والتي 

 اللذان ،1932 سنة) Means وBerle ( من كل تحلیل إلى یعود الموضوع بدایة 

  تتطلب رقابیة یفةظو  إلى المؤسسة ملكیة یفةظو  تجزء ولید كان الحوكمة مشكل نأب عتقدانی

  .4والمسیرون القادة بها یقوم التي القرارات تخاذإ یفةظو ، إضافة إلى والتحفیز الحراسة

                                                           
بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول األزمة المالیة  ،دور وأهمیة الحوكمة في إستقرار النظام المصرفيشریقي عمر،  1

 . 711، ص  2009، جامعة فرحات عباس ،سطیف ،واإلقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیة
 : :، دون صفحة، مقال متاح على الموقع التالي 2009،المیثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسة 2

 123www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5322:00: ، الساعة2013ـ 03ـ 15: ، تاریخ الزیارة       .  
، بحوث دور التدقیق اإلجتماعي في إطار الحوكمة المسؤولة إجتماعیا في ظل اإلنفتاح الخارجيسكاك  مراد وفارس هشام،  3

 2009، ة فرحات عباس، سطیفوكمة العالمیة، جامعالحاإلقتصادیة الدولیة و وأوراق عمل الملتقى الدولي حول األزمة المالیة و 

 .667، ص
4 Gerard Charveaux, Encyclopedie Des Resources Humaines, Vuibert, Paris, 2005, P628. 
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 المتحدة الوالیات في بالبورصة المسعرة الكبرى المؤسسات في حدث التجزء هذا إنَّ 

 مما لمسیرینا على بالرقابة المكلفة مةظناأل في خلل بسبب العشرین، القرن ةبدای في مریكیةاأل

  .سساتؤ المِ  تلك نجاعة و فعالیة في نخفاضإ إلى أدى

 مفادها التي المضافة، القیمة وتوزیع خلق ریةظن نذكر أن یمكن  ریةظالن هذه إلى إضافة

 المتاحة للموارد والمنسق مظالمن المزج خالل من .مضافة قیمة خلق إلى تهدف مؤسسة كل أن

 على تعمل الحوكمة نإف ذلك مع بالموازاةو  ستمراریةاإل لها یحقق ،عادل بشكل وتوزیعها لدیها

 ونجاعة لیةافع عدم نإف بالتالي .المضافة القیمة وتوزیع لخلق المناسبة روفظال نفس تحقیق

 یعرف ما ضمن صلحةالم ذات طرافاأل مختلف بین الصراعات عن إما ناتج یكون المؤسسات

 امظن عن تنتج والتي المعرفة على تعتمد التي الحدیثة ریاتظالن خالل من أو الوكالة، ریةظبن

 مختلف نستخلص نأ یمكنحیث 1،األفراد لدى والتطویر بتكاراإل على یساعد الذي المعلومات

  :وهي فضلاأل الحوكمة امظن تفسیر ساسهاأ على یتم التي النماذج

  من كل طرف من المقترح الوكالة ریةظن من والمستخلص :للحوكمة لماليا النموذج ـ أ

)Mechliing Et Jensen(  ،تقتصر والرابطة  عقد بطةار  إال ماهي مةظالمن نأب یعتقدان اللذان 

 المالیة المردودیة مینأت هنا الحوكمة دوربحیث یكون   المسیرین والقادة المساهمین بین فقط

 من الهدف نإف وبالتالي فلألطرا المالي للعائد یكون األساسي هتمامواإل 2المالیة ستثماراتلإل

  .المالیة العوائد لزیادة التكالیف تخفیض على فقط یقتصر الحوكمة امظن

 وخلق لإلنتاج فریق إال ماهي المؤسسة نأ یرى حیث :شتراكياإل التعاوني النموذج ـ ب

 یستند یكون القرارات تخاذإ وحق ،اإلنتاج لعوام مختلف بین المزج خالل من المضافة، القیمة

 یصبح المعرفة وتثمین ستغاللإ على بناء القرارات یتخذ الذي الفرد نإف بالتالي الملكیة، على

                                                           
مرجع  دور التدقیق اإلجتماعي في إطار الحوكمة المسؤولة إجتماعیا في ظل اإلنفتاح الخارجي، فارس هباش،سكاك مراد و  1

 . 667سابق، ص 
2  Gerard Charveaux , Encyclopedie Des Resources Humaines Op.cit, p637. 
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 یعمل مما ،1یميظالتن دئبالعاف یعر  صبحأ الذي دئالعا من جزء یتلقى نأو  بد ال ولتحفیزه لكام

 بین العالقات تنمیة على یعمل حوكمةال امظون  البشري المجال في ستثماراإل تطویر على

  . التنظیمي دئالعا لمفهوم توسیعا شتراكیةإ تعاونیة بنظرة طرافاأل مختلف

 القیمة نموذج عن جذریا مختلفة مبادئ على یعتمدهوالذي  :جـ ـ النموذج المعرفي

 المؤسسة مقدرة الذي یتجلي في 2بتكارواإل للكفاءات المحوري التركیز عطي، حیث یالمضافة

 خالل من تقاس ولكن القرارات جئبنتا تقاس ال الرشادة أن رعتبحیث ی محیطها، تغییر على

  .القرارات تخاذإ إجراءات

  :الشركات  حوكمة مفهوم 2ـ1ـ1

 )Corporate Governance( للمصطلح المختصرة الترجمة هو الحوكمة مصطلح إن

  3الرشیدة اإلدارة سلطات رسةمما أسلوب:  هي علیها المتفق العلمیة الترجمة أما

 في نلخصها مختصة دولیة مؤسسات قدمتها الشركات لحوكمة تعریفات عدة وهناك

  :مایلي

   :نهاأ على الحوكمة  )OCDE( والتنمیة قتصادياإل التعاون مةظمن عرفت 

 توزیع وٕاطار هیكل تحدد حیث علیها، والرقابة عمالاأل ماتظمن توجیه بواسطته یتم امظن

ن                                                                                                        والمدیری اإلدارة مجلس مثل، كةر الش في المشاركین بین والمسؤولیات تالواجبا

                                                           
مرجع  دور التدقیق اإلجتماعي في إطار الحوكمة المسؤولة إجتماعیا في ظل اإلنفتاح الخارجي، سكاك مراد وفارس هباش، 1

 .668، ص سابق
  .669، ص  نفس المرجع ،سكاك مراد وفارس هباش  2
مقال متاح على الموقع  ،32ص ،2007جوان  ، بنك اإلستثمار القومي،ومعاییرهامحددات الحوكمة  محمد حسن یوسف، 3

 . 21:30، الساعة2011جانفي  20، تاریخ الزیارة Http:⁄⁄Saaid.Net⁄Doat⁄Hasn⁄Hawkama.Doc :اإللكتروني
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 بشؤون المتعلقة القرارات تخاذإل حكامواأل القواعد وتضع المصالح، صحابأ من وغیرهم

  1.كةر الش

  :                   أنها على الدولیة التمویل مؤسسة عرفتها كما

  2.أعمالها في والتحكم الشركات إدارة خالله من یتم الذي امظالن    

  :نهاأ على القانونیین للمحاسبین العربي المجمع عرفها كما

 بهدف یذیةالتنف واإلدارة اإلدارة مجلس یتبعها التي والممارسات المسؤولیات من مجموعة    

 مئمال بشكل المخاطر إدارة من والتحقق هدافاأل تحقیق وضمان ستراتیجيإ توجیه تقدیم

    3.مسؤول نحو على المؤسسة موارد ستغاللإ و 

 Corporate(  سمإ تحت الدولي مفهوم الحوكمة النقد وصندوق الدولي البنك تناول كما

Governance(  

 أو تحدیدا للشركات سواء الرشیدة باإلدارة تعریفه ىعل واتفق للعربیة ترجمته تم ما وهو     

 تحقیق إلى تهدف التي والقرارات والنظم القوانین من مجموعة وهي عامة بصورة قتصاداإل

 وأهداف خطط لتحقیق والفعالة المناسبة األسالیب ختیارإ طریق عن داءآلا في والتمیز الجودة

  .4الشركة

 اإلدارة داءأل مقاییس یتضمن شامل نظام أنها الدولي على النقد صندوقكما عرفها  

 بالمؤسسة العالقة ذات األطراف من طرف أي تمنع رقابیة أسالیب وجود حول ومؤشرات الجید،

                                                           
ردن،العدد ، مجلة البنوك في األتحسین و تطویر الحاكمیة المؤسسیة في البنوكهمش نعیم وٕاسحاق أبو زر عفاف،  1

  .27، ص 2003العاشر،المجلد الثاني  والعشرون، دیسمبر
 .34، ص ، مرجع سابق محددات الحوكمة ومعاییرها محمد حسن یوسف، 2
 ⁄ Wwwascasociety.Org: ، متاح على2004فیفري  ،53،عددنشرة إلكترونیة شهریةالمجمع العربي للمحاسبین القانونیین،  3

⁄:Http 21:00،الساعة  2011نفي ، تاریخ الزیارة جا . 
، 2006سنة  36/37،مجلة بحوث إقتصادیة عربیة، العدد  معاییر الحكم الصالح في بیئات األعمالسرمد كوكب جمیل،  4

  .80ص
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 للموارد األمثل ستخداماإل ضمان وبالتالي، أنشطتها على السلبي التأثیر من خارجًیا أو داخلًیا،

 و للمؤسسة اإلیجابي الدور تحقق عادلة ةبطریق األطراف جمیع مصالح یخدم بما المتاحة

          .1ككل وللمجتمع مالكهاأ

 على رتكازاإل خالل من، اإلدارة لسلطات الرشیدة الممارسة كما تعرف الحوكمة أنها

 وحملة ناحیة من الشركة إدارة بین العالقة تحدد التي المنضبطة والقواعد والمعاییر القوانین

  .أخرى ناحیة من بالشركة المرتبطة األطراف أو المصالح وأصحاب أسهمها

 تسییر یتم له فقاو  الذي  امظالن ذلك نهاأ علىCade Bury(( لجنة عرفتها كما     

 للسلطة المنطقي التوازن بإیجاد تسمح التي الالزمة لئالوسا بإعطاء وتعتني ،المؤسسة ورقابة

 التدقیق اإلدارة مجلس: يوه أساسیة زئركا ثالثة على مو وتق  الشخصیة نحرافاتاإل كل لتفادي

  . 2 سسةؤ الم أعمال وٕادارة

 سیحصلون نهمأب نشاةمال ليلمموِّ  ضمان تقدم التي اآللیة نهاأب الحوكمة تعرف كما     

  3.من إستثماراتهم في هذه المنشاة دئعوا على

 حقول حدأ نهاأ على 1997 سنة) Vishny Et Shleifer( من كل الحوكمة إلى رظوین

 نهاأ كما تضمنها، أو اإلداریة الكفاءة تحقق التي الطرق عن البحث في ىیعن الذي قتصاداإل

  4.معینة آلیات ستخدامإ خالل من اإلداریة الكفاءة على بالتحفیز تعنى

 معاني عدة على یشتمل واسع مفهوم هي إنما الحوكمة نَّ أ الباحثین بعض یرى كما

  سنة )Cattrysse( أشارت فقد الصدد هذا يوف معین هدف منها معنى كل یخدم بداخله

                                                           
  .80، ص، مرجع سابقمعاییر الحكم الصالح في بیئات األعمالسرمد كوكب جمیل،  1

 )Cadbury( ریطانیة والمعروفة باسم كادبوريلجنة تدقیق الشؤون المالیة للشركات الب. 
2 Jaques Renard,Theorie Et Pratiques De Laudit Interne, Edition Dorganisation, 6eme Edition, Paris, 
2007, p436 

،بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول  أثر الحوكمة المؤسسیة على إداة االرباحعماد محمد أبو عجیلة وعالم حمدان،3

  . 727، ص2009سطیف،المالیة واإلقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس ، األزمة

 .729صنفس المرجع،  ،عماد محمد أبو عجیلة وعالم حمدان 4 
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 في المصالح صحابأ قبل من المتبع المنهج نهاأ على الحوكمة إلى رظالن یمكن نهأب ،2005

 إدارة خالله من تتم الذي امظالن عن تعبیر فهي كذلكو  الخاصة مصالحهم لمراقبة الشركة

 الشركة ضمن الموجودة والعملیات مةظناأل عن یضاأ الحوكمة تعبر كما علیها، والرقابة الشركة

 القیام كذلك وتعني الشركة میَّ قِ  مع ینسجم بما تحقیقها مراقبة عل وتعمل هدافاأل تحدد والتي

 الجودة وتحسین مساهمیها مع الشركة عالقات تحسین إلى یؤدي مما فضل،أ بطریقة عمالباأل

 المصالح صحابأ حتیاجاتإ بلةمقا على والتأكید الطویل ىدالم على التفكیر وتشجیع اإلداریة

  1.عمالباأل قیامها یضمن بشكل مراقبة التنفیذیة اإلدارة نأ على والتأكید المعلومات من

 المفترض من التي المیكانیزمات من مجموعة هي :الشركات حوكمةل العام المفهوم ماأ

 الالزمة فافیةالش وتضمن والقادة المسیرین طرف من المتخذة القرارات في عقلنة إلى تؤدي نأ

  .2 الحسابات عن اإلفصاح إلزامیة مثل لذلك،

 :الحوكمة محددات 3ـ1ـ1

 وهي:  المحددات من مجموعتین على یتوقف الشركات للحوكمة الجید التطبیق إن

 .خارجیة خرىأو  داخلیة محددات

  :الداخلیة المحددات ـ أ

 السلطات وتوزیع القرارات تخاذإ كیفیة تحدد التي سسواأل القواعد إلى المحددات تشیرهذه

 والمسیرین اإلدارة مجلس العامة، الجمعیة: وهي یسیةئالر  طرافأ الثالثة بین الشركة داخل

 هذه مصالح بین التعارض یقلل وجودها نأ إلى المحددات هذه همیةأ ترجعحیث  التنفیذیین،

  .3الثالثة األطراف

  

  :الخارجیة المحددات ـ ب

                                                           
  .729، ص مرجع سابق عماد محمد أبو عجیلة وعالم حمدان ، 1

2 Marc – Hubert Depret Et Autres,Gouver Nance Dentreprise,Edition De 

Bock,Bruxelle,Belgique,2005, P16. 
3Fawzi Sameh ,Assessment Of Corporate Governance In Egypt ,Working Paper, N 82, Egypt, The 

Egyptian Center O Economic Studies, April 2003, P4. 



 بعض مفاهيم الحوكمة:                                                                               الفصل األول

 21 

  :مایلي وتشمل الدولة، في ستثمارلإل العام المناخ إلى الخارجیة المحددات تشیر

 المنافسة یمظوتن والشركات المال سوق قوانین مثل قتصادياإل للنشاط مةظالمن القوانین ـ

  .واإلفالس حتكاریةاإل الممارسات ومنع

  .الالزم التمویل توفیر في المالي القطاع كفاءة ـ

  .اإلنتاج وعناصر السلع سواقأ تنافسیة درجة ـ

 إلى باإلضافة الشركات، على الرقابة حكامأ في الرقابیة والهیئات جهزةاأل كفاءة ـ

 والمحامین المحاسبین عینجالمراو  السوق في للعاملین شرف میثاق تضع التي المهنیة الجمعیات

 ترجع، حیث الخاصة المؤسسات إلى إضافة وغیرها المالیة وراقاأل سوق في العاملة والشركات

 إدارة حسن تضمن التي والقوانین القواعد تنفیذ یضمن وجودها لكون الخارجیة داتالمحد همیةأ

   1.لها الخاص دئوالعا للشركة جتماعياإل دئالعا بین التعارض من تقلل التيو  الشركة

  ):   1(رقم  الشكل في والخارجیة الداخلیة المحددات هذه نلخص نأ ویمكن

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 المحددات الخارجیة والداخلیة للحوكمة ):1(الشكل رقم 

                                                           
1Fawzi Sameh ,Assessment Of Corporate Governance In Egypt, Opcit,P3,4.  
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  .ركاتالش حوكمة معاییر وأ مبادئ  4ـ1ـ1 

:                        معاییر 

 ـ المحاسبة

 ـ المراجعة

 ـ أخرى

 القوانین والقواعد

:                 القطاع المالي

 ـ قروض

ـ مساهمة في رأس 

 المال 

  :األسواق

 ـ تنافسیة األسواق

 ـ إستثمارأجنبي مباشر

 ـ الرقابة على الشركات

     أصحاب

المصالح    

:مؤسسات خاصة  

 محاسبون و مراجعون 

 تصنیف إئتماني 

 بنوك إستثمار 

 إستشارات 

 تحلیل مالي 

 لياإلعالم الما 

 المساھمون

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئیسیة
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 المؤسسات من عدد حرصت فقد المفهوم بهذا هتماماإل یكتسبه يالذ المستمر للتزاید نظراً 

 صندوق من كل المؤسسات هذه رأس وعلى والدراسة، بالتحلیل المفهوم هذا تناول على الدولیة

 عام في أصدرت التي) OECD( والتنمیة اإلقتصادي التعاون منظمة الدولیین، والبنك النقد

 األعضاء وغیر األعضاء الدول من كل بمساعدة والمعنیة الشركات حوكمة مبادئ 1999

 العامة الشركات من بكل الشركات حوكمة لتطبیق والمؤسسیة القانونیة األطر لتطویر ،بالمنظمة

 الخطوط من عدد تقدیم خالل من المال بأسواق المتداولة غیر أو المتداولة سواء الخاصة أو

 ما هذا ویدعم ككل، قتصاداإل ستقرارإ و  المال أسواق وكفاءة الشركات إدارة لتدعیم  اإلرشادیة

 أهمیة من 2002 يما في (IOSCO) المالیة األوراق لمشرفي العالمیة المنظمة علیه أكدت

 سالمة على للحفاظ وذلك ،الشركات كمةلحو  والتنمیة اإلقتصادي التعاون منظمة مبادئ نتهاجإ

  1.قتصاداتاإل ستقرارإ و  المال أسواق

  2:كمایلي المعاییر هذه نلخص نأ ویمكن

 :الشركات لحوكمة فعال امظلن أساس وجود ضمانـ أ 

 مع القانون، حكم و یتوافق بما ،األسواق وكفاءة شفافیة ضمان على الحوكمة تعمل حیث

 یؤدي ما هذا ،والتنفیذیة والتنظیمیة اإلشرافیة الجهات مختلف بین تولیاؤ للمس واضح وتوزیع تحدید

  . األسواق ونزاهة الشامل قتصادياإل األداء على جابياإل التأثیر إلى

 :الملكیة حقوق ألصحاب الرئیسة والوظائف المساهمین حقوقـ ب 

  :وتتضمن    

  .الملكیة تسجیل طرق تأمین في الحق    - 

  .الملكیة نقل في الحق - 

                                                           
 67ـ65وثائق مركز المشروعات الدولیة، ص ،حوكمة الشركات وحتمیة التطبیق التدریجيأمال جیل ، 1

2 Oecd,Principles Corporate Gouvernance, 2004, P 08, 
 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples ,date de visite le 07-10-2012,19 :00.  
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 و المناسب الوقت في بالمؤسسة الصلة ذات المعلومات على الحصول في الحق  - 

 .منتظمة بصفة

 .العمومیة الجمعیات في التصویت في المشاركة في الحق  - 

 .اإلدارة مجلس أعضاء نتخابإ في الحق  - 

 .األرباح من نصیب على الحصول في الحق  - 

 في الجوهریة التغیراتب تتعلق التي القرارات في المشاركة في الحق للمساهمین  - 

  المؤسسة

   :المساهمین جمیع بین المتساویة المعاملة ـج 

 األقلیة فیهم بما المساهمین كافة بین معاملةال في المساواة تحقیق الحوكمة تضمن

 :بحیث یجب1 ،المعلومات على الحصول في األجانب، والمساهمین

   :بحیث ة متكافئةنفس الفئة معامل إلىیعامل المساهمون المنتمون أن  ـ 

  .ن یكون للمساهمین داخل كل فئة نفس الحقوق المذكورة أیجب  . 

و المعوضین بطریقة متفق علیها مع أمناء ن یتم التصویت بواسطة األأینبغي  . 

  .سهماأل أصحاب

جتماعات العامة للمساهمین المعاملة المتصلة باإل واإلجراءاتن تكفل العملیات أیجب  .

رتفاع إو أالشركة عن صعوبة  إجراءاتتفسر  ن الأكما یجب  ة المساهمین المتكافئة لكاف

  .تكالیف عملیة التصویت

  .والشفافیة باإلفصاحسهم بصورة ال تتمم یجب منع تداول األ ـ 

                                                           
 1 Oecd,Principles Corporate Gouvernance ,Opcit ,Page09 
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عن وجود أي  اإلفصاحو المدیرین التنفیذیین أ اإلدارةعضاء مجلس أن یطلب من أغي بین ـ 

  .د تمس المؤسسةمصالح خاصة التي تتصل بمسائل ق

  :المؤسسات حوكمة في المصالح ذوي دور ـد 

 وفقا إقرارها تم التي المصالح ذوي بحقوق المؤسسات حوكمة إطار في یعترف أن یجب     

 بقاء مع مصالحهم تتقاطع الذین األطراف هم و المؤسسة، بین و بینهم التعاون وتشجیع للقانون

 بإشراكهم وهذا) إلخ ...المساهمون الموردون، البنوك، ن،المستهلكو  النقابة،( المؤسسة ستمرارإ و 

  1.منهم المطلوبة المعلومات على اإلطالع من وتمكینهم المؤسسة، داءآ تحسین آلیات في

  :الشفافیة و اإلفصاح هـ ـ

 المتعلقة األساسیة األمور كافة في الشفافیة و اإلفصاح مبدأ قتحقی الحوكمة تضمن  

  2 :عن المعلومات یرتوفعن طریق  بالمؤسسة،

 .للمؤسسة المالیة النتائج - 

 .المؤسسة أهداف - 

 .المسؤولین كبار رواتب و اإلدارة مجلس أعضاء  - 

 .المؤسسة في المطبقة الحوكمة وسیاسات هیكل  - 

 المحاسبیة والمعاییر یتفق بأسلوب عنها واإلفصاح المعلومات ومراجعة إعداد ویتم - 

 الموضوعي التدقیق إتاحة بهدف الخارجیة المراجعة یةعمل تتم كما علیها، المتعارف والمالیة

 .المالیة القوائم إعداد في المستخدم لألسلوب

  

                                                           
 1 Oecd,Principles Corporate Gouvernance ,Opcit , Page10.   
2Oman Charles , Blume Daniel , La Gouvernance D’entreprise :Un Defit Pour Le Developpement  
Rapport  n 03 , Centre De Developpement De L Ocde , P14. 
http : //www . usinfo . state . gov ./ journals/ ites /0205/ .ijee/wray.htm , date de visite : 15  mars-2012, 
20 :00  
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  :اإلدارة مجلس مسؤولیاتـ و

 على والتأكید اإلدارة أداء مراقبة و للمؤسسة إستراتیجي مخطط بوضع الحوكمة تتكفل      

  1 :طریق عن وهذا المساهمین، و المؤسسة تجاهإ اإلدارة مجلس مسؤولیة

 كل یبذلوا أن یجب كما التامة، المعرفة من أساس على اإلدارة مجلس أعضاء عمل ـ

                               .المساهمین و المؤسسة لصالح المجهودات

 نإف المساهمین فئات مختلف على ةنَ ایِ بَ تَ مُ  تأثیرات اإلدارة مجلس قرارات عن ینتج حینما ـ

  .المساهمین لجمیع المتكافئة المعاملة تحقیق على ملیع نأ ینبغي المجلس

 في خذأی نأو  الساریة القوانین مع التوافق تحقیق اإلدارة مجلس یضمن نأ یجب ـ

  .المصالح صحابأ كامل هتماماتإ عتباراإل

 یجرى نأو  الشركة لشؤون الموضوعي التقییم ممارسة من اإلدارة مجلس نیتمكَّ  نأ یجب ـ

  .التنفیذیة اإلدارة عن مستقل حوبن، خاصة بصفة ذلك

 إمكانیة اإلدارة مجلس عضاءأل یكفل نأ یجب المسؤولیات بتلك ضطالعاإل یتحقق كي ـ

 .المناسب الوقت وفي الصلة وذات دقیقة المعلومات على الحصول

 المناصب شاغلي ختیارإك المحددة المهام تنفیذ على اإلدارة مجلس أعضاء یسهر ـ

 وضع الشركة إستراتجیة ومراجعة توجیه ورواتبهم، صالحیاتهم وتحدید لمالیةا اإلدارة في الهامة

 مالئمة مراقبة نظم تنفیذ و المالیة،و  المحاسبیة النظم تكامل ضمان التنفیذ، ومراقبة األهداف

  .المالیة واإلدارة المخاطر مراقبة نظم خاصة

  

  

  

                                                           
 .77،مرجع سابق،صمحددات الحوكمة ومعاییرها محمد حسن یوسف، 1
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  ): 02(ویمكن تلخیص مبادئ حوكمة الشركات في الشكل 

  مبادىء حوكمة الشركات) : 2(الشكل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD (2000), Corporate Governance Principles   :  المصدر

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples                         ،                                        

  2012،20:00دیسمبر: تاریخ الزیارة

 

 

 مبادئ حوكمة

 الشركات

Corporate Governance 

 حقوق حملة األسھم

Shareholders Rights 

 معاملة عادلة لحملة األسھم

Equitable Treatment of  

 دور أصحاب المصالح

Shareholders Role  

و الشفافیة اإلفصاح  

Disclosure & Transparency 

 مسؤولیات مجلس اإلدارة

Board Responsibilities  
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  .بادئهاوم )السیاسیة( قطریةمفاهیم الحوكمة ال 2ـ1

سوف نعالج  محددداتها ومبادئها ،وتحدید  فبعد التطرق إلى حوكمة الشركات     

  . الدولةأو الحوكمة القطریة والتي یكون نطاقها إقلیم السیاسیة   الحوكمة

  :)السیاسیة ( قطریة المفهوم الحوكمة  1ـ 2ـ1

، الذي ُیترَجم إلى العربیة عادة بـ الفرنسیةفي اللغة ) Governance(مصطلح  شتقَّ ا

ستعمله إقد ، ف)توجیه(الذي یعني  ،)κυβερνάω( )kubernáo(، من الفعل الیوناني )الحوكمة(

الالتینیة، ثم إلى لغات عدة وُیستعَمل اللغة نتقل بعد ذلك إلى إثم  أفالطون في معنى مجازي

أما  )Corporate Governance(   بدیال عن الترجمة المختصرة للمصطلح  )الحوكمة(مصطلح 

  1.أسلوب ممارسة اإلدارة الرشیدة :الترجمة العلمیة المتفق علیها لهذا المصطلح فهي

نظم تحكم العالقات  وجودأي تعني النظام، أو السیاسیة القطریة یرى البعض أن الحوكمة

على المدى البعید  النظامتقویة  كما تشمل مقومات األساسیة التي تؤثر في األداء، بین األطراف

وتحقیق اإلفصاح والشفافیة  بتطویر األداء تهتمفق الجمیع على أنها ویتَّ  ،وتحدید المسؤول

  2.نضباط والعدالةواإل

ختیار إها العملیة التي یتم من خاللها بأنَّ  )السیاسیة(الحوكمة القطریة  تعرفكما 

كم على صیاغة وتنفیذ سیاسات سلیمة على نحو استبدالها، وقدرة الحإ الحكومات ومراقبتها و 

جتماعیة فیما قتصادیة واإلحترام المواطنین والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعالت اإلإ فعال، و 

على ف ،خاللها تدار عملیة الحوكمة أو الحكمبینها وعلى ذلك، ال بد من توافر الوسائل التي من 

                                                           
 :مقال متاح على الموقع االلكتروني ، 01ص ، 2011 ، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةش،نهى الدروی 1

post_8829.html-darwish.blogspot.com/2011/11/blog-nuhaal-http://dr2011نوفمبر  03 :، مداخلة بتاریخ ،

 .20:30:الساعة
 .01ص نفس المرجع،، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةنهى الدرویش، 2



 بعض مفاهيم الحوكمة:                                                                               الفصل األول

 29 

یتم بموجبه منح  حیث سبیل المثال قد یختار الناس توقعات ما عن طریق النشاط السیاسي

  1.السلطة من خالل العمل السیاسي، وربما الحكم على األداء من خالل السلوك السیاسي

 الدیمقراطیة في الحكمهي الوجه العقالني للممارسة  القطریة ویمكن القول أن الحوكمة

شمول الحوكمة لجمیع  مؤسسات الدولة التي  الذي یفسر وهي أیضًا ما یقصد به بالحكم الرشید

ینبغي أن تخرج من النطاق الحزبي، فردیًا كان أو تعددیًا، إلى النطاق السیاسي الدیمقراطي 

تعدد ألوان طیف جمهور الرشید المتمثل بإعالء مبدأ المواطنة فوق الهویات الفرعیة المتعددة ب

  .الناخبین سیاسیا وقومیا 

السیاسیة  وعاء الدولة الدیمقراطي الذي تنصهر فیه البرامج السیاسیة ل الحوكمةثِّ مَ و تُ 

 .وتنمویا عالي الجودة لألحزاب والمرشحین لتنتج فعال مواطنیًا مستداما

  :)السیاسیة( المباديء العامة للحوكمة القطریة 2ـ2ـ1

بهدف المقارنة وتقییم  القطریة جهود كبیرة لتهیئة معاییر دولیة لقیاس الحوكمة لقد تم بذل

لت هذه الجهود بمشروع ثَّ مَ وتَ  ،جتماعیة أو سیاسیةإقتصادیة أو إالمؤسسات، سواء كانت 

أعضاء في البنك الدولي ومعهد البنك  لِ بَ من قِ  تْ عَ ضِ ، التي وُ )المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم(

تم توحیدها في ستة  دولة 200فردیة ألكثر من قد إعتمد المشروع مؤشرات مجمعة و و الدولي، 

السیاسي وٕانعدام العنف فعالیة الحكومة، التصویت والمساءلة،اإلستقرار : هي  ،2أبعاد للحوكمة

 .الجودة التنظیمیة

                                                           
   :، مقال متاح على الموقع االلكتروني وثیقة المفوضیة األوربیة 1

/governance/docs/doc5_fr.pdfhttp://ec.europa.eu، 20:00، الساعة2011ـ11ـ15:بتاریخ مداخلة. 
وقع على الممتاح مقال  ،03ص تكریس الحوكمة من خالل دسترة مبدأي الّشفافّیة والمشاركة،، عّزة الشاوش بوراوي 2

  . 9:30، الساعة 2012نوفمبرhttp://tounesaf.org/?p=1267  ،: 10:لكتروني التالياإل
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عتماد إلتحقیق التنمیة من خالل  القطریة ر مؤشرات عالمیة للحوكمةوقد تم تطوی

السالم واألمن، سیادة : يهذه المؤشرات ه ،دولیة وأرقام قیاسیة ومشاركة الجمهور مؤشرات

  . 1حقوق اإلنسان والمشاركة، التنمیة المستدامة، والتنمیة البشریة القانون

بلد وٕاقلیم في الفترة  200ستة أبعاد في أكثر من  ،المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم وتقیس

تتضمن هذه المؤشرات ترتیبا وتصنیفا لبیانات تعكس ث ، حی)2007و 1996(بین عامي 

آالف من أصحاب المصلحة في أنحاء العالم ومن بینهم المشاركون في  ت نظروجها

ستقصاءات الشركات وخبراء من منظمات غیر حكومیة ومؤسسات إ ستقصاءات العائلیة و اإل

یستند التحدیث ، كما  تجاریةالقطاع العام والهیئات المعنیة بإتاحة المعلومات عن األنشطة ال

منظمة في أنحاء  32نات من مصدرا للبیا 35الجدید لتقریر المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم إلى 

، األمر الذي یجعل المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم واحدة من أكبر مصادر البیانات العالم

  .2المجّمعة من مختلف البلدان عن إدارة الحكم والمتاحة للجمهور

  مصادر بیانات المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم) 01(ویمثل الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .04صنفس المرجع ،  ترة مبدأي الّشفافّیة والمشاركة،تكریس الحوكمة من خالل دس، عّزة الشاوش بوراوي 1
 :، مداخلة بتاریخ ihttp://ar.wikipedia.org/wik:، مقال متاح على الموقع االلكتروني 03، صالحكم الراشدخان حسین، 2

 .09:30،الساعة 2011 دیسمبر 30
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  مصادر بیانات المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم): 01(الجدول

  

  

  ستقصاءات الشركاتإ

،  Barometer Americas، ومؤسسة Afrobarometerمؤسسة 

ة غالوب ستقصاء بیئة أنشطة األعمال وأداء مؤسسات األعمال، ومنظمإ و 

ستطالعات الرأي، والتقریر العالمي للتنافسیة، والمقیاس العالمي للفساد، إل

 Political Economic، ومؤسسة Latino barometerومؤسسة 

Risk Consultancyوالكتاب السنوي للتنافسیة في العالم ،.  

  

الهیئات المعنیة بإتاحة المعلومات عن األنشطة 

  التجاریة

 Business Environmentخاطر بیئة األعمال نتلجنس عن مأنشرة 

Risk Intelligence یكونومیست ، إ، ووحدة المعلومات التابعة لمجلة

للتصنیفات  iJET، ومؤسسة Global Insightنسایت إومؤسسة جلوبال 

  iJET Country Security Ratingsاألمنیة القطریة 

  

  

  

  المنظمات غیر الحكومیة

 Bertelsmann Transformationمؤشر بیرتلسمان للتحوالت 

Index ومنظمة فریدوم هاوس ،Freedom House والمؤشر العالمي ،

، ومؤشر النزاهة Global E-Governance Indexإلدارة الحكم 

، ومؤسسة هریتیج فاوندیشن Global Integrity Indexالعالمیة 

Heritage Foundation ومجلس البحوث والمبادالت الدولیة ،

International Research and Exchanges Board ومنظمة ،

، ومؤشر المیزانیات Reporters Without Bordersصحفیین بال حدود 

  ..Open Budget Indexالمفتوح 

  

  مؤسسات القطاع العام

بنك التنمیة األفریقي، وبنك التنمیة اآلسیوي، وتقییمات البنك الدولي 

 Cingranelli-Richardsنات للسیاسات والمؤسسات القطریة، وقاعدة بیا

Human Rights Database وتقریر البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر ،

عن المرحلة االنتقالیة، وقاعدة بیانات األوضاع المؤسسیة التابعة لوزارة 

المالیة الفرنسیة، وتقییمات أداء القطاع الریفي التابعة للصندوق الدولي 

لتنمیة التابع لمنظمة التعاون والتنمیة في للتنمیة الزراعیة، وتقریر مركز ا

قتصادي عن اآلفاق االقتصادیة ألفریقیا، وتقریر وزارة الخارجیة إلالمیدان ال

  .األمریكیة عن اإلتجار في البشر

، 2013جانفي :تاریخ الزیارة ،http://www.alghad.com/index.php/article/232953.html :المصدر

  .10:00الساعة 
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 :ألبعاد الستة الرئیسیة إلدارة الحكما  1ـ2ـ2ـ1

  1:تتمثل األبعاد الرئیسیة إلدارة الحكم في مایلي    

 یقیس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة : التعبیر عن الرأي والمساءلة

نتخاب حكومتهم، وكذلك حریة التعبیر، وحریة تكوین الجمعیات، وحریة وسائل إفي 

 .اإلعالم

  ستقرار الحكومة بوسائل إحتمال زعزعة إ: )اإلرهاب( رار السیاسي وغیاب العنفستقاإل

 .غیر دستوریة أو عن طریق العنف بما في ذلك اإلرهاب

 ستقالله عن إ نوعیة الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنیة و : فعالیة إدارة الحكم

 .الضغوط السیاسیة، ونوعیة إعداد السیاسات

 قدرة الحكومة على توفیر سیاسات وتنظیمات سلیمة تتیح تنمیة : نظیمیةنوعیة األطر الت

 .القطاع الخاص وتساعد على ذلك

 یقیس هذا المكون مدى ثقة المتعاملین في أحكام القانون في المجتمع : سیادة القانون

  .العقود وحقوق الملكیة والشرطة والمحاكم إحتراموالتقید بها، بما في ذلك 

 ستغالل السلطة العامة لتحقیق مكاسب إیقیس هذا المكون مدى  :الحد من الفساد

ستحواذ النخبة وأصحاب إخاصة، بما في ذلك أعمال الفساد صغیرها وكبیرها، وكذلك 

  .المصالح الشخصیة على مقدرات الدولة

  ئهاختالفات فیما بین البلدان والتغیرات في أداهذه المؤشرات أداة قیمة لتقییم اإلتعتبر 

ختالفات في د النظر إلى اإلرَّ جَ لكن مُ ، الزمن في المجاالت األساسیة إلدارة الحكم على مدى

تقدیر درجات أداء إدارة الحكم غالبا ما یكون غیر كاف، ألن بعض التغیرات قد تكون أصغر 

                                                           
 :لكتروني،مقال متاح على الموقع اإل 02ص ، قمرجع ساب ، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةنهى الدرویش،  1

post_8829.html-darwish.blogspot.com/2011/11/blog-nuhaal-http://drنوفمبر  30 :، مداخلة بتاریخ

 . 21:00،الساعة2011
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تصبح هذه المقارنات أكثر فائدة وبغیة تفادي من أجل أن و  ،من أن تترك أثرا ذا مغزى

ختالفات الطفیفة بین البلدان، توفر المؤشرات العالمیة إلدارة لدقة بشأن اإلاإلحساس الكاذب با

المحتمل  النطاق وتشیر هوامش الخطأ هذه إلى ،الحكم هوامش خطأ في تقییم درجات كل بلد

الرغم من أن عدم الدقة أمر قائم في كل محاوالت قیاس إدارة  وعلى ،1لدرجات التقییم لكل بلد

  .تم اإلقرار به صراحًة كما هو الحال في المؤشرات العالمیة إلدارة الحكمالحكم، فنادرا ما ی

ن هوامش الخطأ إوبفضل التحسینات التي أجریت على تلك المؤشرات على مر السنین، ف

هذه قد تقلصت ومع أنها ال تزال غیر ثانویة، فإنها أقل كثیرا من عدم الدقة الموجود في أي 

       . الحكممؤشر منفرد من مؤشرات إدارة 

ویستخدم كثیر من صانعي السیاسة ومنظمات المجتمع المدني هذه المؤشرات العالمیة 

الذین  ستثمرونیستخدمها أیضا الم كما ،لرصد أداء نظام إدارة الحكم والتشجیع على إصالحه

یدركون أن نوعیة إدارة الحكم عامل مهم في تحدید مدى نجاح برامج التنمیة ویستخدم 

   .عن أسباب ونتائج الحكم الرشید للبحث یون أیضا المؤشرات في بحوثهم التطبیقیةاألكادیم

  ):السیاسیة( قطریةالخصائص الحوكمة  3ـ2ـ1  

 2:تتمیز الحوكمة القطریة بمجموعة من الخصائص نذكرها فیما یأتي

ناشئا، بلدا نامیا و  12ففي الواقع هناك أكثر من  ،الحكم الرشید لیس حكرا للبلدان الغنیةـ 

من بینها سلوفینیا وشیلي وبوتسوانا وٕاستونیا وأوروغواي وجمهوریة التشیك والمجر والتفیا 

ولیتوانیا وموریشیوس وكوستاریكا، قد حازت درجات في إدارة الحكم أفضل من بلدان صناعیة 

  . مثل إیطالیا أو الیونان

منیة قصیرة نسبیا قدرها تحسینات كبیرة في نظام إدارة الحكم یمكن أن تحدث في فترة ز  ـ

عشر سنوات وفي الواقع، یظهر حوالي ثلث البلدان الواردة في المؤشرات العالمیة تغیرا 

                                                           
  .  03، مرجع سابق، صالحكم الراشد خان حسین،1
 .03مرجع سابق، ص، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةنهى الدرویش، 2
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 )2007و 1998(ملموسا في واحد على األقل من المؤشرات الكلیة الستة بین عامي 

 .نتكاساتمقسمة بالتساوي تقریبا بین التحسینات واإل

إذ  دارة الحكم لیست في محلها الصحیحفیما یتعلق بإ" فریقيالتشاؤم اإل"األفكار عن  ـ

ومن  ي إدارة الحكم خالل العقد الماضيسجلت عدة بلدان في أفریقیا تحسینات كبیرة ف

بینها غانا ولیبیریا ورواندا وأنغوال وٕاثیوبیا وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، مع أنها بدأت 

 .للغایة  يفي الغالب من مستوى متدن

المؤشرات العالمیة إلدارة الحكم، بتوفیرها األدوات الالزمة لقیاس نظام إدارة وتساعد  ـ

إعادة تشكیل اإلطار الذي یتم فیه تصمیم  من أجلفي نوعیته،  التغیرات  الحكم ورصد

  . إصالحات هذا النظام وتنفیذها وتقییمها

 1:كما أن الحكم الراشد یستخدم في تحلیل العالقات التالیة   

 بین الحكومات والقطاع الخاصو  بین الحكومات والمواطنین و ومات واألسواقبین الحك. 

 بین المسؤولین المنتخبین والموظفین المعینین.  

 بین الفروع التشریعیة والتنفیذیةو  بین المؤسسات المحلیة وسكان المناطق الحضریة والریفیة. 

 بین الدول القومیة والمؤسسات.  

 نیة والتشریعیة الخاصة بالحوكمة السیاسیة وسن قوانینالمسائل القانو  الحقیقة أنإن 

یمكن أن ، لنظام العالمياوأنظمة عالمیة لتطبیقها بما یتناسب مع التغیرات الجاریة في بنیة 

سترشاد المنهجي الذي سیقر لتزام باإلالسیاسیة وذلك بحكم اإل تؤدي إلى فقدان جزء من السیادة

أن هناك جوانب متفاوتة لهذا التوجه العالمي للحوكمة  والشك ،العالمي ویطبق على المستوى

 التي یفترض بالبلدان المنضویة سیاسیةبما یتناسب مع العولمة ال السیاسات توجیه والهادف إلى

   .قراراتهاتحتها إضفاء المزید من الشفافیة واإلفصاح على مجمل 

                                                           
 .04ص ،مرجع سابق، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةنهى الدرویش، 1
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تناقض بعض تعقیدات هذا التوجه العالمي یكمن في  منالجانب اآلخر إن      

مع التشریعات واألنظمة المحلیة، ما سیؤدي إلى  بالحوكمة التشریعات العالمیة الخاصة

المعولمة والتي ال یمكن تجنبها السیاسیة الحوكمة  صعوبات أثناء عملیة التطبیق لمبادئ

لحوكمة تفاقیات الدولیة الخاصة باالدولیة للبلدان التي ال تستجیب لإل عتبارات تتعلق بالمتابعة إل

  .العالمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ومحدداتها )الدولیة،الشاملة(عالمیة مفاهیم الحوكمة ال :المبحث الثاني
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 من تقدیم خطة رسمیةالمجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة   اآلن لم یتمكن حد إنه إلى     

المحكمة الجنائیة لحوكمة عالمیة، رغم أن البعض یرى في مؤسسات وهیئات دولیة مثل  فعالة

وصندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمیة على أنها بذور أو بدایات  والبنك الدولي الدولیة

نیو برلما”سم كما قامت هیئة مؤلفة من قانونیین من دول مختلفة تعرف با .مة عالمیةلنظام حوك

بالدعوة إلى قیام نظام حوكمة عالمي دیمقراطي، رغم أن دعوتها هي نفسها  ”لعمل العالميا

  .أو الهیئة تنوعت من حیث هدفها وشدتها خالل تاریخ تلك المنظمة

، ألنه وعلى الرغم من أن على الشركات والمؤسسات والحكوماتالحوكمة ال تقتصر  إنَّ       

ا ما كثیر یعمل ویحث على تطبیق الحوكمة على الحكومات والشركات، ف ليالنقد الدو  صندوق

على سبیل ف، داخل مؤسساتهالحوكمة والشفافیة  تطبیقه نتقادات المرتبطة بدرجةاإل لیهتوجه إ

ن أو  ختیار قادة الصندوق، ولتعزیز مستویات الشفافیة ال بدَّ إالمثال هناك نقص في الشفافیة في 

دیر صندوق النقد الدولي والموظفین المهمین فیه على أساس من المنافسة ختیار مإتتم عملیة 

، ة العضو التي ینتسب إلیها المرشحوالكفاءة ولیس على أساس الجنسیة أو حجم حصة الدول

كما یجب مراجعة تشكیل المجلس التنفیذي للصندوق بحیث تتم إتاحة تمثیل أفضل للدول النامیة 

إصالحا مؤسسیا  بُ طلَّ تَ تعزیز دور الصندوق عالمیا سوف یَ  فإنَّ من ناحیة أخرى " ،والفقیرة

لإلطار الذي یمارس فیه األعضاء عملیة التصویت على القرارات التي یتخذها والسیاسات التي 

  1".ینفذها الصندوق

 

 

 

  )الشاملة الدولیة أو(العالمیة  مفاهیم الحوكمة 1ـ2

                                                           
المساهمة لتعزیز الحاكمیة تقییم ضوابط تشكیل لجان التدقیق والیات عملها في الشركات االردنیة ،محمد عبداهللا المومني  1

،  :momani_m62@yahoo.com: تاح على الموقع االلكترونيمقال م ، 13صربد، ، األردن، أ)دراسة میدانیة(لمؤسسیةا

 . 19:30،الساعة 2012سبتمبر 20زیارة تاریخ ال
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وطبقًا لمفهوم . القانون الدوليسر ویطبق الحوكمة العالمیة هي كیان سیاسي یضع ویف    

   لعالمي الحوكمة العالمیة فعلى الشعوب أن تساهم أو ترضخ لتلك المنظمات ذات الطابع ا

والتي مفادها أن الحوكمة العالمیة ستضیف مستوى جدیدًا من مستویات  ،)كل حسب نظرته(

  1.اإلدارة فوق المستوى الوطني للحكومات

 بین دولتین القیادة، لتسییر شؤون منظمة قد تكونأسلوب وطریق الحكم و  دولیةالحوكمة ال     

منطقة  )الخ ...، هیئة األمم المتحدةنك الدوليصندوق النقد الدولي، الب(عة من الدول أو مجمو 

المشاركة،  وهي ترتكز على التنسیق، التشاور مجموعات محلیة، مؤسسات عمومیة أو خاصة،

  2.و الشفافیة في القرار، فهي تقارب بین المصالح

جاعة في یطرح ضمن إشكالیة واسعة من الفعالیة والنَّ  العالمیة مفهوم الحوكمة إنَّ    

ات الدول األعضاء والمجالس التنفیذیة والخبراء والمدیرین سلطومي وتهتم بالعالقة بین لیالعمل ا

  3:، حیث یرتكز هذا المفهوم على ثالث أسس رئیسیة

 فقدان مركزیة  وٕاتخاذ أفضل القرارات س األول یتعلق بوجود أزمة في إدارة الحكماألسا ،

 .ي إدارة تلك الهیئات أو المنظماتلنجاعة فضعف الفعالیة واو  أو إقلیمیة ةیدولهیئة 

 و ضعف األشكال التقلیدیة في تسییر األساس الثاني یظهر أن هذه األزمة تعكس فشل أ

 .شؤون تلك النظمات والهیئات 

 وحسن إتخاذ القرارات وفعالیتها  للحكم إلدارة األساس الثالث یتعلق بظهور شكل جدید

  .أكثر موائمة للمعطیات الحالیة لتكون

                                                           
 :مقال متاح على الموقع التالي دون صفحة،،ةالحوكمة العالمی، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 20:00، الساعة2013جانفي 15بتاریخ  ، مداخلة . 

ربد والدراسات، جامعة أ ، مجلة أربد للبحوث دور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركات في سوریاحسین احمد دحدوح ،  2

 .، التوجد الصفحة2007، العدد األول، ) 11(المجلد األهلیة، األردن 
 .ال توجد الصفحةنفس المرجع، ،حسین احمد دحدوح 3
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مفهوم واسع یشمل جمیع الجوانب في كیفیة  أنها )الشاملة( الدولیة الحوكمة عرفكما ت

لتزام بسیادة قتصادیة وٕاطاره التنظیمي، باإلضافة إلى اإلحكم أي بلد، بما في ذلك سیاساته اإل

  1.القانون

المؤسسات النقدیة والمالیة  إدارة خالله من یتم الذي امظالنتعرف الحوكمة الشاملة بأنها 

  2.أعمالها  في والتحكم لدولیةا

 التي والممارسات المسؤولیات من مجموعةهي  )الشاملة( العالمیة كما أنَّ الحوكمة

 تحقیق وضمان ستراتیجيا توجیه تقدیم بهدف المجلس التنفیذي ومجلس المحافضین، یتبعها

یة بشكل مؤسسات النقدال موارد ستغاللاو  مئمال بشكل القروض إدارة من والتحقق هدافاأل

  .مسؤول

 من وتطبیقاته قتصادياإل امظالن لقیادة میكانیزمهي  )الدولیة( الحوكمة الشاملة كما أنَّ 

  .3 امظالن لهذا واالزدهار یمظالتن التناسق، دهار،ز اإلاألمن و  الرفاهیة، تحقیق جلأ

 ابةورق تسییر مُّ یتِ  له اقً فْ وِ  الذي امظالن ذلك نهاأ على الحوكمة العالمیة عرفت كما

 للسلطة المنطقي التوازن بإیجاد تسمح التي الالزمة لئالوسا بإعطاء عتنيوتَ  المنظمات الدولیة

 المجلس التنفیذي: وهى أساسیة زئركا ثالثة على مو وتق الشخصیة، نحرافاتاإل كل لتفادي

   4.خبراء الصندوق ومجلس المحافضین، ،سلطات البلدان األعضاء

                                                           
تقییم ضوابط تشكیل لجان التدقیق والیات عملها في الشركات األردنیة المساهمة لتعزیز الحاكمیة محمد عبداهللا المومني،  1

 .06، صمرجع سابق، المؤسسیة
 .81ص.، مرجع سابقمحددات الحوكمة ومعاییرهامحمد حسن یوسف،  2
،دون ، مرجع سابق، دلیل قواعد ومعاییر حوكمة الشركات بجمهوریة مصر العربیةمركز المشروعات العربیة الخاصة 3

 .صفحة
 .177ص دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،اإلقتصاد الدولي زینب حسین عوض اهللا، 4
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 نأ المفترض من التي المیكانیزمات من مجموعة أنهاتعرف الحوكمة العالمیة على و 

المجلس التنفیذي واللجنة و مجلس المحافضین  طرف من المتخذة القرارات في عقلنة إلى تؤدي

  1.لذلك الالزمة الشفافیة وتضمن الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة والمدیر العام

  .2سات النقدیة والمالیة الدولیةللمؤس الرشیدة باإلدارة الحوكمة الدولیة تعریف كما تم

 الجودة تحقیق إلى تهدف التي والقرارات والنظم القوانین من مجموعة الحوكمة العالمیةو 

صندوق  وأهداف خطط لتحقیق والفعالة المناسبة األسالیب ختیارإ طریق عن األداء في والتمیز

  3.النقد الدولي

 الجید اإلدارة داءآل مقاییس نیتضم شامل نظام كما تعرف الحوكمة العالمیة أنها

بالبنك الدولي  العالقة ذات األطراف من طرف أي تمنع رقابیة أسالیب وجود حول ومؤشرات

 السلبي التأثیر من حدة، ومؤسسات نقدیة ومالیة أخرىوصندوق النقد الدولي وهیئة األمم المت

الدول  جمیع مصالح یخدم بما المتاحة للموارد األمثل ستخداماإل ضمان وبالتالي أنشطتها على

  4.ككل وللمجتمع لیةو للمنظمات الد اإلیجابي الدور تحقق عادلة بطریقة األعضاء

 والمعاییر القوانین على رتكازاإل خالل من اإلدارة لسلطات الرشیدة الممارسة وهي

 الدول ناحیة منمجلس التنفیذي والمحافظین  بین العالقة دَ دِّ حَ تُ  التي المنضبطة والقواعد

  5.أخرى ناحیة من بالمنظمات المرتبطة األطراف أو المصالح وأصحاب األعضاء

  

                                                           
 280ص ، دار الجامعة المصریة ،اإلسكندریة،العالقات اإلقتصادیة الدولیةوجدي محمود حسین،  1
، نشرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ینشيء صنادیق إئتمانیة لدعم المؤسسات الفنیة صندوق النقد الدولي، 2

 :متاح على الموقع التالي مقال اإللكترونیة، ،

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2008/new092908Ba.pdf ،الساعة 2008ـ09ـ29: بتاریخ مداخلة،

11:00 . 
 .280، صمرجع سابقالعالقات االقتصادیة الدولیة،وجدي محمود حسین، 3

  . 730، مرجع سابق ، صرباحثر الحوكمة المؤسسیة على إداة األ أ اد محمد أبو عجیلة وعالم حمدان،عم  4
  .81، ص2007، معاییر الحكم الصالح في بیئات األعمال سرمد كوكب جمیل، 5
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 الدولیة أو الشاملة في صندوق النقد الدولي مباديء الحوكمة  2ـ2

  1:ء تقوم علیها الهیكلیة الجدیدة قید النشوء ونذكرها في مایلييیبدو أن هناك أربعة مباد

  .إلقتصادیة الجدیدةحوكمة دولیة أكثر تمثیًال للوقائع ا 1ـ2ـ2

حیث  طراف الفاعلة على المسرح الدوليت األزمة إلى تسریع إعادة التوازن بین األلقد أدَّ      

لصالح إعادة التوازن الذي تمخض عنه داخل  قامت القمم األولى لمجموعة العشرین بالبتِّ 

ها مستقبًال، ففي صندوق المنظمات المالیة الدولیة، تحرك لصالح البلدان الناشئة التي سیزداد ثقل

) من نسب التصویت من البلدان األكثر تمثیل إلى البلدان القلیلة التمثیل% 5نقلت (النقد الدولي 

كحد أدنى من نسب التصویت من البلدان األكثر تمثیل إلى %  3نقلت(وفي البنك الدولي 

جدید الذي جرى إستحداثه ، ونفس الشيء في مجلس اإلستقرار العالمي ال)البلدان القلیلة التمثیل

  . في قمة لندن لیحل محل منتدى اإلستقرار المالي

  . حوكمة دولیة أكثر شموالً  2ـ2ـ2

في الوقت الذي نشهد فیه قیام عملیات متعددة األطراف بسرعات متفاوتة إلى جانب 

 وجود أندیة وتحالفات ذات أشكال مختلفة، سنكون یقظین بشأن الدور الرئیسي واألعلى الذي

ینبغي أن یلعبه صندوق النقد الدولي واألمم المتحدة في عدد من الموضوعات العالمیة الكبرى، 

إحتمال حدوث فصل بین مجموعة مؤلفة مما : وذلك لضرورات إقتصادیة وسیاسیة وأخالقیة

یقارب العشرین بلدًا تكون أعضاء في جمیع النوادي تقریبًا وبین باقي البلدان التي ُتعتبر كدول 

باإلضافة إلى ذلك یبدو أن األزمة خلقت  ألن الحوكمة تدعم هذه التحالفاتالعالم الثالث، من

إتفاقات شیانغ هاي، وتطویر الصین إلتفاقات (واقعًا جدیدًا بشأن مبادرات التعاون اإلقلیمي 

في مدینة یكاتیرینبورغ والتحالف البولیفاري لشعوب  BRICالمقایضة، وقمة مجموعة بریك 

                                                           
 :مقال متاح على الموقع االلكتروني، 24ص ،ما بعد بیتسبورغ ،منصف فوالن و رافائیل مارتینیز 1

http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/spip.php?page=article_imprim&id_article=824 ،01ـ10 :مداخلة بتاریخ 
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التي ینبغي لنا أن نحرص علیها كي تدعم المؤسسات ) ، وبنك الجنوبALBAالالتینیة أمریكا 

  . المتعددة األطراف العالمیة ال أن تعرقل عملها

  .حوكمة دولیة ذات بعد إجتماعي أكبر 3ـ2ـ2

خالل فترة طویلة من الزمن جرى إهمال البعد اإلجتماعي للعولمة، حیث أشیر في 

إلى أن فرنسا ترید من اآلن فصاعدًا أن تقوم جمیع  2011وان مؤتمر العمل الدولي في ج

المنظمات الدولیة بأخذ هذا البعد في اإلعتبار، سواء على مستوى المؤسسات المالیة والنقدیة أو 

  .منظمة التجارة العالمیة

  . حوكمة إقتصادیة دولیة أكثر فعالیة للتعامل مع كل رهان من الرهانات العالمیة الكبرى 4ـ2ـ2

لقد بات من الضروري اإلنطالق من كل موضوع من الموضوعات الملموسة التي ینبغي       

إیجاد حوكمة معینة بشأنها أو تكمیلها وذلك من أجل تحقیق التقدم وتجاوز الفوارق التقلیدیة بین 

، بالتالي ینبغي تطبیق مقاربة براغماتیة على كل 77البلدان المتطورة وبلدان مجموعة الـ 

  1:وع من الموضوعات، قائمة على أركان خمسةموض

كإتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن (بین محفل دولي  قَ فِّ وَ الحوكمة الفعالة ینبغي لها أن تُ      

كمنتدى اإلقتصادات الرئیسیة  (ومجموعة رائدة من البلدان لقیادة المفاوضات ) تغیر المناخ

الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ ، أو ( ، وخبیر مرجعي)بشأن المفوضات المناخیة

یولوجي وخدمات النظم المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السیاساتي والعلمي في مجال التنوع الب

، وهیئة للتنفیذ )أو مشروع شبكة الخبراء التابع للشراكة العالمیة لألغذیة والزراعة اإلیكولوجیة

ت في منظمة التجارة العالمیة، وٕاذا اقتضى األمر أداة مالیة والتحكیم ،كهیئة تسویة النزاعا

  . مخصصة أو على األقل هیكلیة مالیة متینة

، إنفتحت فترة جدیدة من الحراك الدیبلوماسي المكثف، فقد 2011في أعقاب قمة بیتسبورغ      

الوقت الذي كانت عملیة الحوكمة العالمیة في السنوات الماضیة وكأنها تشكل مشكلة نظریة في 

                                                           
  .25، صمرجع سابق ،ما بعد بیتسبورغ ،منصف فوالن ورافائیل مارتینیز 1
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كان فیه العالم منشغًال بإعطاء فضاء أكبر لقوى السوق، تلك الحقبة قد وّلت فاألزمة أجبرت 

ستجابة ، لتنظیم نفسه في سیاق العولمة واإلولي على أن یتعامل دون أي إنحیازالمجتمع الد

     .للرهانات العالمیة الكبرى

  .هیكل الحوكمة في صندوق النقد الدولي 3- 2

بما یعكس  ،على إجراء إصالحات شاملة في هیكل الحوكمة النقد الدولي وقصندیعمل 

قد تطور ، فقتصاد العالمي في العقود القلیلة الماضیةالتغیرات الجوهریة التي شهدها اإل

عاما، مما أتاح له  68قتصاد العالمي على مدار تاریخه الممتد منذ الصندوق مع تطور اإل

لبنیان المالي الدولي وعلى خالف الجمعیة العامة لألمم المتحدة، حتفاظ بدوره المحوري في ااإل

حیث یحصل كل بلد على صوت واحد، جاء تصمیم عملیة صنع القرار في الصندوق لیكون 

هو ، قتصاد العالمي والهدف من اإلصالحات الجاریةنعكاسا ألوضاع البلدان النسبیة في اإلإ

قتصاد دان األسواق الصاعدة والبلدان النامیة في اإلتجسید الدور األكبر الذي أصبحت تؤدیه بل

   .العالمي

صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه األعضاء، وهي مسؤولیة تمثل عنصرًا الزمًا  إنَّ 

لتحقیق فعالیته، حیث یتولى القیام بأعمال الصندوق الیومیة مجلس تنفیذي یمثل البلدان 

وثالث نواب  یئة موظفین دولیین یقودهم المدیر العامبلدًا، وه 187األعضاء البالغ عددهم 

، علمًا بأن كل عضو في فریق اإلدارة یتم إختیاره من منطقة مختلفة من العالم للمدیر العام

وتأتي الصالحیات المفوضة للمجلس التنفیذي في تسییر أعمال الصندوق من مجلس 

 .1المحافظین، صاحب السلطة اإلشرافیة العلیا

المحافظین، الذي یضم ممثلین لكل البلدان األعضاء، هو صاحب السلطة  مجلس إنَّ 

العلیا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو یجتمع في العادة مرة واحدة سنویًا خالل اإلجتماعات 

السنویة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ویقوم كل بلد عضو بتعیین محافظ عادة ما یكون 

                                                           
 :مقال متاح على الموقع اإللكتروني دون صفحة ،لمحة عن صندوق النقد الدولي صحیفة وقائع، 1

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm  22:00: ساعة،ال2012مارس   :،مداخلة بتاریخ. 
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، كما یبت مجلس 1و محافظ البنك المركزي في ذلك البلد ومحافظ مناوبهو وزیر المالیة أ

خاذ القرارات المتعلقة المحافظین في قضایا السیاسات الكبرى، ویفوض للمجلس التنفیذي إتِّ 

بأعمال الصندوق الیومیة، ویجري النظر في قضایا السیاسات األساسیة المتعلقة بالنظام النقدي 

إطار لجنة من المحافظین یطلق علیها إسم اللجنة الدولیة للشؤون  الدولي مرتین سنویًا في

، أما لجنة )1999وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر (النقدیة والمالیة، 

، فهي تقدم والبنك الدوليالتنمیة وهي لجنة مشتركة بین مجلس محافظي صندوق النقد الدولي 

المشورة إلى المحافظین وترفع إلیهم تقاریرها حول سیاسات التنمیة والمسائل األخرى التي تهم 

  .البلدان النامیة

مدیرًا، ویرأسهم المدیر العام للصندوق، ویجتمع  24كما یتألف المجلس التنفیذي من 

ویمكن المجلس التنفیذي عادة ثالث مرات في األسبوع في جلسات یستغرق كل منها یومًا كامًال 

العاصمة   واشنطنعقد إجتماعات إضافیة إذا لزم األمر، وذلك في مقر الصندوق في 

الوالیات وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفیذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى وهي 

والمملكة العربیة  وروسیا الصین، إلى جانب والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانیا والیابان المتحدة

، أما المدیرون الستة عشر اآلخرون فتتولى إنتخابهم مجموعات من البلدان تعرف بإسم السعودیة

  .2الدوائر اإلنتخابیة  لفترات مدتها عامین

  

  

   الحوكمة تطبیق همیةأ: الثالث المبحث

أزمة  یمكن وصفها بأنها كانت  التينفجار األزمة المالیة اآلسیویة، إومع  1997منذ عام      

أخذ  اتاألعمال والحكوم ثقة في المؤسسات والتشریعات التي تنظم العالقات فیما بین منشآت

                                                           
 .، مرجع سابق، دون صفحة لمحة عن صندوق النقد الدولي صحیفة وقائع، 1
مداخلة بتاریخ ، http://ar.wikipedia.org/wiki: مقال متاح على الموقع االلكتروني، دون صفحة ،صندوق النقد الدولي 2

 .21:00: ، الساعة2013جانفي
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                                                                              1.حوكمة الجدیدة إلى  العالم ینظر نظرة

  النظام وفساد  أكبر بالنسبة للدیمقراطیات الناشئة نظرا لضعفأهمیة  كتسبت الحوكمةإوقد 

، األمر الذي یؤدي بشدة إلى الحاجة الملحة إلي قتصادي وٕانعدام الشفافیة والثقةواإل القانوني

مؤسسات ومنظمات دولیة مالیة ونقدیة تكون بمثابة الموجه إلقتصادیات هاته الدول، وفي 

  .لبنك الدولي مقدمتها صندوق النقد الدولي وا

لة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعلى الرغم تمثِّ المؤسسات اإلقتصادیة المُ  إنَّ 

، فقد وجهت لها إنتقادات حول درجة الشفافیة اإلداري الكبیر من وزنها المالي الثقیل وهیكلها

هاته  أنَّ  ، بالتالي وعلى الرغم منا لمعاییر الحوكمة داخل مؤسساتهافیها، وعدم تطبیقه

ها بحاجة الى تطبیق معاییر  أنَّ المؤسسات تحث الدول والحكومات والشركات على الحوكمة، إالَّ 

  2. الحوكمة داخل مؤسساتها

ستخدام إجیدة عن كیفیة  خاذ نظرة عملیةتَّ اإلى بعدد من الباحثین ت األزمة المالیة وقد أدَّ      

حوكمة الشاملة لیست ال هذا إلى أنَّ  یرجعحیث  ،مةالجیدة لمنع األزمات المالیة القاد حوكمةال

، حیث الحكوماتو  مفیدة لمنشآت األعمال هافقط، بل إن هأخالقي جید نقوم بعمل يءد شرَّ جَ مُ 

ستثمارات سواء األجنبیة أم جذب اإلإلى  في الشركات اإلفصاح عن المعلومات المالیةیؤدي 

ي الدیمقراطیة في دِّ ؤَ كما تُ  ،ل ومكافحة الفسادوتساعد في الحد من هروب رؤوس األموا  المحلیة

 الحكم والشفافیة الى زیادة ثقة الشعب في الحكومات وبالتالي تحقیق التنمیة اإلقتصادیة

ي إلى ثقة الحكومات ؤدِّ الحوكمة في صندوق النقد الدولي تُ  واإلستقرار السیاسي، كما أنَّ 

  3. كبر قدر من صندوق النقد الدولياألعضاء في تلك المؤسسات بالتالي اإلستفادة بأ

                                                           
 .31ص ،مرجع سابق، تحسین و تطویر الحاكمیة المؤسسیة في البنوك إسحاق أبوزر عفاف، همش نعیم، 1
 .31ص، نفس المرجعهمش نعیم، إسحاق أبوزر عفاف ،  2
المؤتمر العلمي المهني الخامس لجمعیة مدققي الحسابات األردنیین،  ،التحكم المؤسسي ومدقق الحسابات البشیر محمد، 3

 .54، ص2003عمان، 



 بعض مفاهيم الحوكمة:                                                                               الفصل األول

 45 

ة نقتصادیة والحصاالتنمیة اإل حوكمة لتحقیق كل منالقد تعاظمت بشكل كبیر أهمیة ل

  .قتصادات والمجتمعاتجتماعیة لإلة اإلیالقانونیة والرفاه

  حوكمة الشركاتللقواعد السلیمة ا إتباعأهمیة  1ـ3

  1:في النقاط التالیة اعد الحوكمة الشركاتو تبرز أهمیة إتباع ق       

ضمان قدر مالئم من الطمأنینة للمستثمرین وحملة األسهم على تحقیق عائد  -

أقلیة  يمع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حائز ، ستثماراتهممناسب إل

  . األسهم

أسواق المال  في، وتدعیم تنافسیة الشركات تعظیم القیمة السهمیة للشركة -

ندماجات إستحداث أدوات وآلیات مالیة جدیدة، وحدوث إظل  فيخاصة ، العالمیة

  .رئیسيستحواذ أو بیع لمستثمر إأو 

التأكد من كفاءة تطبیق برامج الخصخصة وحسن توجیه الحصیلة منها إلى  -

  .قد تكون مرتبطة بذلك التيمن حاالت الفساد  يمنعًا أل ستخدام األمثل لها،اإل

ركات سواء من خالل الجهاز توفیر مصادر تمویل محلیة أو عالمیة للش -

نتقال التدفقات إظل تزاید سرعة حركة  فيأو أسواق المال وخاصة  المصرفي

  . الرأسمالیة

ستقرار نشاط إ مشاكل محاسبیة ومالیة، بما یعمل على تدعیم و  فينزالق تجنب اإل -

نهیارات باألجهزة المصرفیة أو أسواق إحدوث  منعقتصاد و الشركات العاملة باإل

  . يقتصادستقرار اإلتحقیق التنمیة واإل فيوالمساعدة  لمحلیة والعالمیةالمال ا

  .مدى ما یمثله من إعاقة للنموو  مكافحة الفساد الذي یدرك كل فرد اآلن -

  .تخفیض تكلفة رأس مال المنشأة یؤدي إلىاإلفصاح عن المعلومات المالیة،  -

                                                           
1 Cattrysse,Jan, Reflection On Corporate Gouvernance And The Role Of The Internal Oditor, 

2005,Www.Ssrn/Com.Date De Visite Mai 201 . 21:00،  
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هم، فإن التدفق ستثماراتإعدم حصول المستثمرون على ما یضمن لهم عائدا على  -

المطلوب للتمویل سیتوقف ودون التدفقات المالیة لن تتمكن المنشآت من تحقیق 

  .لنمو المنشأة الالزمةاإلمكانات 

ستثمارات مما یساعد على جذب اإلة تطبق الحوكم التيالمنشآت  في ةالثق يماتن -

سواء األجنبیة أم المحلیة، كما یساعد في الحد من هروب رؤوس األموال 

  .ةمحلیال

داء للشركات وما یترتب علیه من دفع عجلة التنمیة والتقدم رفع مستوى األ -

  .تلك الشركات إلیهاقتصادي للدول التي تنتمي اإل

ستثمار في المال المحلي على اإل رأسوتشجیع  األجنبیةستثمارات جذب اإل -

  المشروعات الوطنیة

  .اسواق جدیدة لهأتح زیادة قدرة الشركات الوطنیة على المنافسة العالمیة وف -

الشفافیة والدقة والوضوح في القوائم المالیة التي تصدرها الشركات وما یترتب  -

   .همتخاذ قراراتإعتمادهم علیها في إ قة المستثمرین بها و ثعلى ذلك من زیادة 

  .المجتمع ألفرادیادة فرص العمل ز  -

ویل وهو ما المتاح من التمویل وٕامكانیة الحصول على مصادر أرخص للتم زیادة -

 .النامیة یزید من أهمیة الحوكمة خصوصا بالنسبة للدول

  

  

  

  

    )السیاسیة(القطریة لحوكمة للقواعد السلیمة ا إتباعأهمیة   2ـ3
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أرجاء العالم، یبدو  عنه التجارب المستخلصة من مختلف الدول بجمیع رُ فِ سْ في ضوء ما تُ      

حال إتباع القواعد السلیمة للحوكمة الدولیة  أن ثمة منافع واضحة تتحقق للمجتمع بكامله في

  1:والمتمثلة في مایلي

 ن في بدایتهاتكو التي جتماعي والسیاسي  و اإلاإلقتصادي و  وضع عملیات اإلصالح -

النحو السلیم یجعلها بمثابة أحجار  تطبیقها على حیث أنمتواضعة في مضمونها، 

یتضح لدى المواطنین  في المستقبل، فبمجرد أن زاویة إلصالحات أكثر شموالً 

 في تطبیق القوانین، وتصیر الجدوى مقنعة، وبمجرد أیًضا أن یرى األسلوب المتبع

ضطالع القوانین توضع حق�ا موضع التطبیق، یكون من األیسراإل المواطنون أنَّ 

  .بعملیات اإلصالح الضروریة

ثم  التخفیف في المتمثلة الحقیقة اإلعتبار بعین تؤخذ أن بمكان، األهمیة من أنه كما -

 یقُ عِ التي كانت تُ  الحوافز، وهیاكل القضاء على اإلنحرافات والتشوهات بالمؤسسات

 لینالمتمثِّ  ،بالمجتمع الرئیسیین الثالثة بالشركاء للتشریعات الخاصة السلیم التطبیق

 إذا كبیرة منافع ونَ نُ جْ یَ  ما التي غالبا المدني، الخاص والمجتمع والقطاع الحكومة :في

 ةیثَ ثِ حَ  جهوًدا أیضا بذلوا وٕاذا الحوافز، هیكل وبُ شُ تَ  التي هاتالتشوُّ  على القضاء مهُ نَ كَ مْ أَ 

  .الرئیسة اإلصالح عملیات تنفیذ بَ وْ صَ 

األمر  بوعودها، الوفاء على الحكومة رصِ حِ  طبیق مباديء الحوكمة الدولیة إلىي تدِّ ؤَ یُ  -

  .إنتخابها إعادة إحتمال زدادوی المواطنین بها، لى زیادة ثقةي إدِّ ؤَ الذي یُ 

 حرص أن إال المصاعب، من قدر على اإلصالح عملیات وتنفیذ القوانین تطبیق ینطوي -

 أن شأنه من التطبیق فجوات على بالتغلب، إلتزاماتها تنفیذ في الجدیة على الحكومات

 ىإرتأ اإلصالحات وٕاذا تلك لمساندة لدیهم الدوافع وتولد المواطنین، تفهم إلى یؤدي
                                                           

،مقال متاح على الموقع  02ص ، 2011 ،مرجع سابق، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةنهى الدرویش،  1

نوفمبر  30 :مداخلة بتاریخ،  post_8829.html-darwish.blogspot.com/2011/11/blog-nuhaal-http://dr :ترونيااللك

  . 09:30:الساعة.2011
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 النحو على تطبیقها یتم القوانین وأن بها، المنوطة األدوار تؤدي الحكومة أن المواطنون

القانون،األمر الذي یؤدي  إلتباع الذاتیة الدوافع لدیهم تتولد أن األرجح فمن الواجب،

 من وغیرها اإلنتاجیة، وٕارتفاع للقانون، وسیادة اإللتزام، ثقافة في تحسن إلى

 ُیهدرنتیجة اإلجتماعیة الطاقة من كبیًرا جانًبا أن األمر، حقیقة ألنَّ  الظواهراإلیجابیة،

  .لها التابعة واألجهزة الحكومة في الثقة إلى اإلفتقار

 لوضع القدرة ویتیح ، یخفف من إنتشار الفسادمتسق بأسلوب القوانین  تطبیق إن -

 ممارسة یفضلون فإنهم المستثمرین، آلراء ووفًقا النشاط إلتجاهات بالنسبة التوقعات

 أو التسجیل إجراءات یسر حیث من مثًال،(ى لَ ثْ المُ  القوانین تحكمها ال بیئة في أنشطتهم

 ).الضرائب معدالت

 تعمل التي الشركات أعداد إنخفاض إحتماالتكما یتولد عن تطبیق معاییر الحوكمة،  -

 مارسةبم المرتبطة القانونیة المتطلبات تبسیط فمع الرسمي غیر القطاع إطار في

 بالتسجیل الرسمي، إطارالقطاع في الدخول للشركات األیسر من یصبح األعمال،

 على المجتمع،حیث األمر الذي یعود بالفائدة القانون، حمایة ظل في النشاط وممارسة

بالتالي زیادة الدخل  دافعي الضرائب قاعدة إلى القطاع لهذا المنظمة الشركات ُتضاف

  .القومي

 رضا درجة في واضح تحسن عن یسفر العمل، لقوانین لنسبةبا كما أن التطبیق -

 وٕاجماًال، والخدمات السلع جودة وتحسن اإلنتاجیة، إرتفاع إلى العاملین،ممایؤدي بدوره

 یفید أنه بها،كما وللعاملین األعمال لكیانات مباشرة منافع یحقق التطبیق فجوة سد فإن

  .للجمیع أفضل فرًصا حیتی ثم، ومن المستهلكین قطاع غیرمباشرة بصورة

 للمجتمع بالنسبة األهمیة من كبیر جانب على تطبیق الحوكمة لفجوة التصدي یعد كما -

 كلیة سدها أو الفجوة هذه إتساع من الحد یكون المجموعات، لبعض فبالنسبة المدني،

 أو الحكومة، موظفي مساءلة تضمن التي القوانین مثل القانون مجاالت بعض في

 وبالنسبة وٕاهتمامهم، نشاطهم مجال تمثل المعلومات التي بإتاحة علقةلمتا القوانین

  .اآلخر للبعض
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 أخرى مسائل على فعالة بصورة التركیز بوسعهم فجوة یكون سد أو تضییق تم ما إذا فإنه 

 السیاسات مجال في جدیدة حلول صیاغة أو الموازنة، مجال في الشفافیة من المزید تحقیق مثل(

  ).العامة

 مدعاة سیكون هذا فإن التطبیق، موضع بالفعل ستوضع القوانین أن المؤكد من كان وٕاذا

 ما إذا جهوده حتى أن من قلق دون األساسیة، أنشطته التركیزعلى صوب المدني المجتمع إلتجاه

 أیًضا الوضع هذا عن العملیة وینتج الممارسة في جدوى على تنطوي لن القوانین مجال  وجهت إلى

 من أكبر عدد تناول یتضمن بما المدني، المجتمع مجموعات مختلف داخل لتنوعا من المزید

 للموضوعات العریضة التغطیة بسبب للمجتمع جمة فوائد یحقق الذي األمر والمجاالت، القضایا

 .المهمة اإلجتماعیة

 السعي أهمیة إغفال عدم یقتضي فاألمر للمجتمعات، بالغة أهمیة من المنافع لهذه لما ونظًرا

 القطاع ومشاركة السیاسیة، لإلرادة الماسة الحاجة تظهر السیاق، هذا وفي التطبیق فجوات لسد

   .هذاالتحدي على التغلب أجل من المدني، للمجتمع اإلیجابي والدور فعال، نحو على الخاص

  

  

  

  

   )الشاملة العالمیة أو(الدولیة  لحوكمةللقواعد السلیمة ا إتباعأهمیة  3ـ3

 1 :اعد الحوكمة الشاملة في النقاط التالیةو إتباع ق تبرز أهمیة  

                                                           
 :، مقال متاح على الموقع التالي14، ص 2010أكتوبر  ،الحوكمة ومعناها وأهمیتهانبیه جابر،  1

http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/157886  ،10:00:،الساعة2013مداخلة بتاریخ جانفي . 
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 .الحوكمة السلیمة عامال أساسیا في نجاح السیاسات اإلقتصادیةـ  

الحوكمة هي مفهوم واسع یشمل جمیع الجوانب في كیفیة حكم أي بلد، بما في ذلك 

فهوم وثیق وهناك مسیاساته اإلقتصادیة وٕاطاره التنظیمي، باإلضافة إلى اإللتزام بسیادة القانون 

أي إستغالل السلطة أو ثقة الجماهیر لتحقیق نفع خاص، ففي  مناخ  ،الصلة هو مفهوم الفساد

، مما یؤدي الفساد إلى إضعاف افز الفساد وتكثر الفرص لممارستهالحوكمة الضعیفة، تزداد حو 

ض التنمیة اإلقتصادیة ثقة الجماهیر في الحكومة، كما یهدد نزاهة السوق، ویشوِّه المنافسة، وُیعرِّ 

للخطر وألنه من الواضح أن ضعف الحوكمة یضر بالنشاط اإلقتصادي وینتقص من الرخاء، 

سیاسة تحدد كیفیة التعامل مع قضایا الحوكمة اإلقتصادیة،  1997فقد إعتمد الصندوق في عام 

  .دور الصندوق في قضایا الحوكمةوهي السیاسة التي تقوم علیها المذكرة التوجیهیة المعنونة  ب

في سیاق أنشطة الرقابة واإلقراض والمساعدات الفنیة وكل  قضایا الحوكمة اإلقتصادیة  ـ

على المساواة في  صندوق النقد الدولي، وحرصه أیضا التي تقع في حدود إختصاص وخبرة

ع بلدانه األعضاء وتعاونه الوثیق مع غیره من المؤسسات متعددة األطراف، یؤدي معاملة جمی

  .  إلى مكافحة الفساد وتحسین أداء اإلقتصاد الكلي وٕاستمراریة السیاسات اإلقتصادیة السلیمة

 جراءوإ  الصرف، سعر مجال في الصندوق به یضطلع الذي العمل إدارة تحسین إنَّ  ـ

 لخبراء اإلرشادات من مزید وتقدیم  الصرف سعر لسیاسة شاملة مراجعة المجلس التنفیذي

 الصرف سعر نظم بشأن الفني المستوى على اآلراء في توافق وجود لعدم نظرا الصندوق،

 بما األعضاء البلدان إلى مشورة من یقدمونه لما موثقة أسبابا یقدم الخبراء أن وٕاشتراط ومستویاته،

 سعرالصرف بسیاسة المتعلقة القضایا أولویات وتحدید اُلقطریة  السلطات مع الحوار فعالیة یضمن

الصندوق، كل هذا بدوره یؤدي إلى تحقیق اإلستقرار في  إدارات كل في الصلة ذات والمبادرات

 . أسعار الصرف وبالتالي تحقیق النمو اإلقتصادي وزیادة الرفاهیة اإلقتصادیة

 المانحین ومجموعات بعثاته ورؤساء قیمینالم الصندوق ممثلي بین التفاعالت دور إنَّ ـ 

بین هذه المجموعات ، یؤدي إلى  والتنسیق األمثل فیما  لها الالزمة والموارد المدني والمجتمع

   .  زیادة فعالیة أداء المجموعات وبالتالي اإلستفادة بأكبر قدر ممكن منها
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لدان األعضاء مع التحول تطبیق الحوكمة سوف تحقق مجلسا تنفیذیا أكثر تمثیال للب إنَّ ـ 

  . إلى نظام اإلنتخاب في إختیار كل أعضائه

ي إصالحات الحوكمة في صندوق النقد الدولي إلى قیام مجلس تنفیذي أكثر شرعیة دَّ ؤَ تُ  ـ

مر الذي ِیؤدي إلى تقلیص ودیموقراطیة، مما ینعكس على إعادة التوازن داخل المجلس، األ

 .الدول الصاعدة مقاعد الدول الكبرى وزیادة مقاعد

  معوقات تطبیق الحوكمة: الرابع المبحث

  معوقات تطبیق حوكمة الشركات 1ـ4 

وهي تنتشر بصفة الشركات  ق سریان مبادئ حوكمة یهناك العدید من العوامل التي تع

 1:التالیة الدول النامیة، ویمكن تصنیف هذه المعوقات تحت واحد أو أكثر من العوامل خاصة في

الواحد  حیث تتسم الدول الناشئة والتي خرجت مؤخرا من مرحلة الحزب :الفساد 1ـ1ـ4     

ال تدرى  والتخطیط المركزي وهیمنة المؤسسات الحكومیة على وسائل اإلنتاج، بصفات متعددة

الصفقات  ل یسخر موقعة في عقدؤو إن كان بعضها سببا للفساد أم نتاجًا له، فأصبح المس

مما أدى  ،الضرائب قاوالت والتحایل على دفع الرسوم والتهرب من دفعة وتنفیذ أعمال المیالتجار 

یصاحب ذلك من مظاهر  حترام القوانین وماإإلى ضعف هیبة الدولة في تطبیق القوانین وعدم 

أو حتى التصفیة (أو الحبس  البلطجة واإلرهاب النفسي والخوف من  الحكومة  والتهدید بالعزل

ذات األثر السلبي على الروح المعنویة  نتشار الشائعاتإ و ) الناشئة الجسدیة في الكثیر من الدول

قل تقدیر وجود أعلى معظم السیاسیین أو على  والرشوة والمحسوبیة وسیطرة رأس المال الخاص

ق إلى حد كبیر تطبیق مبادئ الحوكمة وتحقیق یتع شبكة من المصالح بین رأس المال والسیاسة

الفساد والعولمة لتكون مقیاسا لتطبیق الحوكمة والشفافیة في  القة بینالشفافیة الدولیة بدراسة الع

الدراسة عالقة أكیدة طردیة بین العولمة والحریة وعالقة عكسیة  ووضحت ،بعض دول العالم 

  .بین العولمة والفساد

                                                           
 http://www.manaralyemen.com/news-:على الموقع التالي مقال متاح، مفهومها ومبادئها. ..الحوكمة منى البرادعي، 1

1798.html، 16:00:،الساعة02- 03-2013فیفري : مداخلة تاریخ    
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من القائمین على اإلنتاج أو تقدیم الخدمات سواء على  حیث أن العدید  :الجهل 2ـ1ـ4     

ن أفراد أمرحلة الحكم الشمولي في المجتمعات الناشئة، و  توى الخاص أو العام هم نتاجالمس

لهذه السلع والخدمات كان یهمهم فقط أثناء تلك المرحلة  الشعب كمنتجین أو كمستهلكین

قل سعر دون اإللمام بالحد األدنى من أبأفضل نوعیة و  الحصول على المنتج أو الخدمة

وهى الحقبة التى ) الخ  ...الصالحیة  –بلد المنشأ ( كین للمستهل رهاالمعلومات الالزم توفی

للمواطن وال لحقة في الحصول على الحد األدنى من المعلومات المطلوبة  كانت ال تقیم وزنا

ن أحوال الدولة بصفة عامة  وال یقف هذا أما یستهلكه، وٕانما أیضًا بش لیس فقط بخصوص

شمل  الحوكمة، وٕانما یتعداه أیضًا إلى معناه األوسع و األحدود الجهل بأهمیة  المعوق عند

 مبادئ تطبیق مبادئ الحوكمة بالمؤشرات التي یجب تطبیقبیتضمن عدم اإللمام المنوط  والذي

ذلك ، التضارب  ن علىالبرهأكبر حتساب هذه المؤشرات  و إالحوكمة والشفافیة فیها، وال بأسالیب 

حتیاطي من العمالت حتى اإل مي اإلجمالى أو معدل البطالة أون أرقام النمو في الناتج القو أبش

                     .الحرة والتي نراها في العدید من الدول المتخلفة

، أو على األقل أو غیاب اإلطار القانوني الالزم لتطبیق مبادئ الحوكمة  ضعف 3ـ1ـ4 

 شكلة وصعوبة التعامل معها، بلاآللیات الالزمة لتطبیق القانون مما یزید من تفاقم الم ضعف

النتیجة ولعل  ویرسخ إلى حد كبیر السببین السابقین لدرجة ال ندري معها أیضا أیهم السبب وأیهم

  تجرم  من المفید اإلشارة هنا إلى أن القوانین الحالیة على سبیل المثال ال

غیرها من  ة أوحتكاریستغالل المعلومات الداخلیة في الشركات أو الممارسات اإلإجنائیا 

 .الغیاب ستخدام هذاإالممارسات السلبیة السائدة والمتعلقة بغیاب الشفافیة أو سوء 

رتفاع مستوى الفقر والجهل إتتمثل في جتماعیة أخرى إ و  قتصادیة وسیاسیةإمعوقات  4ـ1ـ4    

عزز دور السلیمة وغیاب الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني التي ت نعدام الحیاة النیابیةإ و 

الملكیة العامة وتساعد في ممارسة الضغوط لتطبیق القوانین ومحاربة الفساد  الدولة في حمایة

  .أشكالها نتهاكات حقوق اإلنسان بكافةإالشفافیة وتطبیق مبدأ المساءلة والحد من  وتعزیز
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وٕانما  ة، لم یكن على مستوى الشركات فقطولفتت الدراسة إلى أن نطاق تطبیق الحوكم

قتصادي الحدیث عن كیف یمكن للدولة أن تدیر النشاط اإل وكان ،یضا في المجتمع المدنيأ بدأ

ضمن یواألحداث إضافة إلى عدم تناسق اإلطار القانوني الذي  إدارة رشیدة في ضوء المتغیرات

ومنها القوانین المنظمة لألسواق المالیة، وقانون الشركات الموحد،  التطبیق السلیم للحوكمة،

 قانون إشهار   مهنة المحاسبة والمراجعة، وقد نحتاج إلى تطویر قوانین أخرى مثل ون مزاولةوقان

لعمل  وغیر ذلك من القوانین المنظمة...اإلفالس وقانون وضع الید على الشركات المتعثرة 

یتم تطبیقها من  وقبل هذا وذاك البد من اإلشارة إلى عدم جدوى إصدار القوانین اذا لم. الشركات

والتي تتطلب ممارسة  قتصادیةبل كوادر مؤهلة وأمینة ویمكن اإلشارة إلى أهم القطاعات اإلق

 .مبادئ الحوكمة

 )السیاسیة( القطریة معوقات تطبیق الحوكمة 2ـ4

، ویمكن تصنیف السیاسیة عدیدة حوكمة المبادئ  تطبیق ق سریانیالعوامل التي تع إن

  1:التالیة ملهذه المعوقات تحت واحد أو أكثر من العوا

والدولة  ال یمكن تنظیم العمل بین القطاع الخاص، هزیلة حینما تكون المؤسسات في البلدـ      

نها وبدال إالمدني ف ومنظمات المجتمع) القضاء ،البرلمان ،الحكومة ،ةبمعنى السلطات الثالث(

ن إف ،جتماعیةواإلقتصادیة واإل ن توفر الفرص للمواطنین للمشاركة في المجاالت السیاسیةأمن 

ضعاف إذا حاولت المعارضة إ هذه الحالة و  حزابهم وفيأالمواطنین یرغمون على التقوقع داخل 

نها ال تستطیع معالجة المشكالت أغیر ،الفوضى شعالإ ثارة القالقل و إن بمقدورها إالمؤسسات ف

سیاسیة المواطنین في مشاركتهم في المجاالت ال نها ستحد من فعالیةإف، بل على العكس

  .العراقیل في طریق الحكم الرشید قتصادیة وتجّمدها وتضعجتماعیة واإلواإل

                                                           
تاح على الموقع ،مقال م 03ص ، 2011 ،مرجع سابق، الحوكمة الدیمقراطیة لحكومة العدالة الشاملةنهى الدرویش،   1

نوفمبر  30 :، مداخلة بتاریخ post_8829.html-darwish.blogspot.com/2011/11/blog-nuhaal-http://dr:االلكتروني

 .21:30: ،الساعة2011
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خرى التي تعترض طریق بناء الحكومة الرشیدة وطریق العوامل المعوقات األ الفساد منـ      

 ،ن ظاهرة الفساد تجتاح كل البلدانأالرشیدة ویتفق كل المختصین على  الحكومة لتطبیق ةالثالث

جل محاربة أستحدثت من أ ن یطال الفساد تلك المؤسسات التيأن البعض  یخشون أ الى درجة

   : "مایكل بانكو" حول هذا الموضوع قال البروفیسورو الفساد في بعض البلدان 

جل الحد من الفساد أ نشاؤها منإقد نرى ظاهرة الفساد حتى في تلك المؤسسات التي تم (

لى التالعب إالبعض  اقص داخل المؤسسة حینما یعمدنو لوال سیما حین تحدث بعض الثغرات وا

جل أنقترح حال سهال من  نأربما ال یمكننا  ،مر لمصلحتهم والسیطرة علیهلى تجییر األإو 

داء أ مكانیةإ المؤسسة و  لمواطنین حول كفاءةاكان بث الطمأنینة لدى  صالح ولكن ربمااإل

ننا سنحتاج الى معالجة كبیر أل ه تحديوهذا بحد ذاتعمال جیدا ،واجباتها التي تضطلع بها 

مر المعلومین ممن یستغلون األ شخاصالنواقص التي تظهر من خالل سلوك البعض من األ

  )غراضهم الشخصیةأل

حیث أنه  عیةـ إن أبرز العوائق التي تواجه عملیة تطبیق الحوكمة السیاسیة ، عوائق إجتما     

المترسخة ، حیث یتطلب المضي على درب التغییر  من العسیر جدا تغییر األنماط اإلجتماعیة

 . نظاال مستمرا

ـ هناك معوقات سیاسیة، تتمثل في إنعدام الیقین أثناء فترة التحول وما یصاحبه من قلق      

شعبي وفوضى وأزمات وٕانسداد قنوات التحول في ظل تعادل القوة بین النظام الدكتاتوري والقوى 

  .المطالبة بالدیموقراطیة

ـ كما أن هناك تحدیات إقتصادیة متمثلة في تحقیق اإلستقرار اإلقتصادي ودفع النمو      

اإلقتصادي وضرورة أن یلعب اإلقتصاد دوره في دعم عملیة التحول السیاسي وٕانتشار البطالة 

  .وٕارتفاع معدل التضخم والفقر والحد من الالمساوات

المعوقات از الشرطة واألمن والقضاء من أهم المؤسسي لموظفي الدوائر وجه الفسادیعد ـ      

 من أجل مكافحتها، نموذج واحدلها  ال یمكن وضعالتي ، و  التي تعرقل تطبیق ألیات الحوكمة

  .قل تقدیرألعدم تشابه الشروط الموضوعیة المؤدیة إلى هذه المشكالت بین مجتمعین في 
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  )الشاملةالعالمیة أو ( الدولیة معوقات تطبیق الحوكمة 3ـ4

التي ، و السیاسیة حوكمة المبادئ  تطبیق ق سریانیالعوامل التي تع هناك مجموعة من

  1:التالیة تحت واحد أو أكثر من العوامل هایمكن تصنیف

على مبدأ عدم المساواة بین  قومیمجموعة البنك الدولي النظام الحالي للصندوق و  إنَّ ـ 

لة كافة أشكال الهیمنة من قبل أعضائها البلدان األعضاء  فإصالح هذه المؤسسات یستدعي إزا

عضاء على غرار بعض المنظمات الدولیة عن طریق تجسید مبدأ المساواة بین الدول األ

وهو األمر الذي ال تحبذه الدول الصناعیة ) خالفا لمجلسها األمني(مم المتحدة  كمنظمة األ

    .الكبرى المستفیدة من هذا الوضع

مؤسس على عدم  ألنهمبدأ عدم المساواة بین األعضاء الصندوق یقوم على  إن نظامـ 

المساواة في القوى التصویتیة التي على أساسها تتخذ القرارات الهامة التي تحكم العالم بأسره في 

المیدان النقدي المالي، ویسري هذا المبدأ في التصویت على باقي المؤسسات الشقیقة للصندوق 

والمؤسسة المالیة الدولیة، ومؤسسة التنمیة الدولیة، ومصارف والمتكاملة معه مثل البنك الدولي 

الدول  لمجموعة  قوة التأثیر والهیمنة على الساحة الدولیة األمر الذي یعكسالتنمیة الجهویة ،

أساس قیمة  وبالتالي لیس من مصلحتها إعادة توزیع القوى التصویتیة علىالمتقدمة  ةالرأسمالی

هیمنة هذه األخیرة في مجال ، وبالتالي من الصعب القضاء على عضوالمساهمة المالیة للبلد ال

إتخاذ القرارات الحاسمة في المجال المالي والنقدي الدولي، وكذا إعادة التوازن في توزیع 

  .األمریكیة األصوات داخل مجموعة الدول المتقدمة للقضاء على تفرد وهیمنة الوالیات المتحدة

ي الصندوق و مجموعة البنك الدولي ال تعكس قوتهم حصص البلدان األعضاء ف إنـ 

اإلقتصادیة واألصل أن كل بلد عضو ترتبط حصته بمكانته اإلقتصادیة التي نستطیع تقدیرها 

و یفترض أن حصة   إلخ... بمجموعة من المؤشرات كالناتج القومي، وحجم التجارة الدولیة 

تطورها الداخلي، و بقدر المكاسب التي حققها  البلد ترتبط في تطورها بمقدار المنافع الناتجة عن

                                                           
  :مقال متاح على الموقع اإللكتروني التالي، 2012كمة السلیمة،الصندوق والحو  صندوق النقد الدولي، 1

 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/gova.htm   ،20:00:،الساعة2013جانفي :مداخلة بتاریخ. 
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عن طریق تنامي عالقاته اإلقتصادیة الدولیة وما تعكسه من حركة سلع وخدمات ورؤوس أموال 

،غیر أن الزیادة في حصص البلدان المتوسطة الدخل والضعیفة على حساب وأیدي عاملة 

یعیق  ویزید من صعوبة هذا الدول الصناعیة القویة ،ال یخدم مصلحة هذه األخیرة وهو ما

  . اإلجراء 

وحدة حقوق السحب الخاصة إحتیاطیا دولیا، وتستخدم كوحدة حسابیة في الصندوق ـ تمثل      

حقوق  وحدة تحویلویعتبر  ،وفي مجموعة البنك الدولي وفي مؤسسات أخرى دولیة وٕاقلیمیة

تطویر وحدة حقوق  أودولي السحب الخاصة إلى أداة رئیسیة لإلحتیاطي في النظام النقدي ال

لدوالر األمریكي دورا هاما في ل أمر صعب جدا،بسبب أن السحب الخاصة لتصبح عملة دولیة

من إحتیاطات المصارف المركزیة   %60أضحى الدوالر یشكل حیث النظام النقدي الدولي 

رات من الصاد %50في الصفقات واإلتفاقات المتعلقة بسوق العمالت و % 80ویشارك بنسبة 

%16العالمیة، رغم أن حصة الوالیات المتحدة في التجارة الدولیة ال تزید عن 
بالتالي من ، )1(

  .الصعب إعتماد عملة دولیة موحدة للمعامالت التجاریة

                                                           
 . 45، ص 1995دار طالس، طبعة أولى، هشام متولي،.، ترجمة دصندوق النقد الدولي وعملیاته، مارغریت غارتیس  )1(
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  :لـة الفصـخالص

والحكومات والمؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة،  الشركات في حوكمةالیعد تبني مفهوم 

وتجنب األزمات حاالت الفساد المالي واإلداري والمحاسبي  أمرا ضروریا لمواجهة

 ةذات جودة عالیمعاییر الشفافیة وٕاتباع  و التقاریر المالیةبإعداد السیما ما یتصل .اإلقتصادیة

بالنسبة حقوق حملة األسهم التحدید الواضح لوكذلك في مجال القیاس واإلفصاح المحاسبي 

والمسؤولیات الملقاة على عاتق مجلس اإلدارة لمصلحة وحقوق اآلخرین من أصحاب اللشركات 

تخفیض فضال عن  . وهو األمر نفسه بالنسبة للمؤسسات النقدیة الدولیة وكبار التنفیذیین فیها

نسجام إمستوى تعزیز ستقاللیة مراقبي الحسابات و دعم إعملیات التداول الداخلي في المعلومات و 

 .مع المعاییر المحاسبیة الدولیة  ةالموحد ةنظم المحاسبیلألالمعالجات المحاسبیة المطلوبة وفقا 

ا على مستوى صندوق النقدي هوتطبیق مبادئ حوكمةالیستوجب تبني مفهوم هذا و 

المؤسسات إجراء مراجعة تحلیلیة لإلطار القانوني والرقابي الذي یحكم نشاطات تلك  .الدولي

المبادئ والكشف عن مجاالت القصور  في إرساء تلك التحدید مستوى مساهمته وتلك الدول،

من أوجه القصور في الكثیر  عنفي هذا المجال  بعض الدراسات كشفت لقد .ذات الصلة

فیما یتصل  حقوق الدول األعضاء في المؤسسات النقدیة الدولیةمن بینها ، مجاالت عدیدة

طیة ونظام الحصص والعضویة ونظم أسعار الصرف والبرامج والمشرو  حضورهم بمستوى

          الخ  ...وحقوق السحب الخاصة

في  ض المعمق في التنظیم لهیكلي وكذا نظم التسییر واإلدارةمن هنا وجب علینا الخو 

  . المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة وباألخص صندوق النقد الدولي الذي یمثل موضوع دراستنا
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 :دـتمهی

الدولیة النقدیة تشیر إلى أن العالقات الدولیة تنشأ  والسیاسات الجوانب المحلیة للنقود إن

یتم تسدیدها بالنقود و علیه یكون مجال البحث في وظائف النقود  عن طریق المعامالت التي

الدولي خالل  يضطرابات التي سادت النظام النقدثر اإلإوعلى  .الدولیة منحصرا في المبادالت

من الضروري وجود منظمة دولیة تتولى اإلشراف على الثانیة، رأت الدول أنه  الحرب العالمیة

 نعقاد مؤتمر بروتن وودزإأسعار الصرف في العالم ، حیث أدت هذه اآلراء إلى  حق تغییر

قتصاد و السیاسة م الكثیر من رجال اإلضَ  .1944جویلیة  01 يف  بالوالیات المتحدة األمریكیة

ن أن یسیر علیه العالم لتحقیق األهداف التي نظام نقدي جدید یمك لدراسة إمكانیة الوصول إلى

المتمثلة خاصة في خلق تجارة دولیة متعددة و ثبات أسعار الصرف و إمكانیة  و ،یسعى إلیها

 صندوق النقد وهيالعمالت الدولیة و غیرها ، كل هذا أظفر بظهور هیئة دولیة  التحویل بین

  .الدولي

عقد  التي شهدها النصف األول من مالیةقتصادیة و الأحدثت المستجدات اإللقد 

من خالل تدخله لوضع حد  ،النقد الدولي صندوقرن الماضي تحوال في دور التسعینات من الق

قتصادات األسیویة واألمریكیة  والتقلیل ألزمات العولمة المالیة التي هزت وعصفت العدید من اإل

لعدة برامج غیر أنها لم  ادادهبإع .متدادهاإ تساعها و إمن آثارها  وتضییق المجال على فرص 

كما  .قتصادات متدت أثارها لتمس الكثیر من اإلإتكن كافیة لوضع حد لهذه األزمات التي 

 2008 سنة ألخیرةعجزت عن التنبؤ بحدوث هذه األزمات كما هو الحال بالنسبة لألزمة المالیة ا

هذه األخیرة أحدثت ، ریةنات عقااثر تمادي البنوك األمریكیة في منح رهإنفجرت على إالتي 

قتصادي، قتصادیات العالمیة وكانت سببا في إبطاء معدالت النمو اإلشلال كبیرا في كثیر من اإل

ٕازاء هذا الوضع الذي عجز الصندوق عن إیقاف انتشاره وزحفه برزت الحاجة والدعوة إلى و 

عتماد إلنقد الدولي بإعادة النظر في قواعد إدارة النظام المالي العالمي تحت إشراف صندوق ا
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على توفیر السیولة والتنبؤ  اإجراءات تصحیحیة على آلیة عمله ونظام حوكمته لجعله قادر 

 . باألزمات

 التعریف بصندوق النقد الدولي : المبحث األول

عن سوء األوضاع والنزاعات التي جا إن في الحقیقة ظهور صندوق النقد الدولي كان نتا

الدول خاصة التي كانت متضررة من الحرب  من اكبیر  انه قد یضم عددكانت بین الدول آنذاك وأ

ورفع مشكلة الجدال التي ظهرت حول  العالمیة الثانیة كما أن هدفه الرئیسي هو حل النزاعات

  . وظائف النقود والعمالت الدولیة

  ماهیة ونشاة الصندوق 1ـ1

لم عمل أفراد المجتمع على في ظل األنظمة اإلقتصایة الشائعة في مختلف دول العا      

تحقیق كل رغباتهم وسعیهم إلى تعظیم إشباعها بإستخدام كل الوسائل المتاحة ، لكن بعد نهایة 

صادیة وتدهور إقتصادیات الدول وتأزم الحرب العالمیة الثانیة التي أنتهت بانهیار األنظمة اإلقت

والتي  لنهوض باإلقتصادات سات ومنظمات لجعل الدول تفكر في إنشاء مؤس العالقات بینها

  .كان أهمها صندوق النقد الدولي

 : النقد الدولي صندوقمفهوم   1ـ1ـ1

بموجب  صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم المتحدة أنشأ       

الصندوق في  قتصاد العالمي و یقع مقرللعمل على تعزیز سالمة اإل 1945معاهدة دولیة عام 

كما  .1دولة 187البالغ  طن و یدیره أعضاؤه الذین یشملون جمیع بلدان العالم تقریبا بعددهمشناو 

نظام للمدفوعات الدولیة و أسعار  أي یعتبر ،أن صندوق النقد الدولي مؤسسة مركزیة في النظام

حیث یستهدف  بین البلدان المختلفة، صرف العمالت و الذي یسمح بإجراء المعامالت التجاریة

                                                           
، تاریخ  http://ar.wikipedia.org/wiki:متاح على الموقع التاليصندوق النقد الدولي ،ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،   1

  .20:00: ،الساعة2013جانفي :الزیارة 
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عتماد على عن طریق تشجیع الدول على اإل ختالل في النظامصندوق منع وقوع األزمات و اإلال

موارده األعضاء الذین یحتاجون إلى تمویل  قتصادیة سلیمة ، كما أنه یستفید منإسیاسات 

   .1المدفوعات مؤقت لمعالجة المشاكل الحادثة في میزان

  :صندوق النقد الدولينشأة   2ـ1ـ1

خالل مؤتمر لألمم  1944جویلیة  22إلى  1من  النقد الدولي صندوق إنشاء فكرة تبلورت    

قد ل.  األمریكیة بالوالیات المتحدةج دیهامبر بوالیة نیو  بروتن وودز غاباتالمنعقد في  المتحدة

الحرب بعد  التجارةستقرار النظام العالمي المالي وتشجیع إنماء إخطط من أجل وضعوا ال

العقبات على المدى الطویل بشأن اإلقراض والتجارة الدولیة  وتمنى الممثلون إزالة العالمیة الثانیة

صندوق النقد : هما وقد رفع مؤتمر غابات بریتون خططه إلى منظمتین دولیتین. 2والمدفوعات

 قتصاديحكومة على إطار التعاون اإل 45تفقت إ عندما ،والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر الدولي

قتصادیة الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد اإل الذي یستهدف تجنب تكرار كارثة السیاسات

قتصادي في البلدان العقد و مع ضعف النشاط اإل ، فخالل هذا 20من القرن  30الكبیر في 

 قتصادیاتها بزیادة القیود المفروضة على الواردات،إعن  الكبرى حاولت البلدان المختلفة الدفاع

نخفاض توظیف إنخفاض التجارة العالمیة و الناتج و إدائرة  هذا لم یؤدي إال إلى تفاقم لكن

حتیاطات المتناقصة من الذهب و العمالت األجنبیة على اإل و من أجل المحافظة، العمالة

حریة مواطنیها في الشراء من الخارج و قامت البلدان األخرى  لجأت بعض البلدان إلى تقیید

بینما فرض البعض اآلخر قیودا معقدة على حریة حیازة المواطنین  . عمالتها بتخفیض أسعار

                                                           
 .465المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،األردن، ،ص، دار اإلقتصاد الدولي نظریات وسیاساتعلي عبد الفتاح ابو شرار، 1
 20 :ریخ الزیارة، تا topic-http://fspi.ahlamontada.net/t320:، مقال متاح على الموقع التاليصندوق النقد الدولي 2

 . 21:00: ،الساعة2013جانفي 
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أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسیة و لم یتمكن أي بلد من المحافظة  للعمالت األجنبیة، على

نتهاء الحرب العالمیة الثانیة بدأت بلدان الحلفاء النظر إالتنافسیة لفترة طویلة و مع  على میزته

إلعادة النظام إلى العالقات النقدیة الدولیة و من هنا ولد صندوق النقد الدولي  ختلفةفي خطط م

تفاقیة التأسیس لمؤسسة دولیة تشرف إبروتن وودز ووضع ممثلو البلدان المشاركة  في مؤتمر

 النظام النقدي الدولي و تعمل على إلغاء قیود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع و على

جاء صندوق النقد إلى  1945دیسمبر  27و في ، ستقرار أسعار الصرف إحقیق الخدمات و ت

  .1تفاقیة التأسیسإبلد على  29الوجود عند توقیع  حیز

  : ودوره النقد الدولي صندوقهیكلة  2ـ1

  :النقد الدولي صندوقهیكل  1ـ2ـ1      

   :2لیةالتا اإلداریةیمي لصندوق النقد الدولي األجهزة ظحدد الهیكل التن    

     :صندوق النقد الدولي 1ـ1ـ2ـ1

و هذه المسؤولیة تمثل عنصرا الزما لتحقیق فعالیته  وهو المسؤول أمام بلدانه األعضاء

  : ویتكون الصندوق من

 ، حیثیمثل البلدان األعضاء و هیئة الموظفین الدولیین : المجلس تنفیذي 2ـ1ـ2ـ1

الدول األعضاء في الصندوق یقودهم مدیرا عام مدیرا تنفیذي تعینهم أو تنتخبهم  24یضم حوالي 

مرات كل أسبوع  في المقر الرئیسي للصندوق بواشنطن  3نواب له، یجتمع هذا المجلس  3و

التنفیذي في تسییر أعمال الصندوق تأتي من مجلس  حیث أن الصالحیات المقدمة للمجلس

رة شؤونه الیومیة ومراقبة داإ المحافظین، ویقوم المجلس التنفیذي بتسییر أعمال الصندوق و 

                                                           
 .340ص دار الجامعة المصریة ،اإلسكندریة، ،عالقات االقتصادیة الدولیةال وجدي محمود حسین، 1
 .468مرجع سابق ،ص اإلقتصاد الدولي نظریات وسیاسات، علي عبد الفتاح أبو شرار، 2
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سیاسات أسعار الصرف التي تنتهجها الدول األعضاء، كما یشرف على المساعدات المالیة 

النقدي الدولي ضمن  بالنظامالتي یقدمها الصندوق للدول األعضاء، كما یهتم بالقضایا المتعلقة 

  .قتصاد العالمي اإل إطار

ائب محافظ لكل دولة عضو في من محافظ ون یتكون: مجلس المحافظین 3ـ1ـ2ـ1

الصندوق وعادة ما یكون المحافظ الذي یمثل بلده في الصندوق وزیر مالیة أو محافظ للبنك 

على  المحافظینأعلى سلطة في الصندوق، ویجتمع مجلس  المحافظینالمركزي ویعتبر مجلس 

  .شكل جمعیة عمومیة مرة في السنة

  :المركزي محافظ البنك 4ـ1ـ2ـ1       

األخیر  ل هذا المجلس السلطة اإلشرافیة العلیا في إدارة الصندوق حیث یجتمع هذایمث

  .جتماع الصندوق مع البنك الدوليإمرة واحدة سنویا عند 

  :)اللجنة المؤقتة  (للشؤون النقدیة و المالیة  اللجنة الدولیة 5ـ1ـ2ـ1      

اسات األساسیة المتعلقة السی هي تنتمي إلى مجلس المحافظین و تقوم بالنظر في قضایا

ا من محافظي صندوق ظمحاف 24بالنظام النقدي الدولي مرتین ، كما تتكون هذه اللجنة من 

دارة النظام النقدي العالمي وعن إالنقد الدولي  وتجتمع مرتین في السنة ، وترفع تقاریرها عن 

  .المحافظینمجلس  إلىتفاقیة الصندوق إقتراحات الخاصة بتعدیل اإل

عضوا بین مجلس محافظي صندوق  24لجنة مشتركة من  هي :لجنة التنمیة 6ـ1ـ2ـ1

ین، حیث ترفع تقاریرها المتعلقة ضبالمشورة إلى المحاف النقد والبنك الدولیین وتسمح هذه اللجنة

  .النقد الدولي مجلس محافظي صندوق إلىبمشاكل التنمیة  في الدول النامیة 

  النقد الدولي صندوقدور  2ـ2ـ1

قتصاد العالمي، حیث یساعد هذا األخیر أعضاءه حساب اإللوم الصندوق بدور هام یق

قتصادیة الوطنیة والعالمیة ویقدم المشورة لألعضاء المالیة واإل ستعراض التطوراتإعن طریق 
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أنه یقوم بإقراض الدول األعضاء بالعمالت الصعبة لدعم سیاستهم النقدیة  بشأن سیاسته، كما

ستمرار كذلك صالح خاصة مشكالت میزان المدفوعات وتشجیع النمو القابل لإلبالتعدیل أو اإل

كتساب الخبرة في اإلدارة إمجموعة كبیرة من المساعدات الفنیة المتمثلة في  یقدم الصندوق

  .1وتوفیر التدریب للعاملین في الحكومات قتصادیةاإل

  :كما أنه یقوم بـ 

ف العالمي، أي القیام بالرقابة الدقیقة على السیاسات و اإلشرا ـ تقدیم المشورة بشأن

  .بلدانه األعضاء سیاسات أسعار الصرف في

  .ـ اإلقراض لمساعدة الدول المتعثرة و ذلك بمنح القروض

  .وخصائصها قراضیةاإل النقد الدولي صندوقسیاسات  3ـ2ـ1

تطرق إلى وهیاكله ، سن وأهم مؤسساته مفاهیم صندوق النقد الدولي د أن تناولناعب      

   .القروض التي یقدمها صندوق النقد الدولي وخصائصها

  .قراضیةاإل النقد الدولي صندوقسیاسات  1ـ3ـ2ـ1

یقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بموجب مجموعة متنوعة من السیاسات أو التسهیالت         

المدة وشروط تختلف  ، حیثحتیاجات البلدان األعضاءإالتي تبلورت بمرور السنین لمواجهة 

السداد واإلقراض في كل من هذه التسهیالت حسب أنواع المشكالت التي تواجه میزان 

  2:ونذكر هذه التسهیالت فیمایلي المدفوعات والظروف التي یتعامل معها التسهیل المعني

ات جوهر سیاسات اإلقراض في الصندوق یتفاقوتمثل هذه اإل :ئتمانياإل  ستعدادتفاقات اإلإ ـ

ستعداد االئتماني بمثابة تأكید للبلد العضو بأنه یستطیع السحب من موارد تفاق اإلإ ویعتبر

                                                           
 .168ص دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،االقتصاد الدوليزینب حسین عوض اهللا، 1
 .37مرجع سابق،ص ،ي في خدمة المصالح اإلمبریالیةدور صندوق النقد الدول عودة ناجي الحمداني، 2
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شهرًا في العادة، لمعالجة ما  18و 12الصندوق إلى حد معین، على مدى فترة تتراوح بین 

  .یواجهه من مشكالت قصیرة األجل في میزان المدفوعات

لصندوق للبلدان األعضاء طبقًا لتسهیل یعتبر الدعم الذي یقدمه ا :تسهیل الصندوق الممدد ـ

الصندوق الممدد بمثابة تأكید للبلد العضو بأنه یستطیع السحب من موارد الصندوق إلى حد 

معین، على مدى فترة تتراوح بین ثالثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة 

ف خطیرة في میزان قتصادیة الهیكلیة التي تتسبب في إیجاد مواطن ضعالمشكالت اإل

  .مدفوعاته

الذي حل محل التسهیل التمویلي المعزز للتصحیح الهیكلي في : تسهیل النمو والحد من الفقر ـ

هو تسهیل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان األعضاء التي و  ،1999نوفمبر 

لمقترض فهي تكالیف أما التكالیف التي یتحملها ا،تواجه مشكالت مطولة في میزان المدفوعات 

مدعمة بالموارد المتحققة من المبیعات الماضیة للذهب المملوك للصندوق، إلى جانب القروض 

  .والمنح التي یقدمها البلدان األعضاء إلى الصندوق خصیصًا لهذا الغرض

هو تسهیل یوفر تمویًال إضافیًا قصیر األجل للبلدان األعضاء  :حتیاطي التكمیلياإل تسهیل ـ

نتیجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ مثیر  ،ستثنائیة في میزان المدفوعاتإتعاني صعوبة  التي

تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس األموال إلى الخارج ویتضمن سعر الفائدة على  و ضطرابلإل

حتیاطي التكمیلي رسمًا إضافیًا یضاف إلى سعر الفائدة العادي على القروض بموجب تسهیل اإل

  .ققروض الصندو 

هي خطوط دفاع وقائیة تمكن البلدان األعضاء القائمة بتطبیق  :ئتمان الطارئخطوط اإل ـ 

قتصادیة قویة من الحصول على تمویل من صندوق النقد الدولي على أساس قصیر إسیاسات 
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متداد عدوى إضطراب بسبب إلاألجل عندما تواجه فقدان ثقة األسواق على نحو مفاجئ ومثیر ل

  .من بلدان أخرى المصاعب اآلتیة

لمساعدة البلدان في مواجهة  1962ستحدثت مساعدات الطوارئ في عام أ :ـ مساعدات الطوارئ

مشكالت میزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبیعیة المفاجئة التي ال یمكن التنبؤ بها وقد 

البلدان  لتغطیة مواقف معینة تكون 1995في عام  اتتم التوسع في هذا النوع من المساعد

األعضاء قد خرجت فیها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها 

  .اإلداریة والمؤسسیة

أما المقترضون الحالیون من الصندوق فجمیعهم إما بلدان النامیة أو بلدان تمر بمرحلة      

لدان األسواق قتصاد السوق أو من بإالتحول من نظام التخطیط المركزي إلى نظم قائمة على 

ملك إال تهذه البلدان ال ، حیث الصاعدة التي تسیر في طریق التعافي من األزمات المالیة 

یرجع في جانب منه إلى  األمر الذيإمكانیة محدودة للنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولیة، 

ن قتصادیة التي تواجهها ومنذ أواخر السبعینات، أصبح بمقدور جمیع البلداالمصاعب اإل

حتیاجاتها المالیة من أسواق رأس المال، ولكنها كانت تستأثر بأكثر من نصف إالصناعیة تلبیة 

  .التمویل الذي یقدمه الصندوق خالل العقدین األولین من إنشائه

  :اإلقراضبعض خواص  2ـ3ـ2ـ1 

  :1تتمیز القروض التي یقدمها الصندوق بمایلي     

الصندوق ال تقدم لتمویل  د العضو كما أن أموالـ یودع القرض لدى البنك المركزي للبل

  المدفوعات المشاریع بعینها لكن لتسویة الخلل الواقع في میزان

  . أي أن الصندوق ال یقدم القروض إال بتحدید شروط ةـ القرض مشروط

                                                           
 .134ص ،مرجع سابق ،العالقات االقتصادیة الدولیة عادل حشیش،  1
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  .و أكثرأأشهر  6مؤقتة حیث یمكن أن تكون فترة اإلقراض ما بین  ـ قروض

  

  

  :الصندوق أهداف  3ـ3ـ2ـ1

  1:مایلي  إلىتهدف سیاسات الصندوق       

التشاور فیما  ـ تشجیع التعاون الدولي في المیدان النقدي بواسطة هیئة دائمة تهیئ سبل 

  .المساعدات الخارجیة من أجل متابعة التقدم و زیادة ،یتعلق بالمشاكل النقدیة الدولیة

بالتالي تحقیق مستویات مرتفعة  وـ تسییر التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولیة   

على أن یكون ، اإلنتاجیة لجمیع البلدان األعضاء من العمالة و الدخل الحقیقي و تنمیة الموارد

  . قتصادیةاإل ذلك من األهداف األساسیة لسیاسته

صرف  ستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتیباتـ العمل على تحقیق اإل 

  .عضاء و تجنب التخفیض التنافسي في قیم العمالتمنتظمة بین البلدان األ

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فیما یتعلق بالمعامالت الجاریة  ـ  

  .البلدان األعضاء و العمل على إلغاء القیود المفروضة على عملیات الصرف بین

ها العامة مؤقتا بضمانات ستخدام مواردإلدى البلدان األعضاء متیحا لها  ـ تدعیم الثقة 

 ختالالت في موازین مدفوعاتها دون إلحاق الضرر بالرخاء القوميمن تصحیح اإل كافیة لتتمكن

  .الدولي أو

  .ختالل في میزان المدفوعاتالعمل على تقلیص مدة اإل ـ 

   :الموارد و الحصص التصویتیة في الصندوق  4ـ2ـ1

                                                           
 .170، ص،مرجع سابق اإلقتصاد الدولي ،زینب حسین عوض اهللا 1
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و كان عدد األعضاء من الدول  1947شاطه عام بدأ صندوق النقد الدولي في ممارسة ن     

رتفع عدد األعضاء في صندوق النقد الدولي لیصل إدولة ، و الحقا  39المشاركة في الصندوق 

2009دولة عام  187، لتصل إلى  1997بلد في عام  181إلى 
و عندما ترغب دولة ما أن ،  1

صائیة و معلومات عن  تصبح عضوا في الصندوق،فإنها تقدم طلبا یتضمن بیانات إح

قتصادیة و من ثم تقوم الدوائر المختصة في الصندوق بحساب حصة هذه الدولة أوضاعها اإل

قتصادیة و بعد في رأسمال الصندوق و مقارنتها مع حصص الدول المماثلة لها في األوضاع اإل

وافقة الدولة ذلك تعرض الحصة المقترحة على لجنة العضویة التابعة للمجلس التنفیذي  و بعد م

نضمام إلى صندوق النقد الدولي على شروط العضویة و منها القیمة األولى التي ترغب في اإل

فترضتها اللجنة ، یقوم المجلس التنفیذي بالنظر في توصیات اللجنة ، ومن ثم إللحصة التي 

مد هذا یرفع مشروع قرار إلى مجلس المحافظین بقبول الدولة المتقدمة بطلب العضویة لكي یعت

تفاقیة قبولها كعضو في إة ممثال لها یقوم بالتوقیع على نیالقرار، و بعد ذلك تعین الدولة المع

الصندوق في واشنطن و بعد التوقیع تصبح هذه الدولة عضوا في صندوق النقد الدولي ، وكما 

نسحاب من الصندوق مع یحق للدول أن تصبح عضوا في صندوق النقد الدولي ، یحق لها اإل

  .2سترداد كافة المبالغ التي دفعتها في حصتها إ

ضاء في صورة تتكون موارد صندوق النقد الدولي أساسا من مجموعة حصص الدول األع      

كما  بر أهم مورد من بین تلك الموارد ، إال أن حصص األعضاء تعتذهب و عمالت أجنبیة

                                                           
  . 2013تاریخ الزیارة جانفي مرجع سابق، صندوق النقد الدولي ،ویكیبیدیا الموسوعة الحرة،  1
 .350ص ،مرجع سابق،العالقات االقتصادیة الدولیةحمود حسین،وجدي م 2
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، 1لكمیة و النوعیة تختلف حصص األعضاء في الصندوق من دولة إلى أخرى من حیث ا

  :ویمكن تلخیص هذه الموارد في مایلي

  :ـ نظام الحصص

معینة تتحدد عموما حسب حجمه  حصة عضویةتخصص لكل بلد عضو في الصندوق       

الصندوق ساهمته في مواردسها الحد األقصى لمالنسبي في االقتصاد العالمي، ویتحدد على أسا

حصته عادة ما یدفع مبلغا یصل إلى ربع  وعند انضمام أي بلد إلى عضویة الصندوق،. المالیة

كالدوالر األمریكي أو الیورو أو الین أو (في شكل عمالت أجنبیة قابلة للتداول على نطاق واسع 

أما ثالثة أرباع الحصة المتبقیة فتدفع بعملة البلد . حقوق سحب خاصةأو ) الجنیه اإلسترلیني

 . 2العضو

تم اإلتفاق على  2006وفي عام كل خمس سنوات على األقل،  الحصصوتتم مراجعة      

عامین إلصالح كخطوة أولى في برنامج مدته  ،%8.1زیادات مخصصة في الحصص بنسبة 

على زیادات  2008وصدرت موافقة مجلس المحافظین في أفریل .3نظام الحصص واألصوات

دخلت  2011و في مارس  %.11.5زیادة كلیة قدرها  إضافیة مخصصة سوف تؤدي إلى

من مجموع  %85بلدا عضوا تمثل  117بعد أن صادق  التنفیذحیز  2008إصالحات عام 

   4.الخصوصأصوات البلدان األعضاء على تعدیل إتفاقیة تأسیس الصندوق في هذا 

                                                           
 .351،صنفس المرجع  وجدي محمود حسین، 1
 :،مقال متاح على الموقع التاليمن أین تأتي أموال الصندوقصحیفة وقائع، 2

.org/external/arabic/np/exr/facts/finfaca.htmhttp://www.imf،21:00: ،الساعة2013جانفي :الزیارة  تاریخ  . 
  . مرجع سابق،دون صفحة،من أین تأتي أموال الصندوق ،العالمیة صحیفة وقائع 3
  . ، نفس المرجع،دون صفحة من أین تأتي أموال الصندوقصحیفة وقائع العلمیة، 4
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بعد عامین من الموعد األصلي  المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصصوتم استكمال     

صص ، وتقررت مضاعفة موارد الصندوق المستمدة من ح2010المحدد لها في دیسمبر 

والبلدان األعضاء ملتزمة ببذل .ملیار وحدة حقوق سحب خاصة 476.8العضویة لتصل إلى 

قصارى جهدها لتطبیق الحصص المقررة بمقتضى المراجعة الرابعة عشرة اعتبارا من أكتوبر 

2012.1    

  ـ حیازات الذهب

ملیون أوقیة بالوزن  90.5تصل حیازات صندوق النقد الدولي من الذهب إلى حوالي     

، مما یجعل الصندوق ثالث أكبر الحائزین الرسمیین للذهب في )طنا متریا 2814.1(الترویسي 

یجوز له فالصندوق . ستخدامهتأسیس الصندوق تضع حدودا صارمة الالعالم، غیر أن اتفاقیة 

مجموع من  %85سیلة للدفع بشرط موافقة أغلبیة أو قبوله من البلدان األعضاء كو  بیع الذهب

   2.البلدان األعضاء، ولكن یحظر علیه شراؤه أو إجراء أي معامالت أخرى فیه أصوات

برنامج  2010ختتم الصندوق في دیسمبر، ا2009وافقة المجلس التنفیذي في سبتمبروبعد م    

وقد بیعت . طنا متریا تعادل ُثمن حیازته الكلیة تقریبا 403.3للذهب بكمیة بلغت  البیع المحدود

 ، وبنك)طن 200(حتیاطي الهندي ألطراف حائزة رسمیة، منها بنك اإلطنا  222كمیة مجموعها 

 10(وبنك بنغالدیش  )أطنان 10(نك سري النكا المركزي ، وب)طنان(موریشیوس المركزي 

وقد ُأجري برنامج البیع في ظل ضمانات قویة لتجنب أي اضطرابات في السوق، . )أطنان

                                                           
 15:الزیارة ، تاریخtopic-http://fspi.ahlamontada.net/t320: قال متاح على الموقع التالي، مصندوق النقد الدولي 1

 . 20:00، الساعة  2013جانفي
 . ، دون صفحة، مرجع سابقمن أین تأتي أموال الصندوقصحیفة وقائع العلمیة ، 2
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وتمت كل عملیات البیع بأسعار السوق، بما في ذلك عملیات البیع المباشر للحائزین 

  . 1الرسمیین

 نموذج الدخل الجدید،ه أرباح بیع الذهب لتمویل صندوق َوْقف تم إقراره ضمن وسوف توج�      

كذلك وافق المجلس التنفیذي . الذي یضع موارد الصندوق المالیة على مسار قابل لإلستمرار

بالقیمة الحالیة (ملیار وحدة حقوق سحب خاصة  0.6و  0.5ح بین على استخدام ما یراو 

من الموارد المرتبطة بأرباح بیع الذهب في دعم التمویل الموجه للبلدان  2008الصافیة في نهایة 

وافق المجلس التنفیذي  2012وفي فیفري . یسرةقروض الصندوق الممنخفضة الدخل وزیادة 

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة تمثل جزءا من األرباح اإلستثنائیة التي  700على توزیع 

. 2حققتها البلدان األعضاء من مبیعات الذهب األخیرة والتي أودعت ضمن اإلحتیاطیات العامة

صصها في تاریخ التوزیع، ولن یتم وسیتم التوزیع على جمیع البلدان األعضاء بالتناسب مع ح

من  %90إال بعد الحصول منها على تأكیدات ُمْرِضیة تضمن تقدیمها مساهمات جدیدة تعادل 

الصندوق اإلئتماني "في ) ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 630أي (المبلغ الموزع على األقل 

  . الذي یستخدم لدعم التمویل المیسر" للنمو والحد من الفقر

زداد رأسمال الصندوق كلما زاد عدد األعضاء في الصندوق و كلما زاد مقدار الحصة وی      

 8.8كان رأسمال الصندوق المتراكم من الحصص  1947التي یساهم بها كل عضو، ففي عام 

مال الصندوق  رأسرتفع إ 1980أما عام  ،دولة 39 األعضاءوعدد الدول  أمریكيملیار دوالر 

 رأس مالازداد و ، عضوا 141عدد الدول األعضاء ملیار دوالر و  40لىإالمتراكم من الحصص 

الدول  ا حصصأم ،دوالر أمریكيملیار  290لیصل إلى 1990 عام صندوق النقد الدولي

                                                           
 .  نفس المرجعقائع العلمیة ،صحیفة و  1
 . دون صفحة ،نفس المرجعصحیفة وقائع العلمیة،  2
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كذلك بحسب الصندوق و  حتیاجاتإفإنها لیست ثابتة بل متغیرة بحسب األعضاء في الصندوق 

   .1قتصادیة للدولة العضوالتغیرات التي تطرأ على األوضاع و الظروف اإل

قتراض لحمایة العمالت الرئیسیة و إضافة إلى حصص األعضاء یلجأ الصندوق إلى اإل     

، الذي كان یضم مجموعة العشرة و التي تم بینها  1961عام  هذا ما حدث في نادي باریس

(       ملیارات دوالر لمساعدة أي من عمالت هذه الدول 6تفاقیة تضع بمقتضاها دول النادي إ

نجلترا ، و السوید ، و كندا ، إ، و إیطالیا و هولندا و بلجیكا و ) الفیدرالیة ( فرنسا ، و ألمانیا 

قتراض أیضا من أجل تدعیم وقد یلجأ الصندوق لإل  ،) مریكیة و الیابان والوالیات المتحدة األ

رتفعت إعندما  1973ئتمانیة ، وهذا ما حدث عام موارده و زیادة قدرته على منح التسهیالت اإل

 20أسعار النفط حیث قامت الدول المنتجة للنفط و على رأسها السعودیة بإقراض الصندوق 

من  1969وارد الصندوق السالفة الذكر ما استحدثه الصندوق عام ملیار دوالر و یضاف إلى م

  .ئتمانیة للدول األعضاء نظام حقوق السحب الخاصة الذي یستخدمه في التسهیالت اإل

تفاقیة بروتون وودز حجم كل عضو في صندوق النقد الدولي و التي تتوقف إلقد حددت      

لتي في إدارة الصندوق باإلضافة إلى حقوق السحب اعلیها القوة التصویتیة التي تملكها كل دولة 

، وعلیه فإن القوة التصویتیة المستخدمة في إدارة الصندوق تتمتع بها على موارد الصندوق

تفاقیة الصندوق تمنح كل دولة إتختلف من دولة إلى أخرى و یمكن حسابها على أساس أن 

. دوالر من حصتها 100.000واحد لكل صوتا باإلضافة إلى صوت  250عضو في الصندوق 

  2: تساوي  1982فمثال القوة التصویتیة للوالیات المتحدة األمریكیة عام 

                                                           
 .2006، 84ـ83،دار المكتبة الوطنیة ،األردن، صإدارة األعمال الدولیةزكریا مطلك الدوري ، أحمد علي صالح ، 1

2 Appleyard and fields,international economics,fourth edition,me graw hill2001,p187 
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ملیون  1300و هي القوة التصویتیة األكبر آنذاك و تلیها المملكة المتحدة بحصة مقدارها     

والر و قوة ملیون د 550صوتا ، ثم الصین بحصة مقدارها  13250دوالر و قوة تصویتیة تبلغ 

ملیون دوالر و قوة تصویتیة تبلغ  525صوتا ،  و فرنسا بحصة مقدارها  2750تصویتیة تبلغ 

  .صوتا  2750ملیون و قوة تصویتیة  250صوت و الیابان بحصة مقدارها  5500

من القوة التصویتیة للصندوق و  %22كانت الوالیات المتحدة تحوز على  1993و في عام    

من مجموع القوة التصویتیة للصندوق  %10.5المتحدة التي كانت تحوز على تلیها المملكة 

أكبر الحصص في الصندوق و علیه م أصحاب هو الخمسة السابقة الذكر تلیهم الدول و  أیضا ،

فان لها دورا في إدارة الصندوق و یحق لكل دولة أن تعین مدیرا واحدا من المدیرین التنفیذیین 

.1   

                                                           
 .470ص  ،مرجع سابق ، االقتصاد الدولي نظریات وسیاسات علي عبد الفتاح أبو شرار،.أ 1

 =250 +   

 

 =250 +   

 

 =250  +27500    

= 27750 
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تفاقیة تي تلتزم كل دولة عضو في الصندوق بسدادها للصندوق وفقا لإلوتتكون الحصة ال   

  1: الصادرة من الصندوق من شقین 

من األرصدة الذهبیة أو  % 10من الحصة بالذهب أو الدوالر أو یدفع  %25الشق األول یدفع ـ 

  .الدوالریة التي تملكها الدولة و لها الحق أن تدفع أقل المبلغین 

ني من الحصة فإن العضو ملتزم بدفعه بنقوده الوطنیة مقومة بالدوالر، أما االلتزام أما الشق الثاـ 

بالشق األول فقد تناوله التعدیل ضمن التعدیالت التي أقرها برنامج إصالح نظام النقد الدولي 

و الذي قلص دور الذهب في السیولة الدولیة و ألغى دفع نسبة من الحصة بالذهب  1976عام 

  .بإلغاء األسعار الرسمیة للعمالت المختلفة بالذهب و كذلك قام

  .في صندوق النقد الدولي الدول األعضاء صاحبة أكبر حصص ) 03(ویبین الشكل 

  البلدان األعضاء العشرة صاحبة أكبر الحصص في صندوق النقد الدولي: )03(الشكل

                                                           
 343ـ342ص ،دار الجامعة المصریة ،اإلسكندریة،العالقات االقتصادیة الدولیةوجدي محمود حسین، .أ 1
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  :،مقال متاح على الموقع التالي 2009ماهو صندوق النقد الدولي،: المصدر

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm،  تاریخ الزیارة دیسمبر

  22:00:،الساعة2012

  

  

  

  

  

  

  : ها الصندوق القروض و التسهیالت التي یقدم: المبحث الثاني 
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من أجل سد حاجات الدول األعضاء من  ،مهامه التمویلیة الدولي یمارس صندوق النقد

ختالل المؤقت في موازین مدفوعاتهم وقد تم تطویر الوسائل السیولة النقدیة األولیة لمعالجة اإل

  .التمویلیة التي یمنحها الصندوق منذ نشأته

   ندوقالوسائل التمویلیة التي یمنحها الص 1ـ2

  ) :General Drawing Rights( حقوق السحب العامة  1ـ1ـ2

إن حقوق السحب العامة شكل من األشكال القدیمة للسحب على موارد الصندوق حیث 

قتراض عمالت الدول األخرى من الصندوق، حیث یتم  ذلك إیحق للدولة العضو أن تلجأ إلى 

ة للدولة المشتریة ، لكن هذا الحق للسحب بشراء هذه العمالت إما بالذهب أو بالعملة الوطنی

   1 :محدود و مقید بالشروط التالیة

یحدد حق السحب من حیث المبلغ بحدود ال تتجاوز ما یسحبه العضو من موارد  -

من قیمة حصته و أن ال یؤدي السحب عموما إلى   %25الصندوق خالل سنة 

من قیمة   % 200زیادة ما بحوزة الصندوق من تراكمات عملة العضو عن 

 . الحصة

ستخدام العمالت التي یتم الحصول علیها من الصندوق في الغرض التي منحت إ -

من أجله و عادة ما یكون هذا الغرض هو عالج العجز المؤقت في میزان 

ستخدام هذه الموارد في إالمدفوعات الجاریة أو توسیع الصادرات، كما ال یجوز 

 .تصدیر رؤوس األموال إلى الخارج 

ال تكون العملة التي یطلبها العضو عملة نادرة ال یستطیع الصندوق تلبیة  أن -

 .حاجته منها نظرا للطلب المتزاید علیها من قبل الدول األخرى 

أن تكون الدول التي ترغب في سحب الموارد من الصندوق غیر مخلة  -

 .تفاقیة المنشئة للصندوق على الدول األعضاء لتزامات التي تفرضها اإلباإل

                                                           
 231دار الجامعة الجدیدة ، الفصل السادس، ص العالقات االقتصادیة الدولیة،عادل حشیش،  1
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ستخدام موارد الصندوق ألغراض اإلغاثة أو التعمیر أو سداد دیون إال یجوز  -

 الحروب 

ال یمكن قیام الدولة بإعادة شراء عملتها و العمالت األجنبیة التي قامت بشرائها  -

ستمرار في نشاطه و تقدیمه قتراض و هذا ما یمكن صندوق النقد من اإلعند اإل

  .الموارد للدول األخرى

لنشاطات التي یقوم بها الصندوق مقابل تقدیمه هذه القروض، اإلشراف على ومن أهم ا

ستقرار إلتزمت بها الدول األعضاء في الصندوق خاصة فیما یخص إلتزامات التي تنفیذ اإل

  1:یةأسعار صرف عمالتها والذي یتضح في النقاط التال

لتزام القیود اإلشراف على منع فرض قیود على عملیات الصرف، یستثني من هذا اإل -

التي تفرض على الصرف لتنظیم حركة رؤوس األموال غیر الطبیعیة و التي تهدف إلى 

المضاربة  ویستثني أیضا القیود التي تفرضها الدولة بغرض مواجهة دولة أخرى یكون 

  .الصندوق قد أعلن عن ندرة عملتها 

في رصید عضو آخر لتزام كل دولة عضو بإعادة شراء عملتها المتراكمة إاإلشراف على  -

في الصندوق إذا طلب العضو اآلخر ، خاصة إذا كان ذلك الزما لتسدید المدفوعات الجاریة  

  .ویتم الشراء إما بالذهب أو العملة الوطنیة للعضو اآلخر 

قتصادیة و خاصة لتزام الدول األعضاء بتقدیم بیانات عن أوضاعها اإلإاإلشراف على  -

و أسباب العجز فیها ، إضافة إلى األرصدة الدولیة لهذه الدول المتعلقة بموازین مدفوعاتها 

ستثماراتها الخارجیة وتجارتها الخارجیة  ودخلها القومي وأسعار الصرف و الرقابة علیها إ و 

 .قتصادیة وغیرها من األمور اإل

لتزامات التي تعهد بها الدول وقد فشل الصندوق في مهمته اإلشرافیة على تنفیذ اإل -

في الصندوق  ویرجع هذا الفشل في اإلشراف على النظام النقدي الدولي لألسباب األعضاء 

   1:التالیة 

                                                           
 475،مرجع سابق، صاالقتصاد الدولي علي عبد الفتاح ابو شرار، 1



آليَّات وَنَمط التَّسيير في صندوق النَّقد                                                         :الفصل الثاني

 الدَّولي

 79 

سیاسة نقدیة معینة، وٕانما قامت هذه الدول  بإتباعلم تلتزم الدول األعضاء في الصندوق  -

  .بتطبیق سیاسة نقدیة مناسبة ال تتعارض مع أحكام اتفاقیة الصندوق 

اء عن تطبیق أسعار صرف العمالت التي حددت بعد ابتعاد الكثیر من الدول األعض -

الحرب العالمیة الثانیة بطریقة تحكیمیة و لم تأخذ بعین االعتبار أثر المتغیرات الدولیة على 

الهیاكل االقتصادیة المختلفة  وعلیه قامت الدول األعضاء بانتهاج أسالیب متنوعة في تحدید 

 .وق أسعار الصرف دون الحصول على موافقة الصند

، مما 1971إعالن الوالیات المتحدة عن إلغاء قابلیة الدوالر للتحویل إلى ذهب عام  -

تعویم  عمالتها،  إلىضطرابا في األسواق النقدیة الدولیة ودفع الكثیر من الدول إأحدث 

  1973من عام  فیفريوفي الشهر   1971وتخفیض قیمة الدوالر بالنسبة للذهب في نهایة عام 

حتله في النظام النقدي الدولي منذ نهایة الحرب إالدوالر لدوره الرئیسي الذي تأكد فقدان 

 :العالمیة الثانیة و تأكید عجزه عن القیام بوظیفتین و هما 

حتفاظ به للمدفوعات اآلجلة وهذا یعني زعزعة الدوالر كأداة  ثابتة لقیاس القیم  أو اإل 

تفاقیة بریتون وودز، حیث هذه نقطة إي أوجدته ركن رئیسي من أركان النظام النقدي الدولي الذ

وذلك من أجل األخذ  إنشائهتفاقیة إالتعدیالت على  إدخالنطلق منها الصندوق في إالبدایة التي 

تم إدخال العدید من  1987عتبار الواقع الجدید في العالقات النقدیة الدولیة، ففي عام بعین اإل

و هذا التعدیل هو التعدیل الثاني، أما التعدیل األول فقد تفاقیة الصندوق إالتعدیالت على أحكام 

والذي بموجبه تم إنشاء حقوق السحب الخاصة ، حیث استحدث  1969تم حدوثه في عام 

نتمائیة جدیدة تؤدي إلى زیادة مصادر السیولة الدولیة التي تمكن من مقابلة إالصندوق تسهیالت 

 2.یة حتیاجات المتزایدة لوسائل الدفع الدولاإل

   SDR (Special Drawing Rights(حقوق السحب الخاصة  2ـ1ـ2

                                                                                                                                                                                            
 .232سابق ، ص  مرجع العالقات االقتصادیة الدولیة، عادل حشیش، 1
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حقوق السحب الخاصة  نوع جدید من األصول الدولیة التي یمكن أن تستخدمها  تعتبر

فقد  ب و العمالت األخرىحتیاطاتها من الذهإالدولة في تسویة المدفوعات الدولیة باإلضافة إلى 

 1969تفاقیة المنشئة للصندوق عام عدیل على اإلأنشئت حقوق السحب الخاصة بمقتضى الت

لتزامات الدولیة، كما  تختلف والذي جعلها توفر المزید من السیولة الدولیة الالزمة لسداد اإل

رغم تماثل األسس التي یقوم  ،ختالفا أساسیا عن حقوق السحب العامةإحقوق السحب الخاصة 

لحقوق السحب الخاصة   في مجال المدفوعات علیها كل منهما، حیث  تتجلى القوة القانونیة 

لتزامات الدول األعضاء في الصندوق بقبولها في أي وقت، ومن أي دولة، وضمن إالدولیة من 

محددة، على أن یدفع مقابلها عملة قابلة للتحویل ،كما یقوم الصندوق بتوزیع  إجمالیةقیمة 

صة كل منهما في الصندوق حقوق السحب الخاصة على الدول األعضاء بناءا على حجم ح

وتستخدم حقوق السحب الخاصة  وحدات نقود حسابیة دفتریة تنشأ إداریا ویتم تقییدها محاسبیا 

حتیاطیات الدولیة سم اإلإفي صندوق النقد الدولي في حساب مستقبل من الحساب العام تحت 

دول صاحبة العمالت وتوفیر السیولة ، دون أن تكون خاضعة لتأثیر أحوال موازین المدفوعات لل

  . 1رتكازیة أو التأثر بكمیة إنتاج الذهباإل

عند إصدارها بما  )1974 - 1970(وقد صدرت قیمة وحدة السحب الخاصة في الفترة 

 1974من سنة  ابتداءإولكن )  غرام 0.888671(یساوي محتوى الدوالر األمریكي من الذهب 

دولة یتم تحدیدها  16سلة من عمالت تقرر أن تحدد قیمة و حدة السحب الخاص على أساس 

و قد حدد لكل  % 1صادراتها من الصادرات العالمیة عن  من بین الدول التي ال یقل نصیب

من تلك العمالت وزن بنسبة مئویة  تتوافق مع حصة الدولة صاحبة العملة من المبادالت 

السلة وزنا ممیزا حیث  حتلت عمالت الدول الصناعیة الكبرى في هذهإالتجاریة العالمیة، بذلك 

 7.5والجنیه اإلسترلیني  % 12.5وللمارك األلماني   % 33للدوالر  1978كان الوزن النسبي عام 

تحددت قیمة و حدة  1981وابتداء من عام   % 7.5و الین الیاباني  % 7.5والفرنك الفرنسي  %

                                                           
  .133، ص2000،الى نهایة الحرب الباردة النظام االقتصادي المعاصر من نهایة الحرب العالمیة الثانیةحازم البیالوي،  1
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الصندوق حقوق السحب الخاصة على أساس سلة من عمالت الدول الخمس األعضاء في 

الین الیاباني،  ،الدوالر األمریكي: وصاحبة النصیب األكبر من المبادالت التجاریة العالمیة وهي

المارك األلماني، الجنیه اإلسترلیني، الفرنك الفرنسي  ویقوم صندوق النقد الدولي بتحدید قیمة 

مالت الخمس وحدة السحب الخاصة یومیا، وعلیه یختلف الوزن النسبي لكل عملة من هذه الع

حسب التغیرات التي تطرأ على  داخل سلة العمالت، ویتم تعدیل هذا الوزن كل خمس سنوات

  .1حصة كل دولة في التجارة العالمیة

ملیار وحدة وهي   21.4حقوق السحب الخاصة  إصداراتبلغ مجموع  1995وفي عام 

 181ما أنه من بین، عل 1972 عام % 8.4حتیاطي النقدي مقابل من حجم اإل  % 2.3تساوي 

عضوا لم یتلق أیة مخصصات من حقوق السحب،  فبعد أن  38دولة عضوا في الصندوق یوجد 

تغیرت كثیرا لتصبح  )1974 -1971(كانت قیمة و حدة السحب تساوي دوالرا أمریكیا في الفترة 

  2.دوالر )1.75( 1995قیمتها في عام 

دوق أو من باقي األعضاء المشتركین الحقوق دون موافقة مسبقة من الصن هذه یستخدموا

ستخدام ، كما یحق لمالك السحب الخاص أن یستبدلها بعملة أجنبیة قابلة للتحویل على هذا اإل

من أجل إبرام صفقة بقیام الصندوق بتعیین العضو المشترك اآلخر، الذي سیقوم بتوفیر 

 بد من ذكر أن تعیین العمالت القابلة للتحویل مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة  كما ال

حتیاطیاته من العمالت األجنبیة و إالعضو اآلخر یتم بناءا على قوة میزان مدفوعاته ومركز 

                                                                                        .الذهب 

بلة للتحویل محدد بالحق لتزام العضو المشترك بتقدیم العملة القاإإلى ذلك فإن إضافة 

الذي تصل فیه حیازته من العملة القابلة للتحویل بثالثة أضعاف عدد الوحدات من حقوق 

تفاق علیه بین العضو المشترك السحب الخاصة التي وزعت علیه أو أي حد أعلى یتم اإل

                                                           
 225.، مرجع سابق، صالعالقات االقتصادیة الدولیةعادل حشیش، 1
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ت من حقوق والصندوق، وبعد أن یقوم العضو المشترك بتقدیم العملة القابلة للتحویل مقابل وحدا

السحب الخاصة، علیه أن یقوم بإعادة تكوین حیازته من حقوق السحب الخاصة بحیث تكون 

متطابقة مع قواعد وأسس إعادة التكوین التي نص علیها الصندوق طبقا لقانونه األساسي، أما 

في سترداد حقوق السحب الخاصة التي كانت تملكها واستخدمتها إالدولة المستفیدة فإنها تلتزم ب

الحصول على عملة قابلة للتحویل، وذلك بأن تقدم عملة قابلة للتحویل مقابل حقوق سحب 

خاصة تحصل علیها مرة أخرى، وهذا ما یحقق التوازن في الدولة المستفیدة بین ما تملكه من 

لتزام ال یطبق حتیاطیات  ولكن هذا اإلإحقوق السحب الخاصة و بقیة األصول التي تستخدمها ك

من قیمة حقوق السحب الخاصة المملوكة للدولة المستفیدة و في فترة  %70ما یزید عن  إال على

أساسیة مقدارها خمس سنوات  و بطریقة أخرى یمكن توضیح هذه النقطة بأن الدولة المستفیدة 

من قیمة هذه الحقوق  كما أن الدولة المستفیدة تلتزم بدفع فائدة  %30ال تلتزم إال بسداد أو رد 

  .1مها  لحقوق  السحب الخاصةاستخدإ مقابل

 154وبموجبها ارتفعت حصص  2006مراجعة للحصص كانت في سنغافورة عام  وكانت     

مالكة أكبر حصة دولة ،أبرزها الصین والبرازیل وكوریا الجنوبیة ، لكن الوالیات المتحدة تبقى 

ملیار دوالر وعلیه  30كبر حامل لـ الوحدات فحصتها في الصندوق نحو أنها أل الصندوق في

، من المجموع الكلي لحصص األعضاء ملیار وحدة حقوق سحب خاصة37.1 تمتلك نحو

وتمتلك . ملیار دوالر 317وحدة حقوق سحب خاصة تصل قیمتها إلى  ملیار 213.5والبالغ 

من  % 17.08صوتا وبنسبة  371743من األصوات یصل إلى  كبر عددأواشنطن أیضا 

 3.26صوات وبنسبة ألامن  70852الدول العربیة عدا السعودیة  ما تمتلكإجمالي األصوات فی

   2.% 3.22صوتا وبنسبة تصویت  70105فلها  أما العربیة السعودیة، %

                                                           
 .171،مرجع سابق، ،ص قتصاد الدولياإل زینب عوض اهللا حسین، 1
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أعید تحدید قیمة حقوق السحب الخاصة ضوء وبعد إنشاء الوحدة األوربیة الموحدة ـ الیورو ـ     

وتُنشر . یاباني والجنیه اإلسترلیني والدوالر األمریكيسلة عمالت تتألف الیوم من الیورو والین ال

لحقوق السحب الخاصة في موقع الصندوق على شبكة   القیمة الدوالریة المعادلةیومیا 

عمالت السلة األربعة حسب قیمتها وتحسب هذه القیمة بأنها مجموع المبالغ المحددة ل. تااإلنترن

  .بالدوالر األمریكي، على أساس أسعار الصرف المعروضة ظهر كل یوم في سوق لندن

وُیجري المجلس التنفیذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا ارتأى      

إنعكاسا صحیحا الصندوق أن الظروف تغیرت بما یبرر مراجعة مبكرة، بغیة التأكد من كونها 

وفي آخر مراجعة أجراها المجلس . ألهمیة العمالت النسبیة في النظام التجاري والمالي الدولي

تم تعدیل أوزان العمالت في سلة حقوق السحب الخاصة إستنادا إلى قیمة ) 2010في نوفمبر (

أعضاء  صادرات السلع والخدمات ومقدار اإلحتیاطیات المقومة بالعمالت المعنیة في حیازة

، على أن 2011ودخلت هذه التغییرات حیز التنفیذ في األول من جانفي . آخرین في الصندوق

المجلس التنفیذي  ناقش 2011وفي أكتوبر . 2015یتم إجراء المراجعة القادمة بحلول عام 

لي التفسیرات المتعلقة بالمعاییر الحالیة لسلة عمالت حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدو 

وأعرب معظم المدیرین عن إعتقادهم بأن المعاییر . وخیارات اإلصالح الممكنة للتوسع فیها

   . 1مالئمةالحالیة إلختیار سلة حقوق السحب الخاصة ال تزال 

  : تسهیالت التمویل التعویضي   3ـ1ـ2

الدولي هذا النوع من التسهیالت للدولة النامیة المصدرة للمواد األولیة  دنقیقدم صندوق ال

كتعویض لها عن التقلبات الحادة في أسعار صادراتها من المواد األولیة نتیجة ظروف خارجة 

المحاصیل الزراعیة بآفات زراعیة أو حلول موسم زراعي غیر مالئم  إصابة، مثل إرادتهاعن 
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سقوط األمطار، مما یلحق بالدولة أضرارا كبیرة و للتخفیف من اآلثار نتیجة للجفاف و عدم 

ما  بإقتراضقتصادیة لهذه الصدمات الخارجیة یسمح لهذه الدول األعضاء في الصندوق  اإل

 5 - 3من حصتها بموجب هذا التسهیل على أن یتم سداده خالل القترة ما بین  % 95یصل إلى 

                                                                                                        1.سنوات 

  : تسهیالت الصندوق الممتدة  4ـ1ـ2◌ٍ 

لعالج العجز في موازین المدفوعات  1974أنشئ هذا النوع من التسهیالت في عام 

نوع من العجز إلى أو التجارة ، ویحتاج عالج هذا ال اإلنتاجختالالت هیكلیة في إالناشئ عن 

فترة زمنیة غیر قصیرة تسمح بتوظیف و إجراء التعدیالت الالزمة، وهذا یعني إتاحة التسهیالت 

سنوات، على أن  4إلى  3ئتمانیة من موارد الصندوق إلى الدولة صاحبة العجز على مدى اإل

  . 2سنوات 10إلى  5تقوم بسداد التسهیالت خالل فترة زمنیة تستغرق من 

  : لتسهیالت البترولیة ا 5ـ1ـ2

رتفاع الشدید في أسعار البترول ومنتجاته نتیجة لإل 1974قام الصندوق بتنظیمها في عام 

والذي أدى إلى إصابة موازین المدفوعات في العدید من البلدان المستوردة للنفط بالعجز، حیث 

ة التي حققت قتراض من الدول الصناعیة والبترولیرتكز الصندوق في تمویل ذلك على اإلإ

تحادیة فائضا في موازین مدفوعاتها وأهمها السعودیة و الكویت و إیران و كندا و ألمانیا اإل

                   .آنذاك ، إال أن المستفید األكبر من هذا النظام كانت الدول الصناعیة 

   :التسهیالت التمویلیة   6ـ1ـ2 

                                                           
 .161،مرجع سابق، ص العالقات االقتصادیة الدولیة عادل حشیش، 1
 .479، مرجع سابق، صاإلقتصاد الدولي الفتاح ابو شرار، علي عبد 2
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بعض السلع اإلستراتیجیة التي تلعب حتیاطات من وهي التي تستخدم لتمویل تكوین اإل

قتصادیات بعض البلدان مثل سلعة البترول و یبلغ حجم هذا اإلقراض بنسبة إدورا مهما في نمو 

   .1من حصة العضو   %50تقارب 

  .دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي 12أكبر  ) 04(ویوضح الشكل

  

  يدولة مقترضة من صندوق النقد الدول 12أكبر:  04الشكل

  

  :،مقال متاح على الموقع التالي 2009ماهو صندوق النقد الدولي،:المصدر

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm  ،1220دیسمبر: تاریخ الزیارة  

  

                                                           
 .479، ص، نفس المرجعاإلقتصاد الدولي بو شرار،علي عبد الفتاح أ 1
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  :معالم بارزة في تطور عملیات اإلقراض بصندوق النقد الدولي 2ـ2

  1:بـ العدید من التطورات بدایة راض بصندوق النقد الدوليقلقد شهدت عملیات اإل

وكانت بلجیكا أول مستخدم لها  1952ئتماني في عام ستعداد اإلتفاقات اإلإستحداث إـ 

حتیاطیاتها إلتعزیز  النقد الدولي صندوق والر أمریكي منملیون د 50عندما طلبت 

أنه یحق للبلد العضو سحب األموال التي تتاح " ستعدادإ"الدولیة، حیث تعني كلمة 

ستخدام عند الحاجة  وفقًا لقواعد الشرطیة وفي معظم الحاالت یقوم العضو بسحب لإل

 .هذه المبالغ بالفعل

تمویل التعویضي لمساعدة البلدان تسهیل ال النقد الدوليأنشأ صندوق  1963 في عامـ 

بما  ة أي نقص مؤقت في حصیلة الصادراتاألعضاء التي تنتج سلعًا أولیة على مواجه

عنصر إضافي  1981 نخفاض األسعار، كما أضیف في عامإفي ذلك ما ینتج عن 

رتفاعات المؤقتة في تكالیف لمساعدة البلدان على مواجهة اإل النقد الدولي صندوقل

 .الحبوبستیراد إ

 ت أسعار النفط بمعدل أربعة أضعافرتفعإحین ، في السبعینات إبان أزمة الطاقة ـ 

جنبیة لدى البلدان في إعادة تدویر فوائض العمالت األ النقد الدوليصندوق ساعد ذلك 

، )1976إلى  1974(ستمر من إعن طریق تسهیل النفط المؤقت الذي ، المصدرة للنفط

یقترض من البلدان المصدرة للنفط وغیرها من البلدان ذات  يالنقد الدول فكان صندوق

                                                           
  320ص ، 1998، دار الجامعة الجدید للنشر، أساسیات االقتصاد الدوليعادل حشیش ورفاقه، 1
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یة القویة، ویقدم القروض إلى الدول المستوردة للنفط لمساعدتهم في تمویل مالالمراكز ال

 .ستیرادهإالعجز المرتبط ب

الممدد ، بهدف تقدیم مساعدات  النقد الدولي أنشئ تسهیل صندوق 1974 في عامـ 

لذین یواجهون مشكالت في میزان المدفوعات ترتبط بجوانب متوسطة األجل لألعضاء ا

وعادة  ،قتصاداتهم، مما یتطلب إصالحات هیكلیة لفترة زمنیة ممتدةإضعف هیكلي في 

تفاق تفاق الممدد ثالث سنوات، مع إمكانیة مدها لسنة رابعة وكان اإلما تكون فترة اإل

 .بموجب هذا التسهیل تفاق یعقدإوهو أول  1975الذي أبرم مع كینیا في عام 

في الثمانینات قام صندوق النقد الدولي بدور محوري في المساعدة على حل أزمة ـ 

الدیون في أمریكا الالتینیة، بالتعاون مع الحكومات الوطنیة، والمجتمع المصرفي الدولي 

البلدان المدینة على وضع برامج متوسطة األجل لتحقیق  النقد الدوليوقد ساعد صندوق 

من التمویل من موارده الخاصة، ورتب برامج للتمویل من  معتبراستقرار، وقدم مقدارًا اإل

 .الحكومات الدائنة والبنوك التجاریة والمنظمات الدولیة

بتقدیم مساعدة فعالة لبلدان أوروبا الوسطى  النقد الدولي صندوق  أبد 1989منذ عام ـ 

تحاد السوفییتي السابق لتحویل دان اإلوالشرقیة وبلدان البلطیق وروسیا وغیرها من بل

قتصاداتها من نظام التخطیط المركزي إلى النظام القائم على السوق، فقد تعاون إ

ستقرار وٕاعادة هیكلة مع تلك البلدان لمساعدتها في تحقیق اإل النقد الدولي صندوق

ي لنظام فعلى سبیل المثال، مساعدتها في بناء اإلطار المؤسسي والقانون ها اتقتصادإ

  1 .السوق

 لتقدیم التمویل اإلضافي الالزم لدعم المراحل المبكرة من عملیة التحول، أنشأ صندوقـ 

نتهى إالذي  قتصادیةالتسهیل التمویلي لتحویل األنظمة اإل 1993في عام  النقد الدولي

 . العمل بها

                                                           
 ، 2009، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،األردن، إدارة األعمال الدولیةزكریا مطلك الدوري و احمد علي صالح ، 1
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آليَّات وَنَمط التَّسيير في صندوق النَّقد                                                         :الفصل الثاني

 الدَّولي

 88 

تحویل في  أزمة حادة عندما أدى حدوث )1995- 1994(لقد واجهت المكسیك في الفترة ـ 

حیث  الشعور السائد باألسواق إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج بشكل مفاجئ،

عتماد برنامج قوي للتصحیح واإلصالح أثبت نجاحه في نهایة إسارعت المكسیك ب

المطاف، ودعمًا لهذا البرنامج وافق الصندوق بسرعة على صرف أكبر قرض في تاریخه 

تفاقات الصندوق إلى إنشاء اإل لذلك اتجهأمریكي، وحدًا  بلیون دوالر 17.8بما یعادل 

لمواجهة ما  النقد الدولي صندوقتوفر أموال كافیة ل لضمان) NAB(الجدیدة  لإلقراض

 1.یقع من أزمات كبرى في المستقبل

شترك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطالق مبادرة البلدان ا 1996في عام ـ 

، بهدف تخفیض الدین الخارجي "هیبیك"المعروفة باسم مبادرة  لدیونالفقیرة المثقلة با

ألفقر بلدان العالم إلى مستویات یمكن تحملها خالل فترة زمنیة قصیرة نسبیًا، حیث تم 

باء إلتاحة تخفیف أسرع وأعمق وأوسع نطاقًا ألع 1999تعزیز هذه المبادرة في عام 

تسهیله المیسر الذي كان یطلق علیه  وليالنقد الد صندوقغیر الدیون وفي نفس الوقت، 

سم التسهیل التمویلي المعزز للتصحیح الهیكلي بتسهیل أشمل هو تسهیل النمو والحد إ

 .هتمامًا أوضح إلى جهود الحد من الفقر إمن الفقر، الذي یولي 

 النقد الدولي قدم صندوق ،)1998- 1997(خالل األزمة المالیة اآلسیویة في الفترة  أما ـ

بلیون دوالر أمریكي إلى  36وضًا ضخمة بدرجة استثنائیة وصل مجموعها إلى قر 

ستقرار واإلصالحات الهیكلیة فیها، لدعم سیاسات تحقیق اإل ادوتایالنندونیسیا وكوریا أ

خصیصًا لمساعدة  1997م افي ع حتیاطي التكمیليحیث أنشأ الصندوق تسهیل اإل

لتمویل قصیر األجل الناجمة عن فقدان ثقة السوق حتیاجاتها الكبیرة لإالبلدان في مواجهة 

 2.على نحو مفاجئ كما یتضح من تدفق رؤوس األموال إلى الخارج

                                                           
 .88صمرجع سابق ، علي صالح ،زكریا مطلك الدوري واحمد 1
  .324ص ، مرجع سابق، أساسیات االقتصاد الدوليعادل حشیش ورفاقه، 2
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خطوط  أداة جدیدة لمنع وقوع األزمات هي 1999أنشأ صندوق النقد الدولي عام ـ 

ئتمان الطارئ وهي تمثل خط دفاع ضد عدوى األزمات المالیة وتتیح للبلدان التي اإل

  .قتصادیة قویةإیاسات تطبق س

مراجعة شاملة  2000لقد اختتم المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر      

لتسهیالت الصندوق المالیة من أجل تقییم ما إذا كانت أسالیب تقدیم المساعدة المالیة إلى 

المتبعة عن  البلدان األعضاء بحاجة إلى تعدیل، فأسفر هذا الجهد عن ترشید ملموس لألسالیب

طریق إلغاء أربعة تسهیالت وتم تنفیذ عدد من التغییرات المهمة األخرى التي من شأنها إتاحة 

األعضاء الرامیة إلى منع وقوع  الدول دور أكثر فاعلیة لتسهیالت الصندوق في دعم جهود

  .كفاءةعلى نحو أكثر  النقد الدولي صندوقلمساعدة في ضمان استخدام موارد األزمات وحلها ول

  :النقد الدولي أهم سمات اإلقراض المقدم من صندوق 3ـ2

التي یقدمها صندوق النقد الدولي تتمیز بمجموعة من الخصائص نذكرها في إن القروض 

  1:مایلي

صندوق النقد الدولي لیس وكالة للمعونة أو بنكًا للتنمیة، فهو یقدم القروض لمساعدة  ـ

ستعادة النمو االقتصادي القابل إ میزان المدفوعات و بلدانه األعضاء على معالجة مشكالت 

یتم إیداع النقد األجنبي المقدم، الذي تتعین حدوده القصوى حسب حصة البلد ، كما ستمرار لإل

العضو في الصندوق، لدى البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتیاطیاته الدولیة وبالتالي 

كس القروض التي تقدمها وكاالت التنمیة، فإن إعطاء دعم عام لمیزان المدفوعات وعلى ع

  .أموال صندوق النقد الدولي ال تقدم لتمویل مشاریع أو أنشطة بعینها

مشروطة بالسیاسات، بمعنى أن البلد المقترض البد أن  النقد الدولي صندوقـ قروض 

قروض یعتمد سیاسات تعمل على تصحیح مشكلة میزان المدفوعات وتساعد الشرطیة المرتبطة ب

                                                           
 .137،مرجع سابق ،صالعالقات االقتصادیة الدولیةعادل حشیش، 1
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ستخدام البلد المعني لقروض الصندوق لمجرد تأجیل إصندوق النقد الدولي على ضمان عدم 

قتصاده وسداد المبلغ إختبارات الصعبة وٕانشاء مزید من الدیون، والتأكد من قدرته على تعزیز اإل

البد أن یتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السیاسة كما  ،المقترض

یقوم بصرف القروض على مراحل ترتبط  النقد الدولي صندوقكذلك فإن  ،قتصادیة الالزمةاإل

 صندوقعمل ،)2001-2000(وخالل الفترة  ،المقررة على صعید السیاسات التزاماتهبتنفیذه إل

قتصاد الكلي والقطاع هذه الشرطیة بجعلها أكثر تركیزًا على سیاسات اإل على ترشید النقد الدولي

وأقل تدخًال فیما تختاره البلدان من سیاسات، مما یزید من شعور البلد بملكیة برامج المالي 

  .السیاسات ویزید من درجة فعالیتها

فحسب تسهیل اإلقراض المستخدم، یمكن أن  مؤقتة النقد الدولي ـ قروض صندوق

 تصرف القروض على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات

ستعداد تفاقات اإلإبموجب (سنوات للقروض قصیرة األجل  5إلى  3.25وتتراوح فترة السداد بین 

ولكن )  تفاقات الممددةبموجب اإل(سنوات للتمویل متوسط األجل  10إلى  4.5أو ) ئتمانياإل

 Early( على استحداث آلیة توقع السداد المبكر 2000المجلس التنفیذي وافق في نوفمبر 

Repayment Expectation (  ستعداد تفاقات اإلسنوات إل 4إلى  2.25أي في فترة تتراوح بین

أما فترة سداد القروض المقدمة إلى البلدان  ،تفاقات الممددةسنوات لإل 7إلى  4.5ئتماني و اإل

ذات الدخل المنخفض بموجب تسهیل اإلقراض المیسر المعروف باسم تسهیل النمو والحد من 

سنوات، مع فترة سماح طولها خمس سنوات ونصف لسداد أصل  10ي فه) PRGF(الفقر 

  . القرض

فالبلد  ،من المقترضین إعطاء أولویة لسداد قروضهالنقد الدولي ـ یتوقع صندوق 

في الموعد المحدد، حتى تتوفر األموال النقد الدولي المقترض یجب أن یسدد قرض صندوق 

النقد  صندوق یطبق، كما  اض میزان المدفوعاتإلقراض بلدان أخرى تحتاج إلى التمویل ألغر 

إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم سداد المدفوعات أو رسوم الفائدة ولكن  الدولي
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األهم من ذلك كله هو الوزن الذي یعطیه المجتمع الدولي لوضع صندوق النقد الدولي كدائن 

وائل المقرضین الذین تسدد قروضهم، من أالنقد الدولي صندوق فهو یضمن أن یكون  ،ممتاز

رغم أنه في العادة هو آخر مقرض یقدم على تقدیم األموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد 

  . لتزاماته موضع شك واضحإالمعني على الوفاء ب

قراض العادیة غیر المیسرة لدى ـ جدیر بالذكر أن البلدان التي تقترض من نوافذ اإل

تدفع أسعار الفائدة ورسوم  –فیما عدا البلدان النامیة منخفضة الدخل  – دوليالنقد ال صندوق

سترداده ویمكن فرض إلتزام یمكن للمقترض إباإلضافة إلى رسم  الخدمة القائمة على السوق،

ستخدام البلدان األعضاء عن اإل إلمتناعرسم إضافي إذا تجاوز القرض مستوى حدي معین 

وتطبق الرسوم اإلضافیة أیضًا على المسحوبات بموجب  قد الدوليالن لصندوق المفرط ألموال

أما البلدان منخفضة الدخل التي تقترض بموجب تسهیل النمو ،حتیاطي التكمیلي تسهیل اإل

  .سنویاً % 0.5والحد من الفقر فتدفع سعر فائدة میسر هو 

النقد  ندوقصدام األعضاء لموارد ستخإـ تعزیزًا للضمانات الوقائیة التي تكفل حسن 

متثال البنوك إإجراء تقییمات لمدى  2000عتبارًا من مارس إ، بدأ الصندوق یشترط الدولي

فیما یتعلق بإجراءات الرقابة الداخلیة ووضع التقاریر المالیة وآلیات  صائبةالمركزیة للممارسات ال

متاحة للتعامل التدقیق وفي الوقت نفسه، قرر المجلس التنفیذي توسیع نطاق تطبیق األدوات ال

ستفادة من واإل د الدولي على أساس معلومات خاطئةمع البلدان التي تقترض من صندوق النق

  .هذه األدوات بشكل أكثر منهجیة

، فهو یقدم في معظم الحاالت نسبة صغیرة فحسب النقد الدولي  صندوقـ عندما یقرض 

 النقد الدولي صندوقموافقة  نلكن أل،  حتیاجات التمویل الخارجي الالزمة للبلد المعنيإمن 

البلد المعني على الطریق  قتصادیة فيعلى منح القروض تعد إشارة إلى سیر السیاسات اإل

فهي تطمئن المستثمرین والدوائر الرسمیة وتساعد على تولید تمویل إضافي من هذه  الصحیح

جتذاب حافزًا مهمًا إلالمصادر وهكذا فإن التمویل الذي یوفره الصندوق یمكن أن یكون أداة أو 
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على القیام بهذا الدور الحافز إلى ثقة النقد الدولي صندوق تستند قدرة حیث مزید من التمویل 

  .المقرضین اآلخرین في عملیاته، وخاصة في مصداقیة شرطیة السیاسات المرتبطة باإلقراض

  : المآخذ على أداء وسیاسات صندوق النقد الدولي   4ـ2

و أداء صندوق النقد  اإلقراضتحلیالت التي تجري لتقییم سیاسات تشیر الكثیر من ال

  1:الدولي على أنه توجد مآخذ و تحفظات على سیاسات و أداء الصندوق منها ما یلي 

ـ تسیطر الدول الصناعیة المتقدمة الخمس الكبرى وعلى رأسها الوالیات المتحدة على 1

ك لما تملك من رأسمال من القوة التصویتیة وذل %20إدارة الصندوق  وتنفرد الوالیات المتحدة بـ 

  .النقد الدولي صندوق

كانت  النقد الدولي صندوقئتمانیة التي یمنحها ـ إن معظم القروض و التسهیالت اإل2

تأخذ طریقها إلى الدول الصناعیة المتقدمة  وهذا ما حدث مع حقوق السحب الخاصة التي لم 

  .ل وحصلت الدول المتقدمة على النصیب األكبر منها تنل منها الدول النامیة إال القلی

عتماد على نظام حقوق السحب ـ یتحفظ البعض على توسیع حجم السیولة الدولیة باإل 3

تؤدي إلى زیادة معدالت التضخم وخاصة  ت التيالخاصة  وذلك ألنه یتضمن نوعا من المغاال

  .ن الدول الصناعیة نتشار البطالة في العدید مإقتصادي و في ظل الركود اإل

ـ عندما یمنح صندوق النقد الدولي التسهیالت المالیة وخاصة إلى الدول النامیة یشترط  4

قتصادي في مجاالت متعددة منها عالج العجز في میزان إتباع سیاسات معینة لإلصالح اإل

عر الصرف وتحریر التجارة المدفوعات وعجز الموازنة وخفض معدالت التضخم وٕاصالح س

حیث تلحق الشروط التي یفرضها صندوق النقد الدولي على الدولة المقترضة ضررا  .لدولیةا

جتماعیة الفقیرة من المجتمع  وأحد األمثلة على ذلك طلب صندوق النقد كبیرا بالشریحة اإل

مثل الخبز ، الدولي من الدول المقترضة إزالة الدعم الحكومي عن بعض السلع الضروریة 

                                                           
1 International Monetary Fund(Imf),World Economic Out Book,Wachington D_C 1988 
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ى تتمكن هذه الدول من سداد  دیونها لصندوق النقد الدولي وعلیه فإن سیاسات حت.والمحروقات 

نكماشیة یغلب إقتصادي التي یفرضها الصندوق على الدول المقترضة سیاسات اإلصالح اإل

علیها إدارة الطلب في المدى القصیر والمتوسط وبعد عدم مقدرة المكسیك على سداد دیونها في 

لدول النامیة ال تستطیع الحصول على المساعدات والقروض من ،حیث أصبحت ا19821عام  

تفاقیات معه و الحصول على شهادة برام اإلإ أي جهة أخرى إال بعد الرجوع إلى الصندوق و 

  .ئتمانیة قتصادیة والجدارة اإلالصالحیة اإل

قتصادیة للدول الرأسمالیة إن سیاسات صندوق النقد الدولي تناسب وتراعي األوضاع اإل

  .قتصادیة للدول النامیة التي تحتاج إلى معالجات خاصة لمتقدمة على حساب األوضاع اإلا

  

  :خـدمات صندوق النقد الدولي: المبحث الثالث

قتصادیة للبلدان صندوق النقد الدولي في إشرافه على السیاسات اإل یرتكز إهتمام

 قتصاد الكلي ویشمل هذااء اإلقتصاد ككل  وهو ما یشار إلیه في الغالب بأدبأداء اإلو  األعضاء

الناتج ، إضافة إلى األعمال ستثماراتإ ستهالكي و اإلنفاق اإل المتمثل فياألداء اإلنفاق الكلي 

أي میزان معامالته مع بقیة  ،المعني في البلد میزان المدفوعات وتوظیف العمالة والتضخم، كذلك

  .العالم

    .لي أهم الخدمات التي یقدمها صندوق النقد الدو  1ـ3

  2: عن طریق ما یلي الدول األعضاء یساعد صندوق النقد الدولي

  :تقدیم المشورة بشأن السیاسات واإلشراف العالمي 1ـ1ـ3

                                                           
 480، مرجع سابق، صاالقتصاد الدولي علي عبد الفتاح ابو شرار، 1
: ارةالزی ، تاریخ http://ar.wikipedia.org/wiki/AF: مقال صادر على الموقع ،صندوق النقد الدولي   2

 . 21:00:،الساعة 2012ـ10ـ11
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ف على النظام شراإلى قیام الصندوق باإل تفاقیة تأسیس صندوق النقد الدوليإ تدعو

على سیاسات أسعار  –أي اإلشراف  –النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة الرقابة الدقیقة 

 تفاقیة یتعهد كل بلد عضو بالتعاون مع صندوقوطبقًا لإل ،األعضاء االصرف في بلدانه

في جهوده الرامیة إلى ضمان وجود ترتیبات صرف منظمة وتشجیع وجود  صندوق النقد الدولي

وعلى نحو أكثر تحدیدًا توافق البلدان األعضاء على توجیه ، مستقر ألسعار الصرف نظام

ستقرار األسعار، إقتصادي المنظم مع مستوى معقول من سیاساتها نحو أهداف النمو اإل

تجنب التالعب في أسعار و  قتصادیة أساسیة منظمةإ باإلضافة إلى إرساء أوضاع مالیة و 

إلى ذلك یتعهد كل بلد عضو بأن یقدم  إضافة ،یر عادلةالصرف لتحقیق میزة تنافسیة غ

األعضاء  الدول تفقإقد كما  ،للصندوق المعلومات الالزمة لممارسة دوره الرقابي على نحو فعال

على أن رقابة الصندوق لسیاسات أسعار الصرف في كل بلد عضو ینبغي أن تتم في إطار 

  .قتصادیة في البلد المعنيالسیاسات اإل یجیةوٕاستراتقتصادیة العامة تحلیل شامل للحالة اإل

صندوق النقد  قتصادات حسبما تقتضي رقابة صندوقمن شأن المتابعة المنتظمة لإلإن 

وما یرتبط بذلك من تقدیم المشورة بشأن السیاسات، أن تساعد في التنبیه إلى األخطار  الدولي

  .المناسب لتجنب أیة متاعبقبل تحققها وتمكین البلدان األعضاء من التصرف في الوقت 

  1:ةدوره اإلشرافي بطرق ثالث النقد الدولي صندوقویمارس 

  :الرقابة القطریة  1ـ1ـ1ـ3

مع البلدان ) في العادة قطريتعقد على أساس (وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة 

عند قتصادیة، مع إمكانیة إجراء مناقشات مرحلیة أخرى حول سیاساتها اإل فرادى األعضاء

، ألنها تستند إلى التفویض "مشاورات المادة الرابعة"سم إالحاجة ویطلق على هذه المشاورات 

ولكن هذه  "ثنائیة"كما تسمى أیضًا مشاورات ،الوارد في المادة الرابعة من میثاق الصندوق 

                                                           
  :،مقال متاح على الموقع التالي 2003،ماهو صندوق النقد الدولي 1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm  22:00الساعة ، 2012ـ10ـ11:، تاریخ الزیارة . 
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لبلدان التسمیة تسمیة خاطئة إذا ما توخینا الدقة التامة، ذلك أن الصندوق یعتبر ممثًال لجمیع ا

األعضاء فیما یعقد من مشاورات مع أي بلد منفرد، ولذا تكون المشاورات في واقع األمر متعددة 

  .األطراف

  

  :طریقة قیام المشاورات ـ

قتصادیة بزیارة البلد المعني لجمع البیانات اإلصندوق النقد الدولي  یقوم فریق من خبراء

قتصادیة والبنك المركزي حول السیاسات اإل والمالیة وعقد مناقشات مع المسؤولین في الحكومة

قتصادیة ستعراض سیاسات البلد اإلإیقوم الفریق ب ، حیثللبلد المعني في سیاق آخر التطورات

وتقییم مدى سالمة النظام ) الخاصة بالمالیة العامة والشؤون النقدیة وأسعار الصرف(الكلیة 

جتماعیة وتلك الخاصة بالعمالة وسالمة تفحص قضایا السیاسات الصناعیة واإلكذلك ی، 1المالي

بعد ذلك . قتصاد الكليالحكم واإلدارة والبیئة وغیرها مما یمكن أن یؤثر على سیاسات وأداء اإل

یقدم الفریق تقریرًا إلى المجلس التنفیذي عما خلص إلیه من نتائج، بعد الحصول على موافقة 

د في التقریر ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد یقوم المجلس بمناقشة التحلیل الوار حیث اإلدارة، 

المعني في شكل ملخص یصدره رئیس المجلس وبهذه الطریقة تكتسب آراء المجتمع الدولي 

  .والدروس المستخلصة من التجربة الدولیة وزنًا مؤثرًا على سیاسات البلد المعني

الممارسة المتبعة  صندوق وتنوع أنشطته في السنوات األخیرة، أصبحتومع زیادة شفافیة 

إلى هي نشر ملخصات مناقشات المجلس التنفیذي لعدد كبیر من مشاورات المادة الرابعة، 

في إطار نشرات معلومات معممة والواقع  صندوق النقد الدوليجانب ملخصات تحلیالت خبراء 

عن هذه ي صندوق النقد الدول أنه یتم في حاالت كثیرة نشر التقاریر الكاملة التي یعدها خبراء

                                                           
 :ق، مقال متاح على الموقع التالي، مرجع سابماهو صندوق النقد الدولي 1

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm.  
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على شبكة  صندوق النقد الدوليطالع علیها في موقع المشاورات، وهي تقاریر یمكن اإل

  .اإلنترنت، شأنها شأن نشرات المعلومات المعممة

بزیارات ، مشاوراته المعتادة سنویًا مع البلدان األعضاء  صندوق النقد الدوليویكمل 

عت الحاجة، كما یعقد المجلس التنفیذي العدید إضافیة یقوم بها الخبراء إلى هذه البلدان كلما د

قتصادیة في بلدان أعضاء ستعراض التطورات المالیة واإلجتماعات غیر الرسمیة إلمن اإل

  .مختارة أخرى ومناطق

   :الرقابة العالمیة 2ـ1ـ1ـ3

تجاهات ستعراض اإلإب صندوق النقد الدوليقیام المجلس التنفیذي ل ظهر من خاللت

آفاق "ستعراضات من هذا النوع إلى تقاریر تستند أهم اإل، حیث تصادیة العالمیةقوالتطورات اإل

التي یعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتین سنویًا قبل " قتصاد العالمياإل

جتماعات نصف السنویة للجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة وتنشر التقاریر بالكامل قبل اإل

جنة، إلى جانب ملخصات رئیس المجلس التنفیذي لمناقشات المجلس ومن جتماعات هذه اللإ

المناقشات  صندوق النقد الدوليالعناصر األخرى في عملیة الرقابة العالمیة التي یقوم بها 

السنویة المعتادة التي یعقدها المجلس حول التطورات واآلفاق المستقبلیة وقضایا السیاسات في 

بشأنها  صندوق النقد الدولي، وهي موضوعات یتم نشر تقاریر خبراء أسواق رأس المال الدولیة

كذلك یعقد المجلس التنفیذي مناقشات غیر رسمیة أكثر تواترًا حول ما یجري في العالم  ،أیضاً 

  .قتصادیة ومستجدات في األسواقإ اتمن تطور 

  :الرقابة اإلقلیمیة 3ـ1ـ1ـ3

تفاقیات إقلیمیة ویشمل المتبعة طبقًا إلوبموجبها یدرس صندوق النقد الدولي السیاسات 

تحاد تحاد األوروبي ومنطقة الیورو واإلذلك، مناقشات المجلس التنفیذي للتطورات في اإل
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تحاد النقدي قتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا واإلاالقتصادي والنقدي لغرب إفریقیا والجماعة اإل

  .1لدول شرق الكاریبي

في مناقشات الرقابة المتعلقة  اوموظفوهالدولي  صندوق النقد كذلك تشارك إدارة

ومجلس ) أي مجموعة البلدان الصناعیة الرئیسیة السبعة(بمجموعات مثل مجموعة السبعة 

  .صادي لبلدان آسیا والمحیط الهادئقتالتعاون اإل

  :اإلقراض لمساعدة البلدان المتعثرة 2ـ1ـ3

ة للبلدان التي تواجه مشكالت في یقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بالعمالت األجنبی

میزان المدفوعات ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحیح الذي یتعین على 

البلد المعني إجراؤه للتوفیق بین إنفاقه ودخله بغیة معالجة المشكالت التي یواجهها على صعید 

لك اإلصالحات كذلك تستهدف هذه القروض دعم السیاسات، بما في ذ ،میزان المدفوعات

  2.الهیكلیة، التي یمكن أن تحسن مركز میزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم

ویمكن ألي بلد عضو أن یلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمویل الالزم 

حتاج إلى قرض رسمي لیتمكن من سداد مدفوعاته الخارجیة إألغراض میزان المدفوعات، أي إذا 

رخاء الوطني أو بال تضرأن یتخذ تدابیر  دون حتیاطاتعلى مستوى مناسب من اإلوالحفاظ 

 علىالدولي وقد تتضمن هذه التدابیر فرض قیود على التجارة والمدفوعات وضغط الطلب 

وبغیر اإلقراض المقدم من  ،قتصاد المحلي، أو تخفیض قیمة العملة المحلیة تخفیضًا حاداً اإل

تخاذ تدابیر إر البلدان التي تمر بمصاعب في میزان المدفوعات إلى صندوق النقد الدولي، تضط

                                                           
  :مقال متاح على الموقع التالي .،مرجع سابق،ماهو صندوق النقد الدولي 1

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm  
 
  :مقال متاح على ،دور صندوق النقد الدولي في خدمة المصالح االمبریالیة عودة ناجي الحمداني، 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59400  2012ـ12ـ11، تاریخ الزیارة. 
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تصحیحیة مفاجئة أو غیر ذلك من التدابیر األخرى التي قد تضر بالرخاء الوطني والدولي 

  .لتحقیقها  صندوق النقد الدوليجتناب مثل هذه النتائج ضمن المقاصد التي یسعى إویدخل 

 :المساعدة الفنیة والتدریب  3ـ1ـ3

 لعل ما اشتهر به صندوق النقد الدولي هو تقدیم المشورة بشأن السیاسات إلى البلدان

الصندوق  على أن ،األعضاء ومنحها قروضًا مربوطة بالسیاسات في أوقات األزمات االقتصادیة

خالل توفیر  ستفادة أیضًا من خبراته الفنیة على أساس منتظم منیتیح للبلدان األعضاء اإل

البنوك المركزیة،  نیة والتدریب في مجموعة كبیرة من المجاالت، مثل أنشطةالمساعدة الف

الضریبیة،واإلحصاءات  والسیاسات النقدیة وسیاسات أسعار الصرف، والسیاسات واإلدارة

على تصمیم السیاسات  الرسمیة والهدف من وراء ذلك هو العمل على تعزیز قدرة األعضاء

المهارات في المؤسسات المسؤولة،  بسبل متعددة تتضمن تعزیز قتصادیة وتنفیذها، وهو ما یتماإل

المساعدة الفنیة عنصرًا مكمًال لما یقدمه الصندوق إلى  مثل وزارات المالیة والبنوك المركزیة وتعد

من  %20مالیة ومشورة بشأن السیاسات، وهي تمثل حوالي  البلدان األعضاء من مساعدات

 .الدولي صندوق النقدالتكالیف اإلداریة ل

الفنیة في منتصف الستینات عندما لجأ  اتفي تقدیم المساعد صندوق النقد الدوليقد بدأ ل

طلبًا للمساعدة في إنشاء البنوك صندوق النقد الدولي  ستقالل إلىالبلدان حدیثة اإل كثیر من

 یناتووزارات المالیة وحدثت طفرة أخرى في أنشطة المساعدة الفنیة في أوائل التسع المركزیة

التخطیط  تي السابق التحول من نظمیتحاد السوفیعندما بدأت بلدان أوروبا الوسطى والشرقیة واإل

 أنشطة المساعدة صندوق النقد الدوليقتصاد السوق وفي اآلونة األخیرة عزز إالمركزي إلى 

، یساعد التحدید الفنیة كجزء من الجهد الرامي إلى تعزیز بنیان النظام المالي الدولي وعلى وجه

قتصادیة البیانات المالیة واإل الصندوق البلدان األعضاء على تقویة نظمها المالیة، وتحسین جمع

كذلك یقوم  ،بالتنظیم والرقابة المصرفیة ونشرها، وتدعیم نظمها الضریبیة والقانونیة، والنهوض

البلدان التي المجاالت التشغیلیة إلى  بنشاط مكثف لتقدیم المشورة في صندوق النقد الدولي
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ضطرابات المدنیة أعقاب الحروب أو اإل اضطرت إلى إعادة إنشاء مؤسساتها الحكومیة في

  الحادة

 1:ویقدم الصندوق المساعدة الفنیة والتدریب في أربعة مجاالت أساسیة هي

 دعم القطاعات المالیة والنقدیة عن طریق تقدیم المشورة بشأن تنظیم الجهاز 

ونظم  وٕاعادة هیكلته، وٕادارة النقد األجنبي والعملیات ذات الصلة، المصرفي والرقابة علیه

 .البنوك المركزیة وتطویرها ةالمقاصة وتسویة المدفوعات، باإلضافة إلى هیكل

  مساندة الجهود الرامیة إلى وضع سیاسات مالیة عامة قویة وضمان حسن إدارتها

وٕادارة  یة والجمركیة، ووضع المیزانیة،طریق تقدیم المشورة بشأن السیاسات واإلدارة الضریب عن

 .جتماعي، وٕادارة الدین الداخلي والخارجياإلنفاق، وتصمیم شبكات األمان اإل

 إعداد البیانات اإلحصائیة وٕادارتها ونشرها وتحسین نوعیتها.  

 قتصادیة والمالیة ومراجعتهاصیاغة التشریعات اإل.  

سؤولین في الحكومات والبنوك المركزیة في دورات تدریبیة للم صندوق النقد الدوليوینظم 

 األعضاء، وذلك في مقره بواشنطن العاصمة وفي مراكز التدریب اإلقلیمیة في أبیدجان البلدان

المساعدة الفنیة میدانیًا أیضًا من صندوق النقد الدولي  یقدم، كما وبرازیلیا وسنغافورة وفیینا 

المكلفین من  ستشاریین والخبراءتي تكملها زیارات اإلزیارات خبرائه إلى البلدان األعضاء ال خالل

الصندوق تمویال  وتتلقى برامج المساعدة الفنیة والتدریب التي یقدمها صندوق النقد الدوليخارج 

األوروبي ومنظمة التعاون  تكمیلیا من بلدان مثل الیابان وسویسرا، وهیئات دولیة مثل االتحاد

والشكل التالي  .اإلنمائي والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدةوالتنمیة في المیدان االقتصادي 

  .یبین المساعدات الفنیة التي یقدمها صندوق النقد الدولي حسب المنطقة

                                                           
  :، مقال متاح على الموقع التالي 2003، ماهو صندوق النقد الدولي 1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm   00:30،الساعة 2012دیسمبر : تاریخ الزیارة. 
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المساعدات الفنیة التي یقدمها صندوق النقد الدولي مقسمة حسب ) 05(ویمثل الشكل

  .المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقسمة حسب المنطقة النقد الدولي صندوقیقدمها المساعدات الفنیة التي :)05(الشكل
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  :،مقال متاح على الموقع التالي 2009ماهو صندوق النقد الدولي،: المصدر

a/whata.htmhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ar، 2012تاریخ الزیارة دیسمبر.  

 

 

 

 

 

 

 

  : البرامج المدعمة بموارد صندوق النقد الدولي  2ـ3
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عندما یتوجه أحد البلدان إلى صندوق النقد الدولي طالبًا التمویل، فهو إما أن یكون في 

ق الصرف فعملته تكون هدفًا للمضاربة في أسوا ،قتصادیة فعلیة أو على وشك الوقوع فیهاإأزمة 

قتصادي راكدًا أو آخذًا في الهبوط وحاالت اإلفالس فیه ة ونشاطه اإلذحتیاطیاته مستنفإ األجنبي و 

سترداد الظروف إ ستعادة سالمة مركز المدفوعات الخارجیة في هذا البلد و وإل 1آخذة في الزیادة

عملیة التصحیح قتصادي قابل لالستمرار فیه، ینبغي الجمع بشكل ما بین إالمواتیة لتحقیق نمو 

  .قتصادي والتمویل الرسمي أو الخاصاإل

قتصادیة التي ویقدم الصندوق المشورة إلى سلطات البلد المعني فیما یتعلق بالسیاسات اإل

ینتظر أن تعالج المشكالت القائمة بأقصى درجة من الفعالیة ولكي یقدم الصندوق التمویل 

حول برنامج للسیاسات یستهدف تحقیق  تفاق مع السلطاتإالمطلوب، البد أن یتوصل إلى 

ستقرار المالي والنقدي، النمو اإلكذلك أهداف كمیة محددة فیما یتصل بسالمة المركز الخارجي، 

الحكومة إلى  اتوجهه" خطاب نوایا"ستمرار ویتم توضیح تفاصیل هذا البرنامج في القابل لإل

  2.صندوق النقد الدوليلعام المدیر ال

لوطنیة تعاونًا وثیقًا مع خبراء الصندوق في صیاغة البرنامج المدعم وتتعاون السلطات ا

حتیاجات والظروف الخاصة للبلد المعني ویعد هذا بموارده، بحیث یكون مصممًا لمواجهة اإل

طلق یما  ،ومثل هذا التأیید اكتساب التأیید الوطني لهوإ  أمرًا أساسیًا لتحقیق فعالیة البرنامج 

ویجري  هو أحد العناصر الحیویة لتأمین نجاحهو للبرنامج " لملكیة المحلیةالشعور با"علیه اسم 

 اأثناء التنفیذ وٕادخال تعدیالت علیه ابرنامج بمرونة، بحیث یمكن إعادة النظر فیهالتصمیم كل 

  .إذا ما تغیرت الظروف والواقع أن كثیرًا من البرامج یجري تعدیلها أثناء التنفیذ

 :المالیة  اتاألزم لتجنبدوق النقد الدولي برامج صن: الرابع المبحث

                                                           
، 2012ـ12ـ1 1:ارةالزی، تاریخ  http://mnwat.net/qs/t158258.htm:  ،مقال متاح على صندوق النقد الدولي 1

  . 21:00:الساعة
 .نفس مرجع صندوق النقد الدولي، 2
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تجدد دور صندوق النقد الدولي في إدارة النظام النقدي العالمي في ظل أزمة المدیونیة و 

أزمات العولمة المالیة، من خالل إشرافه على برامج معدة على أساس مؤشرات محددة لمحاولة 

تفرض على الدول األعضاء لتصحیح التحسیس باألخطار المحتملة و قریبة الوقوع و سیاسات 

 1: اإلختالالت و معرفة أسبابها و بالتالي المساعدة في معالجتها ، ومن أهم هذه البرامج مایلي 

  : برامج صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمات العولمة المالیة :  1ـ 4

  :ویشمل البرامج الثالثة التالیة

  .برامج التثبیت و التكیف الهیكليـ 

 .مج اإلنذار المبكربراـ 

 .برامج إختبار اإلجهاد ـ 

  : برامج التثبیت والتعدیل الهیكلي :  1ـ1ـ4

هي برامج تحاول تصحیح اإلختالالت الناتجة عن اإلفراط في الطلب الكلي المحلي 

والخارجي على المدیین القصیر والمتوسط بالتركیز على أدوات السیاسة النقدیة والمالیة والتجاریة 

ثماریة المتمثلة في أسعار الفائدة، تخفیض قیمة العملة الضرائب، فتح المجال للقطاع واإلست

تشجیع اإلستثمار الخاص المحلي و الخاص وتقلیص دور الدولة في األنشطة اإلقتصادیة 

  .واألجنبي، فقد ركز علیها الصندوق في معالجة أزمات المدیونیة

  

  2: محاور رئیسیة هي 3البرامج على وفي إطار برامج إعادة الجدولة ، ترتكز هذه 

  : المحور األول  ـ

                                                           
 في الملتقى الدولي المنعقد،دور صندوق النقد الدولي في مواجهة األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة لطرش ذهبیة،  1

 . 773صسطیف ،  س،قتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عبا، بعنوان األزمة المالیة واإل2009
 .24، ص2001،دار هزمة،  دراسات في االقتصاد الدوليقادري عبد العزیز،  2
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  : تخفیف العجز في میزان المدفوعات  و ذلك بإعتماد اإلجراءات التالیة

 . تخفیض قیمة العملةـ 

 .إلغاء الرقابة على الصرف األجنبي أو تقلیصها إلى أدنى مستوى  ـ

 .تحریر عملیة اإلستیراد من القیود المفروضة علیها ـ 

 .غاء اإلتفاقیات الثنائیة إلـ 

 .تحسین شروط اإلقتراض الخارجي ـ 

  : المحور الثاني ـ

  : مكافحة التضخم  ویشمل اإلجراءات التالیة   ویتمثل في

 . رفع سعر الفائدة الدائنة والمدینة ـ 

تخفیض العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة عن طریق زیادة الضرائب وتقلیص ـ 

 .اإلنفاق العام

  :المحور الثالث  ـ

   :عن طریقتشجیع اإلستثمار الخاص المحلي و اأجنبي و ذلك  

 . منح مزایا ضریبیة لصالح رأس المال األجنبي ـ 

 . حریة تحویل األرباح للخارج ـ 

  . تقلیص نمو القطاع العام و تشجیع آلیات الخوصصة ـ 

 

  : برامج اإلنذار المبكر  2ـ1ـ4
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لجأ هذا األخیر إلى ، تشعار األزمات والتنبؤ بوقوعهافي إطار سعي الصندوق إلس

إعتماد نماذج من اإلقتصاد القیاسي تعرف بنماذج اإلنذار المبكر، الذي یعتمد في التحلیل 

) شهرا 24 – 12مدة (والتنبؤ بوقوع األزمات على مجموعة من المتغیرات والبیانات التاریخیة 

سبة الدین القصیر األجل إلى إحتیاطات النقد األجنبي ن: التي تؤدي إلى إحداث األزمة  وأهمها 

واإلرتفاع في سعر الصرف الحقیقي بالنسبة لإلتجاه السائد في الحساب الجاري للمعامالت 

هنا و الخارجیة، بحیث كلما إرتفعت قیمة متغیر من هذه المتغیرات إزداد إحتمال وقوع األزمة 

ة تصحیحیة، بحیث یستند الصندوق في إستشعار یتدخل الصندوق بمنح مهلة كافیة لتبني سیاس

   )1(: األزمة والتنبؤ بوقوعها إلى مجموعة من المؤشرات أهمها

  : وسائل مراقبة السیولة  1ـ2ـ1ـ4

یعد من المؤشرات ، یعتبر صندوق النقد الدولي أن نقص اإلحتیاطي من السیولة 

عدم قدرة البلد على الوصول إلى الرئیسیة للتنبؤ بإحتمال حدوث أزمة العملة ، خاصة في ظل 

أسواق رأس المال الدولیة و هروب رؤوس األموال بسبب الشكوك القائمة حول عدم صالحیة 

  : السیاسات المحلیة ، في هذه الحالة یؤكد الصندوق على ضرورة وضع التقدیرات التالیة 

وٕالتزامات ـ إحتیاجات البلد من التمویل الخارجي، بما في ذلك عجز الحساب الجاري 

الدیون التي یحل موعد إستحقاقها في آجال الحقة وحجم األموال المحولة من طرف المقیمین 

 . إلى الخارج 

ـ مختلف مصادر التمویل المضمونة من طرف اإلستثمار األجنبي المباشر واإلقتراض 

 . من األسواق المالیة في شكل سندات و قروض مضمونة و التمویل الرسمیة

                                                           
،  2003مفتاح الوقایة من األزمات ، مجلة التمویل و التنمیة ،  تحدید مكامن التعرض للمخاطر المالیة ،ملدر ، كرستان  )1(

 . 113ص 
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هذه الحالة تتطلب تجمیع البیانات بصورة منتظمة وترتیبها في : لتمویلیة المتبقیةـ الفجوة ا

لعالمیة التي یعتمد علیها في فحص وتدقیق إحتیاجات التمویل ا، جداول تحدد إحتیاجات تمویلیة

 . صندوق النقد الدولي و حجم الطلب على موارد 

  : نبض السوق  2ـ2ـ1ـ4

ى المعلومات المتعلقة باألسواق المالیة في البلدان الناشئة یعتمد هذا النوع من التقییم عل

بتحدید مخاطر التسدید و تحلیل سلوك السوق لمساعدة الدول على إمكانیة إستخدام سیاسات 

  . مالیة توسعیة  تساعد على تعویض بعض اآلثار السلبیة لألزمة 

  : التطلع إلى المستقبل  3ـ2ـ1ـ4

زمات یحاول واضعي السیاسات اإلقتصادیة إتخاذ لتسهیل عملیة التنبؤ بحدوث األ

وٕاعتماد مجموعة من اإلجراءات لتفادي وقوعها بمجرد ظهور بوادرها، ویتدخل صندوق النقد 

الدولي لمتابعة مدى سالمة القطاع المالي في هذه البلدان ومدى إلتزامها بالمعاییر والمقاییس 

ات ومواجهاتها لكن بالرغم من إیجابیات هذه تنبؤ بحدوث األزمالالدولیة لزیادة قدرته على 

البرامج في بعض النواحي وأهمیتها إال أنها تمیزت بجمع كل البلدان واألزمات في سلة واحدة و 

إهمالها لحجم كبیر من المعلومات التي ال یمكن قیاسها بسهولة كما أنها ال توفر بسهولة الحلول 

  . ات ألنه ترتكز على التنبؤ و السیاسات للبلدان المعرضة لمخاطر األزم

  : برامج إختبار اإلجهاد  3ـ1ـ4

تعد برامج إختبار اإلجهاد من أهم األدوات المستخدمة في إدارة المخاطر وٕاختبار 

السالمة المالیة و تقدیر نقاط القوة ونقاط الضعف للنظم المالیة التي یجریها صندوق النقد 

حیث تحاول قیاس مدى حساسیة مجموعة من  ،1999الدولي بالتعاون مع البنك العالمي منذ 

والنظام المالي بأكمله لصدمة معینة بدراسة و قیاس التغیر الحاصل ) البنوك مثال ( المؤسسات 
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یوضح أهم أنواع   )02(رقم  و الجدول. في محفظة الناتج عن التغیرات في عوامل المخاطرة 

  .  المخاطر و الصدمات الناتجة عنها و آلیة معالجتها

  : تقییم برنامج إختبار إجهاد للمخاطر و كیفیة معالجتها) : 07(الشكل رقم 

ع 
نو

رة
ط
خا

لم
ا

  

  كیفیة التطبیق  الصدمات المتحملة

دة
ائ
لف
 ا
عر

س
  

نقطة  300 –100تحول متواز في منحنى العائد مثل حدوث زیادة قدرها 

ءا التغیر في شكل منحنى العائد سوا، و أساس بالنسبة لكافة اإلستحقاقات

ٕامكانیة حدوث و كانت التعرجات قصیرة، متوسطة أو طویلة األجل 

  .الصدمات في األسعار المحلیة واألجنبیة

خاصة على األوراق المالیة ( یطبق على دفتر التداول 

كما یمكن تطبیقه على دفتر  )ذات الدخل الثابت

  )اإلئتمان (البنوك

ر 
عا
س
أ

ف
صر

ال
  

أو إرتفاعه مقابل  %  20 - 10بـ تغیر في أسعار الصرف ، مثال إنخفاضه 

عملة لبلد یعد شریكا تجاریا رئیسیا ویتوقف ذلك على طول الفترة الزمنیة 

  إمكانیة خفض عمالت أخرى تكتسي أهمیة في المحفظة،

على العموم تطبق على دفتر التداول وأحیانا على دفتر 

  اإلئتمان إذا كانت القروض بالعمالت األجنبیة كبیرة

ن
ما

ئت
اإل

  

  .ادة في إحتماالت التوقف عن الدفع زی

  .زیادة نسب القروض المشكوك فیها

تطبق على دفتر البنوك باإلعتماد على وقائع سابقة 

  .خاصة بإرتفاع حاالت التوقف عن التسدید 

ر 
عا
س
أ

هم
س
األ

  

 – 20إنخفاض مؤشر البورصة مثال إنخفاض المؤشرات الرئیسیة لمعدل 

30%  
  یطبق في دفتر التداول

جة
در

ب 
بذ
تذ
ال

  

  زیادة درجة التذبذب في أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار األسهم 
یطبق في محافظ الخیارات، ویمكن معایرته على أساس 

  .الوقائع السابقة لزیادة تذبذب السوق 

لة
یو

س
ال

  

نقص في سیولة األوراق المالیة المتداولة، مثال حدوث إنخفاض في قیمة 

  . كافة السندات

ة سیولة البنوك من خالل إرتفاع معدالت السحب والطلب إنخفاض درج

  على الودائع أو إنخفاض مستوى التسهیالت اإلئتمانیة ما بین البنوك

غالبا ما یطبق على دفاتر التداول، ویمكن تحلیله على 

  أساس نسب األصول السائلة قبل وبعد اإلنخفاض
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ئع
ضا

لب
ا

  

أسعار البترول بالنسبة إنخفاض أسعار سلع التصدیر الرئیسیة  إنخفاض 

  للنفطیة 

یطبق على دول التي ترتكز تجارتها الخارجیة على 

الدول النفطیة والمصدرة (تصدیر السلع بشكل كبیر 

  )للمواد األولیة 

  . 2004؟ ، مجلة التمویل و التنمیة ، دیسمبر ... بول هیلبرز ، ماذا لو :.المصدر      

تنطلق من توحید جوانب التعرض  )1(ق عدة مراحل ویتم إجراء عملیة إختبار اإلجهاد وف

للمخاطر وجمع المعلومات حول اإلقتصاد الكلي وأداء النظام المالي والبیانات المرتبطة 

والحصص في السوق التي تساعد على التحدید المنتظم للمؤسسات والقطاعات المهمة ومعرفة 

التعرض للمخاطر في بعض األصول  هیاكل المیزانیات المالیة التي تمكن من إستشراف جوانب

  . والخصوم ومصادر الدخل، أي التركیز على معرفة مصادر المخاطر المختلفة 

اإلقتصاد القیاسي الذي هو أساس  ،بعدها یتم وضع الخطط بإستخدام نماذج اإلقتصاد

لروابط برنامج إختبار اإلجهاد، حیث یتم اإلعتماد على بیانات تاریخیة وأخرى إفتراضیة لتحلیل ا

الرئیسیة بین اإلقتصاد الحقیقي والنظام المالي، وفي بعض الحاالت یتم اللجوء إلى تجارب 

  . الدول األخرى في عملیة اإلسترشاد وصیاغة إختبار اإلجهاد 

بعد وضع الخطط یتم إستقراء وترجمة النتائج المختلفة لنموذج اإلقتصاد الكلي إلى إن 

المالیة لمساعدة المؤسسات ذات النظم المتطورة في إدارة میزانیات وقوائم داخل المؤسسات 

أما المؤسسات ذات النظم البدائیة فإنها تساعد ، المخاطر من زیادة قدرتها الرقابیة للمخاطر 

على وضع نماذج إدارة المخاطر، لتأتي آخر مرحلة وهي تحلیل اآلثار، أي تحدید أثر التغیر 

  .مدى القصیر ومدى تأثیر ذلك على النظام المالي ككلفي المخاطر على هیكل المحفظة في ال

ومن أهم إستراتیجیات التحلیل المعتمدة هي تحلیل األثر على المؤسسات بإستخدام 

نماذج العدوى  التي تحاول تقدیر وقیاس أثر فشل المؤسسة الرئیسیة على المؤسسات األخرى 

ثم ،ل میزانیة وكل قائمة دخل على حدىوعلى النظام المالي بأكمله، ویتم ذلك بإختبار إجهاد ك

                                                           
 .  26، ص مرجع سابق ؟،..... ماذا لو ، بول هیلبرز ،  1
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فحص مدى تعرض الطرف المقابل للمخاطر كالمؤسسات التي جعلها إختبار اإلجهاد  أكثر 

تعرضا للمخاطر نتیجة إقتراض مبالغ من البنوك أو إمتالك أسهم أو وضع ودائع  ودراسة مدى 

األخرى ، بعدها تأتي تأثیر الصعوبات التي تواجهها إحدى المؤسسات على سالمة المؤسسات 

  .آخر عملیة وهي تفسیر النتائج ونشرها 

مما سبق یبرز الدور الرئیسي لبرامج إختبار اإلجهاد في مساعدة واضعي السیاسات 

على إكتشاف وتحدید األثر الناشئ عن مجموعة من الصدمات الشائعة على مختلف المؤسسات 

ید التطور الزمني لمخاطر النظام المالي وقیاس األهمیة النسبیة ألنواع هذه الصدمات و تحد

، 1وهي عناصر مهمة جدا لزیادة قدرة إختبار اإلجهاد على التنبؤ بالمخاطر والصدمات المختلفة

إال أن التجارب أثبتت أن هذه البرامج تبقى عاجزة عن إحصاء كل المخاطر و تقدیم تقریر 

جزئیة عن المؤسسات التي تتحمل وقیاس دقیق لحجم الخسائر، حیث أنها ال توفر إال صورة 

المخاطر، كما أن الكثیر من الدول تصطدم بمشكل ندرة البیانات والمعلومات و الخبرة الفنیة 

مما یجعل المعلومات التي تم تجمیعها حول المؤسسات المالیة أقل دقة على مصداقیة عملیة 

 .إدارة المخاطر و برامج إختبار اإلجهاد بصفة عامة 

 :دوق النقد الدولي في تقویة النظام المالي والنقدي الدوليدور صن  2ـ4

أدت العولمة إلى ظهور تحدیات جدیدة أمام صندوق النقد الدولي ولعل أهم التحدیات 

بحیث یصبح أقل عرضة لألزمات  ،وأكثرها صعوبة هما كیفیة تقویة النظام المالي العالمي 

وكیفیة دعم جهود مكافحة الفقر في البلدان المالیة وأكثر قدرة على التصدي لها إذا وقعت 

  .منخفضة الدخل

 یقةوالحق ناس كثیرین في جمیع أنحاء العالمولقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثیرة وأ

لتمكین البلدان  إستراتیجیةقتصاد العالمي یمثل عنصرًا جوهریًا في أیة ندماج في اإلأن اإل

عیشیة أعلى ولكن العولمة، من خالل ما تحققه من زیادة المختلفة من التوصل إلى مستویات م
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في حجم تدفقات رؤوس األموال الدولیة وسرعة حركتها، قد أدت أیضًا إلى زیادة مخاطر 

األزمات المالیة وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطرة أخرى وهي أن البلدان منخفضة الدخل، التي لم 

د تخلفًا عن الركب في الوقت الذي ترتفع فیه ستفادة كبیرة بعد من العولمة، ستزداإتستفد 

  .مستویات المعیشة في البلدان األخرى

و یعمل صندوق النقد الدولي على بناء نظام مالي عالمي أقوى فكانت األزمات المالیة 

حتى  ،في األسواق الصاعدة في منتصف وأواخر التسعینات تذكرة بالمخاطر المرتبطة بالعولمة

ستفادة هائلة من ورائها والتي تدار إدارة جیدة من جوانب إالتي حققت  قتصاداتبالنسبة لإل

على وجه  )1998-1997(من األزمة اآلسیویة في الفترة  تضررتقتصادات التي فاإل ،متعددة

كانت قد حققت طوال عدة عقود مكاسب ضخمة من التجارة الدولیة التي تزداد  ،الخصوص

زمات عن وجود جوانب ضعف في سیاسات البلدان التي ولقد كشفت األ ،تكامال یوما بعد یوم

  1:أصابتها األزمة، بل وعن ثغرات في النظام المالي الدولي نفسه، مما أبرز الحقیقتین التالیتین

إن المستثمرین قد یتراجعون على نحو سریع وجماعي إذا ما لمسوا وجود نقائص في ـ 

ون  المحلیون أو األجانب  ثقتهم في قتصادیة المحلیة ومتى فقد المستثمر السیاسات اإل

قتصاد، یمكن أن تنضب تدفقات رؤوس األموال الداخلة وأن یؤدي خروج تدفقات صافیة كبیرة اإل

  .على التعجیل بوقوع أزمة مالیة

یمكن أن تمتد بسرعة لتنتشر في  ،إن األزمة المالیة التي تقع في بلد أو منطقة ماـ 

مخاطر وقوع األزمات المالیة في المستقبل ودعم إمكانیة  ومن أجل الحد من .قتصادات أخرىإ

الحل السریع لما یقع منها، یعمل صندوق النقد الدولي على تقویة النظام النقدي المالي الدولي 

بالتعاون مع حكومات البلدان األعضاء والمنظمات الدولیة األخرى والهیئات التنظیمیة والقطاع 

  .الخاص
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  1:مجاالت اآلتیةوتشمل اإلصالحات ال

   الدولي تقویة النظام المالي والنقدي 1ـ2ـ4

أدت العولمة إلى ظهور تحدیات جدیدة أمام صندوق النقد الدولي ولعل أهم      

بحیث یصبح أقل عرضة ، وأكثرها صعوبة هما كیفیة تقویة النظام المالي العالمي التحدیات

 وكیفیة دعم جهود مكافحة الفقر في ،وقعت  المالیة وأكثر قدرة على التصدي لها إذا لألزمات

  .البلدان منخفضة الدخل 

 ولقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثیرة وأناس كثیرین في جمیع أنحاء العالم،

لتمكین  ستراتیجیةأقتصاد العالمي یمثل عنصرًا جوهریًا في أیة ندماج في اإلأن اإل یقةوالحق

ما تحققه من  ى مستویات معیشیة أعلى ولكن العولمة، من خاللالبلدان المختلفة من التوصل إل

إلى زیادة مخاطر  زیادة في حجم تدفقات رؤوس األموال الدولیة وسرعة حركتها، قد أدت أیضاً 

البلدان منخفضة الدخل التي لم  األزمات المالیة وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطرة أخرى وهي أن

عن الركب في الوقت الذي ترتفع فیه  لمة، ستزداد تخلفاً ستفادة كبیرة بعد من العو إتستفد 

  2.مستویات المعیشة في البلدان األخرى

 األزمات المالیة في األسواق الصاعدة في منتصف وأواخر التسعینات تذكرة لقد كانت

ورائها  ستفادة هائلة منإقتصادات التي حققت بالمخاطر المرتبطة بالعولمة  حتى بالنسبة لإل

اآلسیویة في  قتصادات التي تضررت من األزمةفاإل ،دار إدارة جیدة من جوانب متعددةوالتي ت

ضخمة من  على وجه الخصوص كانت قد حققت طوال عدة عقود مكاسب )1998- 1997(الفترة 

                                                           
 .، دون صفحةمرجع سابقخدمات صندوق النقد الدولي ، 1
 .الصفحة غیر موجودة، مرجع سابق، ماهو صندوق النقد الدولي 2
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وجود جوانب ضعف في  التجارة الدولیة التي تزداد تكامال یوما بعد یوم ولقد كشفت األزمات عن

  .المالي الدولي نفسه ي أصابتها األزمة، بل وعن ثغرات في النظامسیاسات البلدان الت

  

  :تقویة القطاعات المالیة 2ـ2ـ4

قتصادیة وجود ضعف في نظمها من األسباب الرئیسیة وراء حساسیة البلدان لألزمات اإل

عرضة لإلعسار  في إعسار مؤسساتها أو افتقارها إلى السیولة، أو كونها االمالیة تتجسد مظاهره

أو نقص السیولة نتیجة حدوث تطورات مناوئة ولتقویة النظام المالي، قد تحتاج البنوك 

 ،والمؤسسات المالیة األخرى إلى تحسین ضوابطها الداخلیة، بما في ذلك تقییم المخاطر وٕادارتها

كذلك قد تحتاج السلطات إلى رفع كفاءة رقابتها للقطاع المالي و تنظیمها له بحیث تقترب من 

  .ى المعاییر الدولیةمستو 

الصندوق والبنك الدولي عملیات تقییم مشتركة للقطاعات المالیة في  أبد 1999في عام 

البلدان األعضاء، للمساعدة في تحدید جوانب الضعف الفعلیة والمحتملة ومنذ ذلك الحین قامت 

تنظیمیة المالیة فرق من الصندوق والبنك الدولي بمساعدة خبراء من البنوك المركزیة والهیئات ال

بتقییم قوة النظم المالیة في عدد من البلدان األعضاء ویجري تقدیم هذه التقییمات إلى البلدان 

  .تخاذه من إجراءاتإالمعنیة لتكون مرشدًا لها فیما ینبغي 

الحكومات الوطنیة والمؤسسات الدولیة األخرى لتحقیق  عویعمل خبراء الصندوق أیضًا م

  1:مایلي

  .طر القانونیة والتنظیمیة والرقابیة للبنوكتقویة األـ 

  .مراجعة الحد األدنى لرأس المال اإللزامي لدى البنوك والمؤسسات المالیةـ 

                                                           
  :لموقع االلكتروني ، مرجع سابق، مقال متاح على اخدمات صندوق النقد الدولي 1

 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/fda.htm ،10:00:الساعة . 2013 01ـ20:الزیارة  تاریخ. 
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  .وضع مجموعة أساسیة من المعاییر المحاسبیة الدولیةـ 

نتهاء من وضع مجموعة من المبادئ األساسیة لحسن التنظیم واإلدارة في قطاع اإلـ 

  .الشركات

  .زاتنظم أسعار الصرف الحساسة ألي هتجنب ـ 

  .ضمان تدفق البیانات المالیة إلى األسواق بحریة أكبر وفي الوقت المناسبـ 

وبالمثل، یتعاون صندوق النقد الدولي مع لجنة بازل للرقابة المصرفیة من أجل تحسین 

  .المعاییر التنظیمیة

  .معاییر ومواثیق الممارسات السلمیة المقبولة دولیاً  3ـ2ـ4

معاییر  بإتباعستطیع البلدان طمأنة المجتمع الدولي لسالمة سیاستها وممارستها ت

أما البلدان التي ال تتبع هذه المعاییر والمواثیق  ،ومواثیق الممارسات السلمیة المقبولة دولیاً 

سترشاد بها في تقویة نظمها المعتمدة وقد عمل صندوق النقد الدولي على الدولیة، فیمكنها اإل

ضع وتنقیح المعاییر الطوعیة في مجاالت تخصصه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولیة أخرى و 

في بعض الحاالت، مثل بنك التسویات الدولیة والبنك الدولي ومن بین هذه المعاییر ما یتصل 

سیاسات البالممارسات اإلحصائیة في البلدان األعضاء، ومواثیق الممارسات السلمیة في مجال 

لعامة والسیاسات النقدیة والمالیة، والمبادئ التوجیهیة التي تستهدف تقویة القطاع المالي  المالیة ا

  .مثل معاییر الرقابة والتنظیم في الجهاز المصرفي

كمل عمل الصندوق في هذا المیدان جهود بنك التسویات الدولیة والبنك الدولي وغیرها یو 

مجاالت مثل المحاسبة ومراجعة الحسابات،  من الهیئات المعنیة بوضع المعاییر الدولیة في

واإلفالس، والتنظیم واإلدارة في قطاع الشركات، وتنظیم أسواق األوراق المالیة ونظم الدفع 

  .والتسویة
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متثالها لهذه المعاییر، بدأ خبراء الصندوق في عام إولمساعدة البلدان في تقدیر مدى 

ي إعداد تقاریر قطریة تجریبیة حول موضوع ، بالتعاون مع حكومات البلدان المعنیة، ف1999

مراعاة البلدان للمعاییر والمواثیق، مع التركیز أساسًا على المجاالت التشغیلیة التي تهم 

  . الصندوق بشكل مباشر وقد قامت بلدان عدیدة بنشر هذه التقاریر على أساس طوعي

 

 

  :نفتاح ونشر البیاناتتشجیع اإل   4ـ2ـ4

قتصادیة والمالیة دیثة یعتد بها وكذلك معلومات عن السیاسات اإلیعتبر نشر معلومات ح

والممارسات المتبعة وكیفیة صنع القرار في مختلف البلدان  مطلبًا الزمًا لمساعدة المستثمرین 

في إصدار أحكام صحیحة، ولتمكین األسواق من العمل بكفاءة ویسر وفي أعقاب األزمة 

ستحدث صندوق النقد الدولي في معیارًا خاصًا لنشر إ ،)1995- 1994(المكسیكیة في الفترة 

إلرشاد البلدان القادرة على دخول أسواق رأس المال الدولیة واألخرى التي قد  )SDDS(البیانات 

وتوافق البلدان المشتركة في هذا  1قتصادیة والمالیة للجمهورتسعى لدخولها في نشر البیانات اإل

حتیاطیات اإل قتصادیة وطنیة مفصلة، بما في ذلك بیاناتإ النظام على نشر بیانات مالیة و 

نظام لنشر  1997وقد أنشئ أیضًا في عام  ، الدولیة والدین الخارجي، حسب جدول زمني معلن

شتراك في المعیار الخاص إلرشاد البلدان التي لم تسمح ظروفها بعد باإل )GDDS(البیانات 

  .اإلحصائیة لنشر البیانات والتي تحتاج إلى تحسین نظمها

  :الشفافیة والمساءلة في صندوق النقد الدولي 5ـ2ـ4

                                                           
 :ع مقال متاح على الموقمرجع سابق ، ،ماهو صندوق النقد الدولي 1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm   ،2003 ، 2011ـ11ـ08 :تاریخ الزیارة ،

 .09:30:الساعة
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یعتبر تحسین المعلومات التي تقدم إلى األسواق والجمهور العریض بمثابة عنصر 

أساسي من عناصر إصالح النظام المالي الدولي، كما أنه یمثل حجر الزاویة في عملیة 

اء من أما الشفافیة سو ، ذاته النقد الدولي وقصنددأت مؤخرًا وال تزال مستمرة في اإلصالح التي ب

نفسه، فهي تساعد  النقد الدولي صندوقأو  النقد الدولي صندوقجانب البلدان األعضاء في 

تشجع الجمهور  ،نفتاح البلدان األعضاءإقتصادي بطرق متعددة فزیادة على تحسین األداء اإل

تناد إلى معلومات أدق وتزید من سنطاق أوسع وباإل على على تحلیل سیاسات هذه البلدان

مساءلة صانعي السیاسات ومن مصداقیة السیاسات المنتهجة، كما توفر لألسواق المالیة 

النقد  نفتاح والوضوح من جانب صندوقأما زیادة اإل ،معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة

نها اإلسهام في عقد فیما یتعلق بسیاساته والمشورة التي یقدمها ألعضائه، فمن شأ الدولي

مناقشات مستنیرة بشأن السیاسات، وتحقیق فهم أفضل لدور الصندوق وعملیاته من خالل إتاحة 

یمكن أن یعمل  كما الفرصة للجمهور العریض كي یتناول تفاصیل المشورة بالفحص والنقاش،

  .رتقاء بمستوى التحلیل لدیهأیضًا على اإل النقد الدوليصندوق 

 صندوقفي حجم المعلومات التي ینشرها  عینات، حدثت زیادة هائلةومنذ منتصف التس

ال سیما في موقعه ،عن أنشطته وسیاساته وأنشطة وسیاسات البلدان األعضاء   النقد الدولي

فنشرات المعلومات المعممة، على سبیل المثال التي تم نشرها في ختام  .على شبكة اإلنترنت

 )2000- 1999(من البلدان األعضاء في % 80حوالي  ثلوالتي تم مشاورات المادة الرابعة 

كذلك تقوم  ،تلخص مناقشات المجلس التنفیذي وتقدم الخلفیة التي تستند إلیها المشاورات

بدأ  1999ریل فمن البرنامج وفي أ% 80الحكومات المعنیة بإصدار خطابات نوایا في حوالي 

في إطار مشاورات  تقاریر خبراء الصندوقالمجلس التنفیذي مشروعًا تجریبیًا للنشر الطوعي ل

ووافق حوالي ستون بلدًا على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهرًا التالیة  .المادة الرابعة

شر تنص على النشر الطوعي حل محل هذا المشروع التجریبي سیاسة للن 2000وفي نوفمبر 

مادة الرابعة والتقاریر الخاصة لكل من تقاریر مشاورات ال) بموافقة البلد المعني أي رهنً (

  . باستخدام البلدان األعضاء لموارد الصندوق
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ولقد تعززت في السنوات األخیرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكوماته 

ة التي یقوم بها خبراء من خارج األعضاء والجمهور العریض عن طریق التقییمات الخارجی

نشطته وتضم التقییمات الخارجیة المنشورة تقییمات التسهیل لسیاساته وأ النقد الدولي صندوق

تسهیل النمو والحد من  1999الذي حل محله في عام (التمویلي المعزز للتصحیح الهیكلي 

قتصادات البلدان األعضاء وأنشطة الصندوق في مجال البحوث ورقابة الصندوق إل) الفقر

  1.قییم المستقل إنشاء مكتب الت 2001قتصادیة وقد تم في عام اإل

رورة الحفاظ على ضوٕاذ یزید المجلس التنفیذي من شفافیة الصندوق، فهو یعي تمامًا 

دور الصندوق كمستشار مؤتمن لبلدانه األعضاء، وهو دور سیظل على الدوام جزءًا أساسیًا من 

  .مهمة الصندوق

  :إشراك القطاع الخاص في منع وقوع األزمات وحلها 6ـ2ـ4

لخاص بالنصیب األكبر في التدفقات المالیة الدولیة وهنا تبرز أهمیة هم القطاع اایس

الدور الذي یمكن أن یؤدیه القطاع الخاص في المساعدة على منع وقوع األزمات المالیة وحلها 

یمكن منع حدوث األزمات والحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طریق ، حیث إذا وقعت 

الدخول في حوار أعمق وأكثر تواترًا بین البلدان والمستثمرین تحسین عملیات تقییم المخاطر و 

من القطاع الخاص فمثل هذا الحوار یمكن أن یزید من مشاركة القطاع الخاص في حل 

  .األزمات عند حدوثها، وذلك بأسالیب تتضمن إعادة هیكلة الدین الخاص

كذلك فإن إشراك  ،ستفادة من مثل هذا الحوارویمكن لكل من الدائنین والمدینین اإل

الخطر "القطاع الخاص في منع وقوع األزمات وحلها من شأنه أن یساعد أیضًا في الحد من 

أي إمكانیة أن ینجذب القطاع الخاص إلى الدخول في عملیات إقراض غیر "  األخالقي

مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتیجة لعملیات اإلنقاذ 

  .یة، بما في ذلك اإلنقاذ من جانب صندوق النقد الدوليالرسم

                                                           
 .،مرجع سابقماهو صندوق النقد الدولي 1
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ویعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزیز حواره مع األطراف المشاركة في السوق، 

جتمعت للمرة إستشاریة المعنیة بأسواق رأس المال، مثًال، والتي من خالل تشكیل المجموعة اإل

2000األولى في سبتمبر 
تصال المنتظم بین المشاركین في محفال لإلوتمثل هذه المجموعة  1 

هتمام المشترك، أسواق رأس المال الدولیة وٕادارة الصندوق وكبار موظفیه حول القضایا ذات اإل

  .قتصادیة العالمیة وتطورات السوق وتدابیر تقویة النظام المالي العالميبما في ذلك التطورات اإل

مدعمة بموارد الصندوق أن تكون قادرة على ینتظر من البرامج ال عند وقوع األزمات،إن 

ستنادًا إلى ما توفره من تمویل رسمي وتعدیل في إستقرار، في معظم الحاالت، ستعادة اإلإ

فقد  ستثمرین من القطاع الخاص ومع ذلكالسیاسات، وما یرتبط بذلك من زیادة في ثقة الم

ة الهیكلة المنسقة للدیون من تخاذ إجراءات أخرى في حاالت معینة، مثل إعادإیتطلب األمر 

تفق أعضاء صندوق النقد الدولي على بعض إوقد  ،جانب الدائنین التابعین للقطاع الخاص

غیر أن هذه المبادئ ، سترشاد بها في عملیة إشراك القطاع الخاص في حل األزماتالمبادئ لإل

ت المختلفة لفرادى تتطلب مزیدًا من التطویر وینبغي توخي المرونة عند تطبیقها على الحاال

  . البلدان

  :التعاون مع المؤسسات األخرى 7ـ2ـ4

یتعاون صندوق النقد الدولي تعاونًا نشطًا مع البنك الدولي وبنوك التنمیة اإلقلیمیة 

ومنظمة التجارة العالمیة ووكاالت األمم المتحدة والهیئات الدولیة األخرى، وهي مؤسسات لكل 

قتصاد العالمي، ویتسم تعاون الصندوق مع خاصة في اإل منها مجال تخصص معین ومساهمة

البنك الدولي في مجال الحد من الفقر بطابع وثیق خاص، ألن البنك ولیس الصندوق، هو 

  .جتماعیةصاحب الخبرة في مجال مساعدة البلدان على تحسین سیاساتها اإل

                                                           
 .سابق  ،مرجعماهو صندوق النقد الدولي 1
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ونًا وثیقًا عملیات ومن المجاالت األخرى التي یتعاون فیها الصندوق والبنك الدولي تعا

 ف الكشف عن جوانب الضعف في نظمهاتقییم القطاعات المالیة في البلدان األعضاء بهد

  .ووضع المعاییر والمواثیق، وتحسین نوعیة بیانات الدین الخارجي ومدى توفرها ونطاق شمولها

ستقرار المالي الذي یضم السلطات كذلك فإن صندوق النقد الدولي عضو في منتدى اإل

ستقرار المالي في المراكز المالیة الدولیة المهمة، وهیئات التنظیم الوطنیة المسؤولة عن اإل

  .والرقابة الدولیة، ولجان خبراء البنوك المركزیة، والمؤسسات المالیة الدولیة

  

  :لـة الفصـخالص

إن سیاسة صندوق النقد الدولي التي تصاغ من منظور رأسمالي بحت لم تخفف من حدة 

التي شهدها العالم  ى الرغم من التغیرات ات التي تفتك باإلقتصادیات المتخلفة، وعلاألزم

والمتمثلة في إنتهاء الحرب الباردة وغیاب دور المنظومة اإلشتراكیة وبروز القطب الواحد في 

فإن صندوق النقد الدولي لم یغیر  .قیادة العالم الذي أخل بالتوازن الدولي وظهور نظام العولمة 

بسبب   عقیدته في التعامل مع دول العالم الثالث فقد واصل نهج اإلستغالل وصنع األزمات من

ومن  اة لإلمبریالیة وكوكیال لمصالحهاأد  سیاساته الغیر ناجعة وأصبح صندوق النقد الدولي

تساهم  ان الفقیرة ویتبنى سیاسات واقعیةالمفترض أن یراعي صندوق النقد الدولي مصالح البلد

درات تخفف من حدة أزمة وذلك بتحسین آلیات عمله والقیام بمبا اتراج البلدان من األزمفي إخ

  .وأعبائها المدیونیة

  

إنه وعلى الرغم من تطورنشاط صندوق النقد الدولي بشكل واسع لكي یواكب التطورات       

 من خاللیات عمل صندوق النقد الدولي تحسین آلفیجب  .اإلقتصادیة، إال أنه یبقى غیر كاف

اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزیز دوره في مكافحة الفقر والتخلف اإلقتصادي والمساهمة في تمویل 

 .إقتصادیات قادرة على النمو والحیاة 
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  :دـتمهی

في العالم ال تمتلك  وحتى الكبیرة قتصادات الصغیرةالعدید من اإلأن من المعترف به     

األزمات المالیة مواجهة  ونكماش الناتج إز الطلب من أجل تقلیص یحفتمة لالموارد الالز 

 هدفیأنشأ العالم صندوق النقد الدولي  منذ نحو ستین عاما مضتإنه  . المفاجئة واإلقتصادیة

قتصاداتها ولكننا نجد إمساعدة الدول على التصرف في مواجهة التقلبات الدوریة التي تواجه  الى

  .أخیر حلستخدام الصندوق اآلن إال كإال ترغب في   أن معظم الدول

لمواجهة التحدیات المالیة والنقدیة التي  من الثابت أن صندوق النقد الدولي تم أنشاؤه      

ل برغبة وارادة من الدو  من جهة أخرى أنشأ و واجهها العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة

قتصادیة على العالم ، وینطوي هذا التوجه في إطار بدافع الهیمنة اإل حتكاریة اإلاإلستعماریة 

الهدف الذي إن . مالي واالشتراكي الصراع الدولي الساخن في تلك الفترة بین النظامین الراس

یتوخاه صندوق النقد الدولي من فرض سیاساته على البلدان النامیة هو خلق الظروف 

یق التوجه الرأسمالي وتعمیق تبعیتها على طر ،الموضوعیة لوضع مسارات اإلقتصادیات النامیة 

ن إصرار صندوق النقد الدولي كما أ تكنولوجیة الى الدول اإلحتكاریة ،اإلقتصادیة والمالیة وال

على إلزام البلدان المدینة بتنفیذ شروطه المذله في فرض المزید من الضرائب والرسوم وزیادة 

لغاء كافة أشكال الدعم الحكومي الذي تقدمه األسعار على السلع التموینیة والخدمات الیومیة وإ 

الحكومات لدعم قوت الشعب وحرمان المواطنین من الدعم المقدم لقطاع الخدمات الطبیة 

یرمي إلى تعزیز قدرة البلدان المدینة على سداد االقساط  التعلیمیة وباقي الخدمات األخرى ،و 

دخار لتمویل مشروعات تعزیز قدرتهاعلى االوالفوائد المترتبة على مدیونیتها الخارجیة ولیس إلى 

  .اإلقتصادیة واإلجتماعیة التي هي بأمس الحاجة الیهاالتنمیة 

لدرجة  إجتماعات صندوق النقد الدوليالتي كثر الحدیث عنها خالل  مورأول األإن 

المالیة  اتفي التلطیف من شدة األزم النقد الدوليصندوق غیاب دور مؤثر ل هوكبیرة ، 

بسبب المستقبل  ینتائه موكأنهمن حكومات وٕاقتصادیین وأكادیمیین  لجمیعا افقد بد . یةالعالم

األمل  یضع األن بعض اإلقتصادیینو  توجهاته عرفتالذي ال  النقد الدولي صندوقل الغامض
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ة تلك القیام باإلصالحات الحقیقیة المنشودة وبصفة خاصمن خالل  في إدارة الرئیس أوباما

فاالصندوق الذي عادة وفي الكثیر من   النقد الدولي صندوقاءات حوكمة المتعلقة بإجر 

المناسبات التي دعا فیها إلى الحوكمة في الحكومات والدول والمؤسسات إتضح أنه  بحاجة 

عن األهداف  هإابتعادتعاني من عدم وجود الشفافیة  و  ماسة إلى الحوكمة داخل مؤسساته التي

  .التي سطرت من أجلها
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  :المالیة العالمیة اتلمحة عامة عن األزم :االول المبحث

 القرن وبدایة عشر التاسع القرن واخرأ فيـ  زماتأ عدة العالمیة المالیة سواقاأل شهدت

 بسرعة تمیزت مالیة زماتأ حدوث في  تسببت ـ  العشرین و الواحد القرن وبدایة العشرین

 والتي 2008سنة  األخیرة العالمیة المالیة زمةاأل خرهاأ وكان حدوثها، سبابأ وتباین نتشارهاإ

وسنحاول ربطها مع جهودا ت صندوق النقد الدولي للتخفیف من ، علیها التركیز سنحاول

  1:التالیة النقاط ضمنتداعیاتها أو الحد منها، ومدى توفر الحوكمة من عدمها وذلك 

  )1975ـ1974( :أزمة 1ـ1

عدد من البنوك العالمیة في مقدمتها البنك األلماني ـ هیرستات ـ ى إنهیار أدت هذه األزمة إل     

بسبب التفاوت في التوقیت بین ألمانیا والوالیات المتحدة األمریكیة ، وهي المرة األولى التي یتم 

وتعتبر هذه األزمة أزمة هیكلیة بالدرجة األولى في مجال  .فیها التعرف على المخاطر النظامیة 

والخدمات ونقص في مجال الغذاء، ولقد كان السبب الرئیسي لهذه األزمة العالمیة هو الطاقة 

ولقد دعى صندوق النقد الدولي  1973إرتفاع أسعار الطاقة مع الصراع العربي اإلسرائیلي عام 

إبان هاته الثورة إلى تحریر أسعار المحروقات وعدم إتخاذ المحروقات كوسیلة للضغط على 

إلسرائیل ، كما دعى صندوق النقد الدولي الدول التابعة لإلتحاد السوفیاتي إلى  الدول المؤیدة

التوجه إلى النظام الرأسمالي، وفي الحقیقة أن هاته الدعوات ماهي إال لخدمة مصالح الدول 

  .الصناعیة الكبرى وتلبیة لمتطلباتها وتحقیقا ألهدافها

  :العشرین القرن من الثمانینات بدایة مع العالمیة الدیون زمةأ  2ـ1

 البنوك توسعت ، موالاأل رؤوس حركة وحریة فيالمصر  و المالي القطاع تحریر ظل ففي     

 في التوسع حركة قترنتإ وقد،  الثالث العالم دول لحكومات قراضاإل في العالمیة التجاریة

 الدیون عباءأب الوفاء على قدرتها عدم المدینة الدول عالنإ و الحكومات تلك بتعثر قراضاإل

                                                           
 .14، ص2009مجلة العلوم االنسانیة، الجزائر، ،األزمة المالیة وحلول الحكوماتقدري عبد المجید،  1
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واضح عندما على المسرح الدولى بشكل  برزت أزمة مدیونیة الدول النامیة، حیث 1وخدمتها،

 80عن مواجهة أعباء خدمة دیونها الخارجیة البالغة  1982 أوت عجزت المكسیك فجأة فى

بلیون دوالر، وتبعتها بعد ذلك كل من البرازیل وفنزویال واألرجنتین وأعلن السید سیلفاهیرتزوج 

مدیونیة ستستمر لفترة طویلة ألن وزیر مالیة المكسیك آنذاك أننا نكسب وقتا هاما، فأزمة ال

بمشاركة  ،العوامل التى أدت إلى ظهورها لم تحل بعد، وینبغى العمل على التوصل إلى حلول 

التمویل الدولیة، والبنوك  جمیع من لهم عالقة بتلك األزمة، وهم الحكومات الدائنة، مؤسسات

  .2التجاریة، والمدینین

مة المدیونیة إلى أواسط السبعینات عندما حدثت طفرة أز جذور  أسباب و یمكن أن نرجعكما     

هائلة فى القروض التى تقدمها البنوك التجاریة إلى الدول النامیة إذ تقدمت تلك البنوك أكثر من 

، ویرجع ذلك إلى مجموعة معقدة 1981 سنة من إجمالى قروض الدول النامیة خالل 64%

  : 3النحو التالىومتشابكة من العوامل التى یمكن تصنیفها على 

ـ توافر فوائض مالیة ضخمة أودعتها دول منظمة األوبك فى البنوك التجاریة وبلغ إجمالى  1

 4بلیون دوالر 482وفقا لتقدیرات صندوق النقد الدولى حوالى  1982تلك الفوائض فى نهایة عام 

ل النامیة بلیون دوالر فى شكل قروض إلى الدو  257منها أى حوالى  %50م توجیه أكثر من ث

   .خاصة البرازیل والمكسیك وكوریا الجنوبیة

نتقال رؤوس األموال بصفة عامة من البنوك إنخفاض القیود المفروضة على عملیة إـ  2

ئتمان فى البنوك التجاریة إلى الدول النامیة خالل السبعینات، فكان العاملون فى إدارات اإل

األهمیة المناسبة لنوعیة تلك  لیة دون إعطاءستثماراتهم الدو إالتجاریة یكافئون على كمیة 

                                                           
 .24، ص،مرجع سابقاألزمة المالیة وحلول الحكوماتقدي عبد المجید، 1
 :مقال متاح على الموقع التاليمبادرات حل أزمة مدیونیة الدول النامیة، عمرو مصطفى كامل حلمي،  2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=216090&eid=4198  2013، تاریخ الزیارة جانفي 
  .77،ً نفس المرجعمبادرات حل أزمة میونیة الدول النامیة، عمرو مصطفى كامل حلمي،   3

4 UNDP, The Debt Dilemma, Development Paper For 1980 S, FEVRIER1985. 
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عن تلك لتزامات الناشئة ستثمارات أو لدراسة قدرة الدول النامیة المدینة على الوفاء باإلاإل

  .الدیون

ـ ضآلة حصص صندوق النقد الدولى المخصصة لتمویل عجز میزان المدفوعات فى الدول  3

نخفاض مستویات التنمیة الرسمیة  التى كان إ و  النامیة وتباطؤ معدالت نمو قروض البنك الدولى

  .من المفروض أن تقدمها الدول المتقدمة الصناعیة إلى الدول النامیة

نخفاض أسعار الفائدة بالقیم الحقیقیة خالل منتصف السبعینات، فاقترضت الدول النامیة إـ  4

لبنوك التجاریة فى ذلك رتفاع أسعار البترول وتزاید الواردات وكانت اإمبالغ طائلة لمواجهة 

ستعداد لتقدیم القروض بسرعة وبمقادیر كبیرة ودون تدخل یذكر فى السیاسات إالوقت على 

  .قتصادیة الداخلیة للدول المقترضةاإل

النصف األول من  لنخفاض سعر صرف الدوالر خاصة خالنخفاض قیمة القروض نظرا إلإـ  5

قتراض من البنوك التجاریة التى زیادة المیل لإلالسبعینات وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى 

تحولت تدریجیا حتى أصبحت المصدر الرئیسى لقروض الدول النامیة، ونتج عن هذه الزیادة 

خلق مشكلة جدیدة تتمثل فى كیفیة مواجهة أعباء خدمة هذه الدیون ، المطردة فى حجم الدیون 

  :عوامل الثالثة اآلتیةویرجع ذلك بصفة أساسیة إلى ال ،1979خاصة بعد عام 

ـ التأثیر السلبى للقیود المفروضة على السیاسات النقدیة من قبل الدول المتقدمة الصناعیة  

خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على القروض 

جل على وجه التحدید التى تقدمها البنوك التجاریة بصفة عامة وعلى القروض القصیرة اآل

هذا باإلضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر ، %15ى أكثر من لأ %5بمعدالت فلكیة من 

أعباء خدمة دیون الدول النامیة  منوقد ترتب على ذلك  .بشكل متزاید فى بدایة الثمانینات

  .1بلیون دوالر 40وحدها بما یقرب من  1982إلى  1978خالل الفترة من  

                                                           
1 J De Larosiere, Managing Director Of The International Monetary Fund Before The Council 
On Foreign Relations New York, 1984 . Perspectives On The Economy And The Role. 
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ار السلع األساسیة التى تنتجها الدول النامیة إلى أدنى مستوى بلغته فى الثالثین ـ تدهور أسع 

عاما الماضیة، األمر الذى أدى إلى انخفاض حصیلة صادرات تلك الدول بشكل خطیر وزیادة 

  .حدة العجز القائم فى موازین مدفوعاتها

لقیود الحمائیة وعدم توافر ـ تزاید حدة لجوء الدول المتقدمة الصناعیة إلى فرض العدید من ا 

األمر الذى أدى إلى فقدان الدول النامیة ، مداخل لصادرات الدول النامیة فى األسواق الدولیة 

  .لمصدر رئیسى من مصادر النقد األجنبى الالزم لمواجهة أعباء خدمة دیونها الخارجیة

  . دور صندوق النقد الدولي إلحتواء األزمة 1ـ2ـ1

 النظام النقدي والمالي الدولي أوجه القصور القائمة فى ة صندوق النقد الدوليت إدار أدركلقد     

، فتقدم هو اآلخر بمقترحات لمواجهة مدیونیة الدول النامیة ودعا فیها إلى ضرورة أن یشارك 

  1:وهذا في النقاط التالیةكافة فى تحقیق النمو فى الدول المدینة،ال

 الدیون زمةأ حتواءإل الدائنة الدول حكومات في حث صندوق النقد الدولي محاوالت تأبد ـ 

 من المالیة مؤسساتها منعو  ، البنكي وقطاعها المالیة مؤسساتها نهیارإ من خوفا العالمیة

  .المصرفي جهازها نهیارإ و  فالساإل

 إلى إخضاع صندوق النقد الدولي ، الماضي القرن من عقدین مدار على زمةاأل ارستمر إ أدى ـ 

   .الهیكلي التكیف و قتصادياإل صالحاإل ببرامج عرف ما لوصفة دینةالم لدولل

اء مدیونیة الدول النامیة رورة تخفیف أعبـ حث صندوق النقد الدولي الدول الدائنة على ض 

 .بلیون دوالر ودعوة البنوك التجاریة إلى خفض أسعار الفائدة 42بمقدار

من الدیون  %3شطب أو إلغاء عالمیة إلى ـ دعوة صندوق النقد الدولي البنوك التجاریة ال 

  .االصلیة

                                                           
  .78،مرجع سابقمبادرات حل أزمة میونیة الدول النامیة،ي، عمرو مصطفى كامل حلم 1
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والذي  1986 في جوان السیناتور برادلى التى طرحھ وافق صندوق النقد الدولي على مقترحـ 

 3ن تقدم حكومات الدول المتقدمة الصناعیة قروضا للدول النامیة تبلغ أضرورة  یحث على

  .لبنك الدوليعن طریق صندوق النقد الدولي وا بالیین دوالر سنویا

 أشاركما ه ضرورة إدخال إصالحات جوهریة على مشروطیحث صندوق النقد الدولي على ـ 

 .ئتمانات التصدیرإوتمویل  إلى ضرورة زیادة مساعدات التنمیة الرسمیة

على  تعملقتصادیة إضرورة قیام الدول المتقدمة الصناعیة بتطبیق سیاسات ـ  الحث على  

ى الدول النامیة، هذا مع أهمیة زیادة الموارد الحقیقیة المخصصة لتمویل تحقیق النمو والتنمیة ف

التنمیة فى الدول النامیة، ودعوة الوالیات المتحدة األمریكیة إلى ضرورة العمل على خفض 

رتفاع أسعار الفائدة، وحث الدول المتقدمة إلى ضرورة إالعجز فى میزان مدفوعاتها، والحد من 

ائیة القائمة، والتأكید على أن حل أزمة مدیونیة الدول النامیة یستوجب ملحإلغاء كافة القیود ا

  .تعاون كل من الدول الدائنة والدول المدینة والبنوك التجاریة ومؤسسات التمویل الدولیة

یض الخسائر الناتجة عن و إنشاء مرفق جدید فى إطار صندوق النقد الدولى لتع ـ العمل على

لمفروضة على دیون الدول النامیة، وأكد صندوق النقد الدولى أنه على رتفاع أسعار الفائدة اإ

الرغم من الجهود المبذولة على إطار نادى باریس إلعادة جدولة الدیون، إال أن تلك الجهود 

مازالت تواجه العدید من العقبات التى تضعها الدول المتقدمة الصناعیة والتى تتمثل فى إصرارها 

لدیون التى یتم التفاوض على إعادة جدولتها ورغبتها فى رفع سعر على ضرورة خفض حجم ا

كافة الدول الدائنة الرسمیة إلى  24عادة الجدولة ذاتها ودعت مجموعة الفائدة خالل فترة إ

  .ضرورة تسهیل عملیة إعادة الجدولة على عدة سنوات فى إطار نادى باریس

 15بمقدار  نتظم لحقوق السحب الخاصةإلى زیادة اإلصدار الم ـ دعى صندوق النقد الدولي

 الخاصة بلیون دوالر سنویا وأن هذا اإلجراء یعد بمثابة شرط أساسى لتأكید أن حقوق السحب

وضرورة الربط بین اإلصدار المنتظم  يالدول يوالمال يحتیاطى األساسى للنظام النقداإل يه

  .النامیةحتیاجات التنمیة فى الدول إوبین توفیر  ةلحقوق السحب الخاص



 ميكانيزمات الحوكمة في صندوق النقد الدولي                                                   :الفصل الثالث

 125 

خاصة  مؤسستهالمفروضة من  الحد من المشروطیةـ بادر صندوق النقد الدولي إلى في العمل 

  .عند تقدیم القروض إلى الدول النامیة

أهمیة معالجة أزمة مدیونیة الدول النامیة على  ـ كما طرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

درة التى تقدم بها جیمس بیكر والمعرفة ببرنامج أساس دراسة كل حالة على حدة، والترحیب بالمبا

النمو المطرد والتى طرحها خالل االجتماع المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى الذى 

  .1985انعقد فى سیول فى أكتوبر 

أهمیة الدور الرئیسى الذى تقوم به المؤسسات المالیة الدولیة  على أكد وصندوق النقد الدولىـ 

رحب بالتعاون القائم و  تنمیة متعددة األطراف فى معالجة أزمة مدیونیة الدول النامیةوبنوك ال

  بین تلك األجهزة من ناحیة، وبین البنك الدولى من ناحیة أخرى

إنه على الرغم من الجهود الدولیة التي بذلها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و التي      

قلیل من المدیونیة إال أنها تبقي ضئیلة وغیر كافیة وغیر تعمل على تخفیف حدة األزمة والت

فعالة  في العدید من المرات وأكبر دلیل على ذلك إمتداد هذه المدیونیة إلي یومنا هذا ، وهذا 

األمر ال یخدم إال الدول الصناعیة المقرضة التي عملت على رفع أسعار الفائدة والتي من 

الدول النامیة ، األمر الذي یزید من تبعیة الدول النامیة  مصلحتها إستمرار هذه المدیونیة في

إلى إقتصادات الدول المتقدمة، إن ماسبق ذكره یعتبر أكبر دلیل على النقص في نظام الحوكمة 

  . في صندوق النقد الدولي

 ) اإلثنین األسود(أو أزمة وول ستریت  1987أزمة  3ـ1

انت أسالیب االتجار في السوق قد تغیرت بصورة ، ك 1987سنة  نهیارإعندما حل توقیت        

بتكارات المالیة، جوهریة، لتعكس تطورین مهمین، األول هو التطور التكنولوجي، واآلخر وهو اإل

نتشرت في ذاك إتجار التي ویتفق المحللون على أن انهیار السوق یرجع أساسا إلى برامج اإل

األول هو التأمین على  ،تجارعان من برامج اإلكان هناك نو . الوقت كسبیل للتعامل في األسواق

المحافظ المالیة من خالل استخدام المشتقات، واآلخر هو التحكم في المؤشرات  بین السوق 
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سهما أو  15تجار تبادل حزم من األسهم تضم الحاضر وسوق المستقبلیات ، ویقصد ببرنامج اإل

وكذلك تمكین  خفیض تكالیف المعامالتساعد على تأكثر قیمتها أكثر من ملیون دوالر، بما ی

ستثمارات، كما تمكن المتعاملون من مقارنة صغار المدخرین من الوصول إلى مثل هذه اإل

  .1حدد للسوق مقتنیاتهم من األسهم بمؤشر م

 عاش كبیر في سوق األوراق المالیةنتإنهیار كما هو الحال في كل األزمات، سبق اإل     

قد " داو جونز"نهیار كانت أسعار األسهم تحقق عوائد قویة، فقد كان إلفخالل العام الذي سبق ا

، كما كانت الزیادات في 1987 أوتنقطة في  2722.42إلى  1982نقطة في  776تزاید من 

عتقاد بأن السوق فیها أسعار األسهم تتجاوز نمو العوائد الموزعة، لدرجة دعت البعض إلى اإل

كان هناك تدفق كبیر من المستثمرین نحو السوق،مثل مغاالة في أسعار األسهم، كذلك 

صنادیق المعاشات، كما ارتفعت أسعار األسهم بسبب المعاملة الضریبیة التفضیلیة لعملیات 

ستحواذ على الشركات، مثل السماح للشركات بخصم تكالیف الفوائد المصاحبة للقروض التي اإل

غیر أن . هذه العملیات ورفع أسعار األسهمستحواذ، وهو ما كثف من یتم إصدارها ألغراض اإل

ألزمة كان یتسم بدرجة كبیرة من عدم التأكد، حیث لقتصادي في األسابیع السابقة  المناخ اإل

  . 2كانت معدالت الفائدة ترتفع في أنحاء العالم كافة

 إلى إندفاع المستثمرون بالتزامن مع بعضھم إلى بیع أسھمھملقد أدت الظروف السابقة      

إنهیار سوق السندات األمریكیة ثم سوق األسهم ، و إنخفاض قیمة الدوالر كسعر متسببین في 

صرف و إرتفاع أسعار الفائدة المتعلقة بالمدى الطویل، و عند بلوغ هبوط مؤشر داوجونز 

نقطة في یوم واحد، جاء اإلنهیار مسجال أكبر إنهیار تاریخي في یوم واحد في  508بمقدار 

                                                           
 :مقال متا ح على الموقع اللكتروني، 67ص، 1987إنهیار محمد إبراهیم السقا، أستاذ اإلقتصاد بجامعة الكویت ،  1

elsakka2006@gmail.com، 22:30:، الساعة2013 ـمارس 20: الزیارة تاریخ . 

 ،العربیة األزمة المالیة العالمیة وأثرها على االقتصادیات، مجلة التمویل والتنمیة الصادرة عن صندوق النقد الدولي 2

مارس  ـ 20: ة :تاریخ الزیارة ، http://www.startimes.com/?t=21773117:مقال متا ح على الموقع التالي،17ص

 . 23:30:، الساعة2013
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هم  وسرعان ما انتشر الذعر إلى باقي بورصات العالم، وكانت الخسائر كبیرة، بورصة األس

وفي هونغ ، %12وفي أمستردام % 15وفي فرانكفورت% 26حیث بلغت في بورصة نیویورك 

  1%.11كونغ وبروكسل

األعنف بعد األزمة اإلقتصادیة  1987وقد اعتبرت األزمة النقدیة والمالیة في أكتوبر      

، ویعتقد أن اإلعالن عن إحصائیات التجارة األمریكیة هو المتسبب في 1929ة الكبرى سن

فاإلنخفاض السریع الذي سجله مؤشر داوجونز واألرقام القیاسیة الجدیدة في . اإلنهیار الحاصل

سلوكیات البورصات، بحیث تعرضت   حجم بیع وشراء األوراق المالیة، أدى إلى تحول كبیر في

وكانت . ر2ملیار دوال 490امل في البورصات األمریكیة إلى خسارة قدرها شركة تتع 5000أسهم 

اإلحصائیات الجدیدة تبین أن العجز التجاري األمریكي قد توسع بشكل لم یكن متوقعا، حیث بلغ 

الوالیات المتحدة : استنتاج المستثمرین أن، وكان 1987ملیار دوالر في شهر سبتمبر  16.5

ع الصادرات وتحدید الواردات من خالل تخفیض قیمة الدوالر في األمریكیة ستعمل على دف

  . وهذا ما یقلل من قیمة الموجودات الدولیة لدى المستثمرین األجانب. أسواق الصرف الدولیة

ـ                                      3:إلى 1987أسباب أزمة أكتوبر ویمكن أن نرجع أهم  

.                                       1988حدوث أزمة إقتصادیة مع بدایة سنة ظهور الكثیر من المؤشرات حول 

لمراقبین اوقعات ـ إستمرار عجز المیزان التجاري األمریكي حسب اإلحصائیات األمریكیة وت

  .          اإلقتصادیین

عن طریق  ـ توقع لجوء الوالیات المتحدة األمریكیة إلى معالجة العجز في میزانها التجاري 

تخفیض قیمة الدوالر، بهدف زیادة الصادرات والحد من الواردات، وهو اإلجراء الذي من شأنه 

                                                           
 .68ص.، مرجع سابق 1987إنهیار محمد إبراهیم السقا، ،  1

مرجع ،العربیة األزمة المالیة العالمیة وأثرها على االقتصادیات ،مجلة التمویل والتنمیة الصادرة عن صندوق النقد الدولي 2

 . 17ص ،سابق
 .68،نفس المرجع ،1987یار إنه ،محمد إبراهیم السقا 3
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المساهمة في تخفیض القیمة الحقیقیة للموجودات بالدوالر والبحث عن مجاالت أخرى أكثر 

ضمانا، وهو ما ساهم في زیادة عرض األصول المالیة خاصة األسهم، وبالتالي إنهیار 

                                                                                         .أسعارها

السندات الحكومیة طویلة األجل "ـ تحول الكثیر من المستثمرین من حیازة األسهم إلى السندات 

                                                     .       ، وهواألمر الذي أدى إلى إنهیار أسعار األسهم"الصادرة عن السلطات األمریكیة

.                                                                   ـ لجوء الكثیر من المستثمرین إلى األسواق النقدیة

ـ إستبدال أصول مالیة طویلة األجل بأصول قصیرة األجل توفیرا للضمانات في مواجهة 

  .          توقعةاألزمات الم

.                                                                                             ـ إرتفاع أسعار الفائدة

ـ تزاید حجم المدیونیة الخارجیة األمریكیة التي وصلت إلى مستویات خطیرة، أضعفت إلى حد 

  .ررة بهبعید الثقة بالدوالر واألصول المالیة المح

  :نذكرها فیمایلي 1987العوامل المساهمة في حدة أزمة أكتوبر أما   

                                                                   .ـ التطور الكبیر في نشاط األسواق المالیة الدولیة

                                                                          .ـ قوة الروابط بین األسواق المالیة الدولیة

                                                                        .ـ ضخامة الصفقات والعملیات في هذه األسواق

                                                                                      .ـ تنوع األصول المتعامل بها

                                                           .ـ التقنیة العالیة المتعامل بها في إدارة العملیات واألنشطة

سرعة أداء العملیات من خالل األسالیب الحدیثة في اإلتصال، األمر الذي أدى إلى سرعة   ـ

                                                                                                         .إنتقال عدوى األزمة من سوق إلى أخرى

ـ طبیعة وخصائص العالقات النقدیة والمالیة الدولیة، حیث أصبح تداول العمالت الرئیسیة 

  .الدولیة من أهم قنوات إنتقال

  .دور صندوق النقد الدولي إلحتواء األزمة ـ
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  1:لقد كانت جهود صندوق النقد الدولي متواضعة نذكرها    

ـ حث صندوق النقد الدولي بعض الحكومات إلى إجراء تحقیقات حول بعض المضاربات 

  .المشبوهة في البورصات

مثل الیابان وألمانیا إلى شراء مبالغ ضخمة من  ـ طلب صندوق النقد الدولي من بعض الدول

كما حثهم على إستخدام أسعار الفائدة . الدوالرات بعمالتها للحد من انخفاض قیمة الدوالر

  .إلیقاف تدهورأسعار األوراق المالیة

ـ مطالبة الدول األوروبیة والیابان في إطار صندوق النقد الدولي من الوالیات المتحدة األمریكیة 

  .خاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة أوضاعها المالیة وخاصة إنخفاض قیمة الدوالربإت

ـ وافق صندوق النقد الدولي على وضع قیود وضوابط جدیدة لتنظیم عملیات البورصات والحد 

  .من إشتداد المضاربة

فعالة  إنه وكالعادة تبقى جهود صندوق النقد الدولي ضئیلة مقارنة مع حجم هذه األزمة وغیر  

ومتأخرة ، فقد كان من المفترض على صندوق النقدالدولي أن یتنبأ بهذه األزمة قبل وقوعها، 

وذلك لكي یحسن التصرف سواء من مؤسسات  صندوق النقد الدولي أومن طرف الدول التي 

وسب ضعف صندوق النقد الدولي وعدم فعالیته راجع باألساس إلى . تضررت جراء هذه األزمة

ه  كانت موجهة  إلى الدول المتقدمة وفي مقدمتها الوالیات المتحدة األمریكیة التي لم أن قرارات

تكن من مصلحتها تطبیق القرارات الصادرة عن صندوق النقد الدولي على العكس لو كانت 

  .  موجهة للدول النامیة الضعیفة

  1997 عام المالیة زمةاأل  4ـ1

                                                           
مرجع  ،العربیة األزمة المالیة العالمیة وأثرها على االقتصادیات، مجلة التمویل والتنمیة الصادرة عن صندوق النقد الدولي 1

  .67صسابق،



 ميكانيزمات الحوكمة في صندوق النقد الدولي                                                   :الفصل الثالث

 130 

عندما تراجعت عملتها البات على نحو عنیف  1997عام  امع تایالند األزمة كانت بدایةلقد     

وغیر متوقع لینتشر الفزع إلى الدول األسیویة المجاورة لینتج عن هذا تراجع باقي العمالت 

جانب الرینغیت ساك المالیزي إلى ندونیسیة والوون الكوري الجنوبي األسیویة مثل الروبیة األ

نهار على أثرها سعر ، إویة وتأخذ األزمة شكال عالمیا نهیار أسواق المال األسیإلیؤدي هذا إلى 

وهو ما أدى إلى حدوث أزمة أخرى بین  1998دوالر في نهایات عام  8برمیل النفط لیصل إلى 

 1.الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك

الفترة التي نشأت بها األزمة األسیویة كانت تشهد نموا مستمر من جانب دول شرق أسیا إن     

نفتاح التجاري الذي شهدته كانت تملك هذه الدول أرصدة هائلة من العمالت األجنبیة نتیجة اإلو 

وقد تعرضت . عتماد بشكل أساسي على الصادرات في دعم مستویات النمو بهاهذه الدول واإل

من قدرة المنافسة لبضائع هذه الدول  تشدیدة أضعف زةقطاعات الصادرات في هذه الدول له

  .بخفض أسعار صرف عمالتها 1994یام الصین عام وذلك بعد ق

قتصاد الرأسمالي الحر دول المنطقة األسیویة كانت تحاول جاهدة لتطبیق سیاسة اإلإن     

ستثمار الخارجي الذي یعتمد على تخفیف القیود والقوانین على رؤوس األموال وتشجیع اإل

ستثمار المحافظ ورأسمال إستیعاب إجل أوالحفاظ على معدالت الفائدة الداخلیة العالیة من 

البنوك، وخفض قیمة العملة المحلیة مقابل الدوالر من أجل طمأنة المستثمرین األجانب من 

نفتاح الرأسمالي مع المشكالت المتواجدة بالفعل في كل دولة لكن توافق هذا اإل. مخاطر العملة

ندونیسیا، وضعف أمحسوبیة في في المنطقة األسیویة على حدة، مثل الفساد في تایالند، وال

  .2قتصاديالقطاع المالي في كوریا الجنوبیة مما أصبح بدایة النهایة لهذا التوسع اإل

                                                           
على  تاحم مقال، 07ص ، 2011،مارس  1997 نظرة فنیة لتحلیل االسواق المالیة، األزمة المالیة األسیویةمحمد الجندي،  1

 . 22:00:، الساعة 2013أفریل  15:، تاریخ الزیارة http://malgendy.wordpress.com/2011/03/12:الموقع التالي
 .10، ص، مرجع سابق 1997األزمة المالیة األسیویة، نظرة فنیة لتحلیل االسواق المالیةمحمد الجندي،  2
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أخفى التأثیر  1997قتصاد األسیوي في عام قتصادي الكبیر الذي حققه اإلالنمو اإلإن      

دم قدرة البنوك السلبي لسیاسة اإلقراض الخاطئ بالنسبة للمصارف، وعندما أظهرت األزمة ع

المركزیة األسیویة في السیطرة على األمور ومنع السقوط المدوي في قیم عمالتها، قامت 

ونتیجة . ستثمارات جدیدة في بالد جدیدةإالشركات األجنبیة بسحب رؤوس أموالها ونقلها إلى 

نخفاض قیمها أمام الدوالر إلهذا قل الطلب على العمالت األسیویة وهو ما عمل على 

وعملة  %41كوریة الجنوبیة بنسبة  ةوعمل %84ندونیسیا بنسبة أنخفضت عملة إألمریكي، فقد ا

1998 خریف إلى 1997خریف  خالل الفترة من %38بنسبة  اتایالند
1 .  

نهیار في قیم العمالت األسیویة قامت البنوك المركزیة برفع أسعار الفائدة للعمل مع هذا اإل    

ومع . خفاض أكثر والتقلیل من خروج األرصدة بشكل كبیر من البالدنعلى منع العمالت من اإل

قتصادي التي بدأت نعكس هذا بشكل واضح على معدالت النمو اإلإرتفاع في معدالت الفائدة اإل

الخروج من البالد واستمرار أسعار  فيستثمارات ستمرار اإلإتتراجع في البلدان األسیویة مع 

أثر على معدالت الثقة في الجبهة الداخلیة للبالد في قدرة البنوك  رتفاع، وهو ماالفائدة في اإل

نهیار في قیمة العمالت ومعدالت النمو في مختلفة المركزیة والحكومات على مواجهة اإل

  .2قتصادیةالقطاعات اإل

  

  المترتبة النتائجـ 

  :3 :تتجلى أهم النتائج في   

                                                           
 .10ص ، ، نفس المرجع محمد الجندي  1
 25، مجلة المال والصناعة، بنك الكویت الصناعي، العددأسواق المال الدولیة اإلقتصاد السیاسي ألزمة عرفان الحسني، 2

،2007. 
 .90،ص2008،المؤتمر الثامن،جامعة الزیتونة األردنیة ،عمان،ادارةالمخاطر بالمصارف العربیة فرید كورتل، 3
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 .وغیرهـا الجنوبیـة ندونیسیا،كوریاأ، الفلبین مثل افي أسی خرىأ دول على فورا  ت هاته األزمةثر أ ـ

 بلـــغ نأ لــىإ ســـیویةاأل الــدول كبـــرأ مــن ربعــةأل الخـــارجي الــدین حجـــم تزایــد حیـــث زمــةاأل تفاقمــت

  .لها المحلى الناتج جماليإ حجم من 180%

 نقـاذإل سیاسـات حزمـة طـرح فـتم الـدولي النقـد صـندوق خاصـة وبصفة الدولیة المؤسسات تدخلت ـ

 فـي حـدث كمـا والهیكلـي قتصـادياإل صـالحلإل معینـة بـرامج بتنفیذ الدول تلك قیام شریطة الوضع

  .الحزمة هذه رفضت التي مالیزیا عدا فیما خرى،أ ودول الجنوبیة كوریا و ندونیسیاأ

  .دور صندوق النقد الدولي إلحتواء األزمة ـ

  :ة نذكرها في مایليلقد قام صندوق النقد الدولي بجهود كبیرة اتجاه هذه األزم     

  17.2 ـ تقدیم قرض بقیمةب 1997قام صندوق النقد الدولي بدعم تایالندا في سنةحیث     

  23 ـب من النقد األجنبي قدر يحتیاطإلتزام الدولة بتحقیق إشروط تضمنت  تحت ،ملیار دوالر

ي حسابها وأن تخفض الدولة العجز ف ، 1998 ملیار دوالر سنة25 و  1997 عامملیار دوالر 

1998   سنة 3% وبمقدار 1997 الوطني سنة الناتج اإلجمالي من 5% الجاري بمقدار
1.  

، ملیا ر دوالر 36.6 ـبوالمقدر  مالي إلندونیسیا قرضقام صندوق النقد الدولي بتقدیم كما     

تخفض  وأن،  شرط إعادة هیكلة بنوكها واإلشراع بالخوصصة وٕاصالح المؤسسات الحكومیة

%3بـ   الممنوحة لدعم الوقود اتالمساعد
2 .  

  ملیار دوالر وذلك 57.4 وقدم صندوق النقد الدولي دعما مالیا لكوریا الجنوبیة قدره   

 :3تحت شروط أهمها

                                                           
ترجمة عدنان عباس علي، مجلة عالم ،، االعتداء على الدیمقراطیة والرفاهیة فخ العولمة، ،انس بیتر و هارالد، شومانه 1

.                                                              17ص ،، بدون سنة النشر 37 واآلداب، العدد والفنون للثقافة المجلس الوطني :تیالمعرفة، الكو 

الوطني للثقافة  المجلس :الكویت ، 2000العالمیة، ، ترجمة حلیم طوسون، مجلة الثقافةاألسیویة األزمة فرانسواز، نیكوال، 2

 . 16ص ،94والفنون واآلداب، العدد
 .       31، ص2003 دارالفكر الجامعي،، ، اإلسكندریةالمالیة وٕامكانات التحكم العولمة عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، 3
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  1999/1998. ملیار دوالر ما بین 5 تخفیض العجز في الحساب الجاري بما یعادل  ـ

 .1997 ات في نهایةعالمیة ألكثر من شهرین من الوارد حتیاطاتإتكوین  ـ 

وأكثر  قتصاد سلیماالحالي في كوریا بصورة كاملة و دعمه كي یصبح اإل إعادة هیكلة النظام ـ

  .كفاءة و شفافیة

إذ   على أقل تقدیر إن حصیلة نشاط صندوق النقد الدولي بالنسبة لألزمة األسیویة متفاوتة     

 حیث صمم، التأسیسي له اإلطار مع عدم التوافقإلى  یعود الفشل النسبي لتدخالت الصندوق

مع و  تحركات محدودة لرؤوس األموال، في ظل لخالل األربعینیات إلدارة العالقات بین الدو 

ظل ، وحركة رؤوس األموال المتسارعة،  األسواق المالیة و تنشیط  تعاظم دور القطاع الخاص

  یتماشى مع تلك التطوراتللصندوق النقد الدولي قائما على الدول فقط وال اإلطار المؤسسي

 أوثق مع بعض في التعاون بشكل وبالتالي یتعین علیه أن یتزود اآلن بأدوات جدیدة وأن ینظر

  .كالبنك الدولي المؤسسات األخرى

  

  

  

  :الثالثة لفیةاأل  ومطلع العشرین القرن واخرأ في نترنتاأل  شركات فقعات  زمةأ 5ـ1

 في الشركات تلك سهمأ درجتأ حین تأبد المالیة اتزماأل من جدیدا نوعا العالم عرف      

 سعارأ رتفعتإ حیث،  ناسداك بمؤشر یعرف والذي المتحدة الوالیات في المالیة وراقاأل سوق



 ميكانيزمات الحوكمة في صندوق النقد الدولي                                                   :الفصل الثالث

 134 

 رباحاأ الشركات تلك من قلیل عدد فیه حقق وقت في كبیر بشكل البدایة في الشركات تلك سهمأ

2000 امع في الفقاعة تلك نفجارإ لىإ دىأ مما ،حقیقیة
1.  

  :المترتبة النتائجـ 

  :لقد ترتب على هذه االزمة عدد من النتائج نذكرها في مایلي   

  .ملحوظة وبصورة بسرعة سهماأل سعارتلكأ نخفاضإ ـ   

 المال سواقأ غالقإ لىإ دتأ والتي 2001سبتمبر هجمات حدوث  نخفاضاإل هذامع  تزامن ـ   

  .مؤقت بشكل مریكیةاأل

 في% 78بحوالي لنسداك المرجح التكنولوجیا مؤشر قیمة لتهبط نخفاضاإل ستمرارإ ـ   

  . 2002عام

 لحفز وذلك% 1 الى% 6.25 من الفائدة سعر بخفض مریكياأل الفیدیرالي حتیاطياإل بنك قیام ـ

  .بشدة الشركات تلك ثرألت نتیجة قتصادياإل النمو

  

  

 .دور صندوق النقد الدولي إلحتواء األزمةـ 

                                                           

       جامعة الحاج لخضر ، باتنةأسباب األزمة االقتصادیة القریبة والبعیدة، مداخلة بعنوان  ، لعلى بن صالح حناشي 1 

: ، تاریخ الزیارة .c=fulltext&aId=53123/iasj?funnetwww.iasj :مداخلة متاحة على الموقع التالي   ، 07،ص 

 .  22:00: ، الساعة2013ـ 03ـ 15
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 الفیدیرالي حتیاطياإل بنكصندوق النقد الدولي البنوك األمریكیة وفي مقدمتها  لقد حث     

والرجوع  قتصادياإل النمو لحفز وذلك،  %1 أقل من الى  الفائدة سعر بخفض مریكياأل

  1.بشدة الشركات تلك ثرألت نتیجة ،باإلقتصاد إلى ماكان علیه قبل األزمة 

صندوق النقد الدولي كان جد متأخرا ، فلم یقدم  بالتالي یتضح من هذه األزمة أن دور   

تحذیرات قبل هاته األزمة لكي تتفاداها الدول المتضررة ، كما لم یقدم حلوال جدیة لهذه األزمة، 

وهذا یدل على عدم قدرة صندوق النقد الدولي على التماشي مع التطورات الحاصلة في 

  .اإلقتصاد العالمي

  : 2008 ةالعالمی المالیة زمةاأل   6ـ1

 مریكیةاأل المتحدة الوالیات وهي نفسه سماليأالر  النظامجوهر  سببها 2008سنة  زمةأإن 

 من ومعاناتها المالیة نظمةاأل هشاشة عن زمةاأل هذه كشفت، حیث قتصادیاإ العالم دول كبرأ

 قتصادإ ظل في عمالقة دولیة بنوك نهیارإ في مظاهرها همأ تمثلت ، صارخة ضعف مواطن

  .المیزانیة في العجز جانب لىإ التجاري میزانه في عجز من صالأ یعاني

 التي الماضیة السنوات خالل المتحدة الوالیات تبعتهاإ التي سلیمة الغیر فالسیاسات

 الدیون حجم رتفاعإ في بدوره تسبب الذي العسكري نفاقاإل رتفاعإ لىإ دتأ العالم، شهدها

 یزید ما تشكل وهي ،2دوالر تریلیون 11 بنحو ریكیةماأل المصادر حسب قدرت والتي الحكومیة

  .جمالياإل المحلي الناتج من % 65 عن

                                                           
 باتنة، جامعة الحاج لخضر ،،  09صأسباب األزمة االقتصادیة القریبة والبعیدةً، مداخلة بعنوان  ، لعلى بن صالح حناشي 1

 .مرجع سابق

 . 09ص ،ً◌نفس المرجعریبة والبعیدة،أسباب األزمة االقتصادیة القمداخلة بعنوان  ، لعلى بن صالح حناشي 2
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 تریلیون 6.6منها العقاریة الدیون تشكل دوالر تریلیون 9.2 الفردیة الدیون بلغت كما

 المحلي الناتج ضعافأ 3 یعادل ما أي دوالر تریلیون 18.4 قرابة الشركات دیون بلغت، و دوالر

  1%.4 مانسبته الى التضخم ووصل% 5 نحو البطالة بلغت كما ، جمالياإل

  :2008لسنة  المالیة زمةاأل  خصائص  1ـ6ـ1

 2 :بعدد من الخصائص نذكرها في مایلي) 2008(تمیزت أزمة 

 فراداأل جمیع جانب من هتماماإل لكل ستقطابهاإ و  نفجارهاإ عند العنیفة المفاجاة ـ

  . بها المتصلة والمؤسسات

 المصالح وقوى سبابهاأو  وعواملها عناصرها في والتعدد والتداخل والتشابك التعقید ـ

  .بها المتعلقة

 المعلومات نقص في یتمثل ما وهو واضح بشكل الرؤیة یمنع الضبابیة من نوع وجود ـ

 نأ یجب التي تجاهاتاإل يأ تحدید على قدرته عدم وبالتالي ، اتالقرار  يمتخذ لدى المتوفرة

  .یسلكها

 طارإ یضمها التي المجاهیل من الرعب حد لىإ تصل قد الخوف من حالة ةسیاد ـ

  .زمةاأل

 وكذلك الكلیة قتصادیةاإل بالسیاسات تتصل والتي مالیة زمةأ لحدوث مؤشرات عدة توجد

 في المستثمرین لدى الثقة عدم عنها ویترتب والنقدیة، المالیة لالسواق الهیكلیة بالخصائص

  3:یلي فیما المؤشرات هذه وندرج ستثماریةاإل تهمطموحا تحقیق على الدولة

  

                                                           
، 2008اإلستراتیجیة والحلول، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،  ،مباديء إدارة األزماتماجد سالم الهدمي وجاسم محمد، 1

  . 18ص
  . 20ص مرجع،نفس ال ،ماجد سالم الهدمي وجاسم محمد2
 .22ـ21، ص2009،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ، المالي العالمياألزمة المالیة وٕاصالح النظام العزیزالنجار،إبراهیم عبد 3
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  . سعارلأل العام والمستوى التضخم ومعدالت البطالة معدل في رتفاعاإل ـ

  .المحلیة والقروض الودائع على الفائدة معدالت رتفاعإ ـ

  .المحلیة القروض قیمة جماليإ لىإ المنتجة غیر القروض نسبة رتفاعإ ـ

  .الحرة العمالت من النقدي حتیاطياإل قیمة نخفاضإ ـ

  . جمالياإل المحلي الناتج بتراجع ، قتصادياإل النمو نسبة نخفاضإ ـ

  .ماليجاإل المحلي الناتج جماليإ الى الجاریة الحسابات في للعجز القیاسي الرقم رتفاعإ ـ

  . ئتماناإل سواقأ على العقاریة صولكاأل المخاطر عالیة المالیة صولاأل غلبة ـ

 وقطاعات المال سواقأ على شرافاإل به المنوط دارياإل زالجها لىإ ضعفال تسرب ـ

  . البنوك

 عند الدولیة المحاسبة لمعاییر السلیم التطبیق یستلزمهما اللتان احصفواإل الشفافیة غیاب ـ

 التي الظروف المستثمرین عن یحجب ،مما قتصادیةاإل للمؤسسات المالیة القوائم عرض

  . الحقیقیة بصورتها المؤسسات هذه ولصأ تقییم على تساعدهم

 تحكمها سهولة من ذلك عن ینجم وما ، المالیة سواقاأل على المؤسسات بعض سیطرة ـ

  .سواقاأل هذه في

  :2008 العالمیة المالیة زمةاأل  سبابأ  2ـ6ـ1

  1:هما قتصاداإل من نوعین وجود الى نشیر نأ نرید سباباأل الى التطرق قبل

 ةبطریق الحاجات تشبع التي الحقیقیة الموارد كل وهو :تصادعینياق وأ حقیقي قتصادإ

 والمباني المصانع مثل )ستثماریةاإل السلع(ة مباشر  غیر ةبطریق وأ )ستهالكیةاإل السلع( ةمباشر 

 من النوع وهذا عنها ینتج ما بواسطة بل مباشرة نسانیةاإل الحاجات تشبع ال نهاإف نحوها، و
                                                           

  :، نقالعننحو فهم منهجي لالزمة المالیة الدولیةإبراهیم علوش ، 1

g/arabi/maqalat/na7oofehemmanhjylel2azmael malyyeh aldowalyyeh.htmhttp://www.freearabvoice.or  

 . 21:30:،الساعة 2013أفریل 25تاریخ الزیارة 
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 كلما النافع نتاجاإل نحو ووجه به، هتماماإل وقع وكلما البشر یاةح في ساساأل هو قتصاداإل

  .الناس وسعد الحیاة ستقرتإ

 والمفترض صولاأل من المشتقة والحقوق الدیون تجارة في یتمثل :حقیقي غیر قتصادإ

 المملوكة الحقیقیة صولاأل من دنىأ حد لىإ مستندة  تكون نأ السلیمة المحاسبیة صولاأل في

 عن بعیدا المعامالت بهذه سار المالیة سواقاأل في التعامل حریةب  تصفالم واقعال نأ الإ

 بعشرة الحقیقي قتصاداإل حجم على تزید صبحتأ حتى منها ضاعف و الحقیقیة صولاأل

  .ضعافهأ

 الراسمالي قتصاداإل نأ وهي زمة،األ سبابأ كثرأ منها تنطلق كبرى جوهریة نقطة وهنالك

 بفائدة قراضواإل الدیون وجدولة الدیون، تجارة ،مثل عطاءاإ و  خذاأ الربا عتمادإ ساسأ على قائم

  .غیرها و

 في( فراطاإل نتاج هي العالم بها یمر التي 2008خیرة سنة األ المالیة زمةاأل كانت ذاإ و 

 نعتقد نناإف ،)العالیة المخاطر ركوب لصالح مانباأل( التفریط و) الوفیر الربح لصالح التمویل

 قتصاداإل نتفاخإ الى دتأ قد والتفریط فراطاإل عن نجمت التي المالي قتصاداإل فقاعة نأ یضاأ

 ، والمالیة الحقیقیة نواعهاأ بكل صولاأل قیم في بها مغال رتفاعاتإ بشكل ظهر الذي الحقیقي

 لدى ثراءباإل شعور نتفاخاإل هذا عن نجم ولقد والخفیة والظاهرة ، الكامنة و الملموسة والمادیة

 نتقلإ و المتقدمة قتصاداتاإل في ستهالكواإل نفاقاإل نمو نحو میال بدوره فرزأ فراداأل و لدولا

 نتعشتإ التي الدول هذه صادرات على المتزاید الطلب عبر الناشئة قتصاداتاإل لىإ منها

 كانت وهكذا المتقدمة للدول المالي قتصاداإل فقاعة على سیساأت ولكن،  الحقیقیة قتصاداتهاإ

 الناشئة قتصاداتاإل ذات فالدول،  العالمي قتصاداإل كل لىإ الفقاعة لنقل وسیلة المالیة لعولمةا

 حسب% 37.1 بنسبة رضیةاأل الكرة سكان ثلث من كثرأ تضمان اللتین الهند و الصین مثل

 عن نجم متسارعا نموا العالمي المالي قتصاداإل فقاعة نتشارإ بفضل تحقق تأبد 2009 بیانات

 و النمو وعززت عالیة تجاریة فوائض على الحصول من ومكنها صادراتها على الطلب دتزای

 ما مثالأ ثمانیة من ربایق ما الى رتفعإ الذي العالمي المحلي الناتج في الكبیر النمو لهذا نتیجة
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 تریلیونا الخمسین یقارب ما لىإ دوالر تریلیونات سبعة حوالي من مرتفعا 1950 منذ علیه كان

 المنافسة صبحتأ فقد لذلك نتیجة ، فقط الضعف من كثرأب السكان تزاید وقت في 2008 في

 ، العالمي قتصادلإل جدیدة سمة تشكل السلع على المنافسة و الناضبة خصوصا الموارد على

 الدول حساب على النامیة الدول لصالح ترتفع العالم في سرياأل ستهالكاإل نسبة تأبد حیث

  2007 العام وائلأ في الحصة هذه لتصبح 1998 عام في %80 على ستحوذت كانت التي الغنیة

  %.35 الى الناشئة قتصاداتواإل النامیة للدول سرياأل ستهالكاإل حصة رتفعتإ حین في ،65%

 العام وائلأ في الرئیسیة الموارد على الحادة المنافسة هذه تجلیات برزأ من كان لقد

 مسبوقة غیر قیاسیة مستویات لىإ والخام ولیةاأل لسلعوا النفط سعارأ رتفعتإ حیث ،2008

 عن عفوي بشكل نجمت بدورها التي و العالمیة البورصات في جرت التي المضاربات نتیجة

 بشكل التراجع في الرئیسیة العمالت تجاها الدوالر قیمة تأبد نأ بعد شحیحة الموارد نأب الشعور

  . الحقیقیة السلع لىإ الدوالر من الهروب كان حیث ، متواصل

 الرهن فقاعة من تأبد التي المالي قتصاداإل فقاعة نأ لىإ تشیر عالهأ الحیثیاتإن 

 على العالمیة المالیة زمةاأل هذه سبابأ همأ ذكر ویمكن المصرفي، ئتمانلإل متدتإ و  العقاري

  1: التالي النحو

   :الربا 1ـ2ـ6ـ1

 حول مما ، الربویة الفوائد تعاطي و لربابا بالتعامل یكون ال قتصادلإل الحقیقي النمو نإ

 ، بعینها وتؤجر ، لذاتها تطلب سلعة لىإ التجاري للتبادل ووسیط للقیمة تحامال من النقود

  .  صلیةاأل وظیفتها عن النقود خرجتأف

                                                           
  :نقال عن ، األزمة اإلقتصادیة األسباب والبدائل حسین شحاتة، 1

 http://www.islamonline.net/servlet/satellite?c=article 

a/c&cid=1223829714675&pagenane=zone_arabic-shariah%2fsralatout2013ـمارس 20:،تاریخ الزیارة 

  . 00:00:،الساعة
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 منظومة طارإ في ویعمل ،اعطاء و خذاأ الفائدة نظام على الربوي المصرفي النظام یقوم

 معدل ارتفع كلما الودائع على الفائدة معدل رتفعا وكلما ، ووساطة بیعا و شراء الدیون تجارة

 الوسطاء و والمصارف البنوك هو والمستفید والشركات فرادلأل الممنوحة القروض على الفائدة

 غراضأل سواء القروض على یحصلون الذین المقترضین على یقع والظلم والعبء المالیین

  .جنتااإل غراضأل وأ ستهالكاإل

 لعوامل الرشید ستخداماإل و الحقیقیة التنمیة تتحقق ال نهأ قتصادییناإل بعض ویرى

 نأ ویرون ، قتصادییناإل بوأ سمیث دمأ قاله ما وهذا صفرا، الفائدة سعر كان ذاإ الإ نتاجاإل

 نأ كذلك وقالوا ، منواأل راستقر اإل یحقق نه،أل الخسارة و الربح في المشاركة نظام هو البدیل

  الثروة على تسیطر سوف قلیلة فئة ید في موالاأل تركز لىإ یقود الفائدة ظامن

 الجیدة نتمائیةاإل المخاطر صحابأ المقترضین خروج لىإ یؤدي الفائدة سعارأ رتفاعإ نإ

 قتراضاإل في یرغبون الذین الردیئة نتمائیةاإل المخاطر صحابأ المقترضین السوق في ویبقى

 نهاأل مرتفعة لمخاطر المالیة المؤسسات یعرض وهذا مرتفعة فائدة ارسعأ یدفعوا ان ومستعدین

  1.عالیة تمائیةإئ مخاطر صحابأ مقترضین ستمول

   :المخاطر مرتفع العقاري قراضاإل 2ـ2ـ6ـ1

 البنوك )2006و 2001( عامي بین ما مریكیةاأل العقارات لسوق الكبیر زدهاراإل شجع

 كثر لمقترضین ضخمة قروض منح وهو المخاطر، مرتفع العقاري قراضاإل على شركاتالو 

 عطاءإ في المالیة المؤسسات توسعت كما صال،أ یفتقدونه وأ ضعیف ئتمانيإ سجل لدیهم

 رتفاعإ لكن دوالر، ملیار 700 عن زادت والتي المقاوالت وشركات العقاریة للمؤسسات القروض

 سعارأ نخفاضإ في تمثل مریكیةاأل السوق طبیعة في تغییر حداثإ لىإ دىأ العام الفائدة معدل

 من الكثیر على توجب ذإ  2007 عام بدایة من زمةاأل شتعالإل بدایة شكل الذي مرالمساكن،األ

 هذه تداعیات تعاني قراضاإل كاتر وش المالیة المؤسسات تأفبد قروضهم، سداد المقترضین

 قرضینمال ستیالءإ ظاهرة وزیادة السداد عن التوقف حاالت بتزاید المتراكمة الكبیرة القروض

                                                           
  . 17،ص  2007، االزمة المالیة العالمیةحامد الهجلة المطیري ، 1
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 نحو فرادلأل المتعثرة القروض حجم وبلغ والبنوك قرضیینمال بین المواجهات وكثرة العقارات على

 العقاریة بالرهون المرتبطة الهالكة صولاأل قیمة ارتفعت حتى مراأل تفاقم ثم دوالر ملیار 100

 فهبطت العقارات، لبیع سساتوالمؤ  فراداأل ضطرارإ عن الوضع هذا سفرأدوالر، ملیار700الى

 المنازل بزیادة مراأل تفاقم، مفرغة دائرة في زمةاأل فدارت الطلب على العرض وزاد قیمتها

 المؤسسات من كبیر عدد رتباطإ دىأو  ملیون، 2.2 لتبلغ 2007 في %75 بنسبة للبیع المعروضة

 شركات زمةاأل تطال نأ لىإ، مریكیةاأل المالیة بالسوق ـ سیویةواأل وروبیةاأل خاصة ـ المالیة

 في المالیة سواقاأل و ستثماراإل شركات و حتیاطاإل صنادیق و والمصارف العقاریة القروض

 مجمل وهبوط المقرضة المالیة المؤسسات ،سهمأ تراجع لىإ دىأ هذا كل ،العالم نحاءأ جمیع

  1.جمعأ العالم قتصادإ دتهد زمةاأل صبحتأف لها تبعا وروبیةواأل سیویةاأل ثم مریكیةاأل سواقاأل

  :العقاریة الرهونات توریق  3ـ2ـ6ـ1

 وهذا )العقاریة الرهونات توریق( یسمى ما بسبب المالیة المؤسسات لىإ زمةاأل نتقلتإ

 القروض من متماثلة مجموعات عائد ملكیة في سهماأ او مالیة وراقاأ البنوك صدارإ یعني

 مخاطرها من جزءا بالتالي یتحمل نأو  ، منها حصة ینال نأ یشتریها لمن تتیح ، العقاریة

 للبنك )القروض قساطأ( عائدا یدر مالي صلأ العقاریة القروض نأ ناه ولننتبه ،)مثال التعثر(

 مشتقة، صولأ  بالتالي هي العقاریة الرهونات وراقأ نأو  یملكها الذي ستثمارياإل الصندوق وأ

  .المالیة المشتقات شكالأ من شكل يأ

 هذه ستخدامإ لىإ یلجا نهإ،ف العقاریة الرهونات من كبیرة محفظة البنك لدى معیتج عندما

 هذه بضمان خرىاأل المؤسسات من بها یقترض جدیدة مالیة وراقأ صدارإل العقاریة الرهونات

                                                           
  : ، نقال عن ياألزمة المالیة العالمیة وأثرها على خطط المتدرب المستقبل،نعمت اهللا سعد محمد صلى 1

  Http://Pathways.Cu.Edu.Eg/News/News/Uf.،  23:00:،الساعة2013مداخلة بتاریخ جانفي. 
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 هذه بضمان ولاأل قراضباإل یكتف لم البنك فكان ، التوریق علیه یطلق ما وهو المحفظة

  1.العقاریة الرهون هذه بضمان المالیة صولاأل من ثانیة موجة صدرأ بل العقارات

 fridy و  jiny may و  fany may :مثل العمالقة المالیة المؤسسات بعض وكانت

make ، هذه،  قساطاأل دفع تعثر خطر من العقاریة الرهونات وراقأ مشتري حقوق تضمن 

 المتحدة الوالیات في العقاریة الرهونات نصف معا تضمنان وأ تملكان كانتا وحدتهما الشركتان

 تدهور لىإ العقاریة الفقاعة نفجارإ دىأ بالتالي، دوالر ترلیون 12 یبلغ حجمه ،الذي 2008عام

 الشركتین على الید وضع مریكیةاأل الحكومة علنتأ 8/9/2008 وفي ،كبیر بشكل سهمهاأ قیمة

 فهي  ـ ماي جیني ـ ما،أ همال كضمانة دوالر ملیار مئتي ووضعت ككل، العقارات قیمة لحمایة

 ، للزبائن عقاریة قروضا تقدم ال مالیة وساطة شركات مجرد هذه كل ان ولننتبه صال،أ حكومیة

 عملیة من جزءا صالأ كانت فالحكومة ، تورقها و البنوك من العقاریة القروض تشتري بل

 لیس هذا الخط على الدولة فدخول حكومیة، رقابة تحت كانت  ماك ـ فردي ـ و ، التوریق

 غیر سمالیةأللر  فشال بالضرورة یمثل ـ ماك فردي ـ و ـ ماي فاني ـ العمالقین نهیارإ لكن جدیدا،

  .2 للكثیرین بالنسبة المقیدة

  :السلعیة الكتلة و النقدیة الكتلة بین التوازن عدم 4ـ2ـ6ـ1

 البضائع لةكت تساوي نأ یجب التداول في نقدیة كتلة يأ نأ النقود كمیة معادلة تقول

 تكون ما وعادة ، نفسها الفترة خالل النقد دوران سرعة على تقسیما محددة فترة خالل المنتجة

 60 بـ الیوم المنشورة رقاماأل حسب یقدر الذي العالمي نتاجاإل ولناخذ ، واحدة سنة الزمنیة الفترة

 تضخیم وهناك ررامك حسابا هناك نأ القول لىإ تدفعنا الحساب طریقة لكن ، دوالر تریلیون

 بعین خذاأل مع  دوالر ترلیون 40 بحدود یكون قد نتاجاإل هذا نإف علیه بناءا و العالمي نتاجلإل

 هذا نصف نأ القول من البد وهنا بالدوالر، تبادله یتم العالمي نتاجاإل كل لیس نهأ عتباراإل
                                                           

، الملتقى الدولي الثاني بعنوان  التحریر المالي وعدوى األزمات المالیة ـ أزمة الرهن العقاري،طرشي محمد، بریش عبد القادر 1

لمصرفیة ،النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم األزمة المالیة الراهنة والبداءل المالیة وا

  . 17ص ،2009ماي 05/06التسییر،المركزالجامعي خمیس ملیانة،
 .،مرجع سابقنحو فهم منهجي لألزمة المالیة الدولیةإبراهیم علوش ، 2
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 20 هو الدوالر یخدمه الذي العالمي نتاجاإل نأ اعتبرنا ذاإ و بالدوالر، تبادله یجري نتاجاإل

 نإف كذلك كانت ذاإ و، واحد من علىأ هي النقد دوران سرعة نأ المؤكد فمن دوالر،  تریلیون

 الزمنیة الفترة خالل المنتجة البضائع كتلة من قلأ التداول في النقد كتلة تكون نأ تحتم المعادلة

 20 من قلأ لدینا یكون نأ فیجب حقیقيال نتاجاإل من دوالر تریلیون 20 لدینا كان ذاإ و  ، المحددة

 للتداول المطروحة الدوالریة الكتلة فاقت 1995 منذ نهأب تقول رقاماأل لكن ، للتخدیم دوالر تریلیون

 بلغت الدوالریة الكتلة نأ كدتأ نیح هائلة مفاجاة فجرت الیوم الجدیدة رقاماأل و تریلیون، 300

 20 من قلأ يأ واحد من قلأ النقدیة الكتلة تكون نأ یجب حین في ، دوالر تریلیون 700 حدود

 العالم في الدائرة الدوالریة النقدیة الكتلة حجم من مطلوب هو مما ضعفا 35 لدینا يأ، تریلیون

  .الیوم

 ولم العقاریة، الرهونات زمةأ بعد سواقاأل في الثقة المستثمر فقد :الثقة فقدان 5ـ2ـ6ـ1

 القروض تحویل لیاتأ مثل والعشرین الحادي للقرن الحدیثة العالمیة لیاتاأل جدوى یصدق یعد

 وفعال، حقیقي بشكل الدین تقییم على قدرته في ثقته یضاأ وفقد بل مركبة، سندات لىإ وتحویلها

 القول ویمكن دوالر، تریلیون 64 لىإ تصل زمةاأل عالج تكلفة نإف تایمزـ الفاینانشیال ـ وبحسب

 قصیر التمویل لتوفیر تهدف ضخمة سیولة سواقاأل لىإ ضخت بالغر  لدول المركزیة البنوك نأ

 مع المستثمرین مخاوف جتثاثإل تكفي نا بالطبع یمكن ال الخطوة هذه نأ الإ، للبنوك مداأل

  .التشاؤم جواءأ تزاید و یةنتمائاإل الخسائر تنامي

، المتسمة بطابع عالمي ونظمي معا ،على مدى صحة النداء الذي 2008تدل أزمة 

ابرح األونكتاد یوجهه منذ أمد بعید لتدعیم الحوكمة النقدیة والمالیة الدولیة، وتعكس دینامیكیة م

األزمة أوجه القصور التي ینطوي علیها رفع الضوابط المالیة على الصعید الدولي واستمرار 

همیة وهنا تبرز أ. اإلختالالت العالمیة وعدم وجود نظام نقدي ومالي دولي یمكن اإلعتماد علیه

  .إصالح صندوق النقد الدولي لیتماشى مع هذه التطورات
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  الدولي النقد صندوق سیاسات على 2008  أزمة أثر :الثانيالمبحث 

 من كبیر عدد تسجیل وودز بروتن نظام نهیارإ بعد خصوصا و العالمي قتصادإلا شهد

 نتقالإ بتسهیل تنادي التي ادیةقتصاإل العولمة ظاهرة تنامي إلى التزاید هذا یعود و المالیة األزمات

 و الحدود بتخطي كذلك و العالم دول مختلف بین األموال و السلع و والمعلومات العاملة القوى

 في السابقة العوامل مختلف ساهمت لقد .رةالمباش ستثماراتاإل و التجارة حقول في األسواق ندماجإ

 شرق جنوب دول أزمة الروسیة، األزمة األزمةالمكسیكیة، (المالیة األزمات من كبیر عدد ظهور

 و جهة من كبیرة نتقالإ بسرعة تتسم األزمات هذه جعل في مباشرا سببا كانت كما ،  )الخ...آسیا

 .جهةأخرى من ضخمة خسائر

 جدیدا دورا السبعینات بدایة في وودز بروتن نظام نهیارإ بعد الدولي النقد صندوق كتسبلقد إ

 النظام ستقرارإ على المحافظة على العمل خالل من الجدید الدولي لماليا الفضاء في رائدا وموقعا

 و مالیة أزمات وقوع إلى تؤدي قد التي ختالالتاإل بمحاربة الصندوق یقوم حیث ،الدولي المالي

 النقد صندوق بأن القول یمكن بالتالي و وقوعها، حالة في معالجتها على األعضاء دوله یساعد

 مؤتمر في المشاركة الدول أقرتها التي تلك عن مختلفة مؤسسة إلى لتحولافي  نجح قد الدولي

 .1944 عام وودز بروتن

 تأسیسه منذ الدول النقد صندوق یواجهها أزمة أكبر 2008  العالمیة المالیة األزمة تعتبر

 األخیر هذا ینجح لم حیث الدولي، النقد صندوق سیاسات في عدیدة ضعف نقاط عن كشفتحیث 

 هذه خصائص مع قراضیةاإل الصندوق تماشي وسائل عدم أیضا إتضح كما األزمة، بوقوع نبؤالت في

 في المسجلة النقائص هذه حتمت وقد الدولي المستوى المتبع على الرقابة نظام فشل وكذلك األزمة

 .فیها األخیر هذا نظر إعادة رورةظ الدولي النقد صندوق سیاسات
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منذ  سیاساته مستوى على الدولي النقد صندوق بها امق التي اإلجراءات أهم حصر یمكنو 

 1:یلي فیما المالیة األزمة إندالع

  للصندوق قراضیةاإل السیاسة مراجعة  1ـ2

 تناسب عدم عن صادر اإلقراضیة تهاسیاس في النظر بإعادة الدولي النقد صندوق قیام إن

 التقلیدیة اإلقراض وسائل تتمیز إذا األعضاء، دولال إحتیاجات مع لدیه المتوفرة قراضیةاإل الوسائل

 .الصندوق قروض تالحق بقیت التي البصمة هي و والشرطیة بالجمود

  :خالل من اإلشكال هذا على الدولي النقد صندوق لقد أجاب

  :جلاأل قصیرة للسیولة التمویلي التسهیل إنشاء 1ـ1ـ2

 التسهیل  إنشاء على 2008 أكتوبر 29 في الدولي النقد لصندوق التنفیذي المجلس وافق

 للبلدان عاجل أساس على الصندوق من الموارد صرف یتیح الذي ل،األج قصیرة للسیولة التمویلي

 المال رأس أسواق في مؤقتة مشكالت تواجه التي و القویة قتصادیةاإل السیاسات ذات األعضاء

 .العالمیة

  2:یلى فیما األجل قصیرة للسیولة ةالجدید التسهیل مالمح وتكمن

   :الغرضـ 

                                                           
، وجه متغیر وتحرك إتجاه األزمة. ..اد العالميتحرك الصندوق لمواجهة ازمة االقتص ،صندوق النقد الدولي، صحیفة وقائع 1

،   http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/changinga.htm:، مقال متاح على الموقع  2012سبتمبر 

 .2013انفيج 20:الزیارة تاریخ

  . 23:00:الساعة
   :،مقال متاح على الموقع التالي 2010،صندوق النقد الدولي والبلدان منخفضة الدخل في سیاق األزمة العالمیة 2

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/faq/licfaqsa.htm 2013 انفيج :ریخ، الزیارة بتا، 

 . 23:00:الساعة
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 ستخدامإب عاجل أساس على مقدما یصرف التمویل من كبیرا مقدارا یتیح جدید تسهیل نشاءإ

 لكنها و إیجابي أداء سجل تمتلك و قویة سیاسات تتبع التي للبلدان ذلك و المتوفرة الصندوق موارد

  .الخارجي المال رأس أسواق في التطورات بسبب السیولة في مؤقتة مشكالت تواجه

   :الشروط ـ

 بأجل ،العضو البلد حصة من  50% إلى الصندوق من المنصرفة الموارد تصل أن یمكن

 فترة أي خالل أقصى كحد مرات ثالث بالسحب المؤهلة للبلدان یسمح و أشهر ثالثة مدته ستحقاقإ

 .شهرا 12 تبلغ

    :األهلیة ـ

 إتباع تي تعمل علىوال اإلیجابي السجل ذات األعضاء للبلدان التسهیل التمویلي حبیت

 في ستمراراإل یمكن ال مدیونیة ولدیها المال رأس أسواق إلى النفاذ تستطیع التي و سلیمة سیاسات

 تقییم على الصندوق من حصلت قد البلدان هذه في السیاسات تكون أن نبغي، كما یأعبائه تحمل

  .لرابعةا المادة مشاورات ضمن تجرى التي المناقشات أحداث في اإلیجابیة بالغ

 اإلقراض إلطار شامل إصالح إجراء  2ـ1ـ2

 سیاسته إصالح إلى الهادفة الدولي النقد صندوق مجهوداتل السابق سیاقال سنف وفي

 موارد من اإلقراض إلطار شامل إصالح إجراء على للصندوق التنفیذي المجلس وافق قراضیةإلا

 مساعدة كیفیة في ملحوظا تغییرا ستمثل اإلصالحات هذه بأن العام مدیره صرح حیث الصندوق

 المقرر التغیرات تتضمن، كما العالمیة األزمة ومتطلبات تتماشى یجعلها بما األعضاء البلدان

 1:مایلي الصندوق موارد من اإلقراض إطار على إدخالها

  .المقترضة البلدان لجمیع بالنسبة الصندوق شرطیة تحدیثـ 

                                                           
، مقال  2012،مرجع سابق، سبتمبر وجه متغیر وتحرك إتجاه األزمة مرجع سابق... صندوق النقد الدولي صحیفة وقائع ، 1

  :متاح على الموقع

nal/arabic/np/exr/facts/changinga.htmhttp://www.imf.org/exter  2013حانفي:،الزیارة بتاریخ. 
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 .الصندوق لدى التقلیدي مانيئتاإل ستعداداإل تفاقإ مرونة تعزیزـ 

 .الصندوق موارد من ستفادةلإل عتیادیةاإل القصوى الحدود مضاعفةـ 

  .ستحقاقإلا و التكلفة هیاكل تبسیطـ 

  .ستعمالهاإ رتعذی التي التسهیالت بعض إلغاءـ 

 األخیر هذا قرر الصندوق، طرف من المتخذة اإلصالحات إجراءات تجسد خطوة وفي     

 لصندوقا قروض لجمیع بالنسبة وهذا 2009 ماي 1 من اابتداء الهیكلي األداء بمعاییر العمل وقف

  1الدخل منخفضة األعضاء البلدان برامج على المطبقة المعاییر فیها بما

 المرن ئتماناإل  خط إنشاء 3ـ1ـ2

 تخذهاإ التي اإلجراءات إطار وفي 2009 مارس 24 تاریخ في الدولي النقد صندوق أعلن

 بخط تعویضه و األجل قصیرة للسیولة التمویلي التسهیل إلغاء عن قراضیةاإل تهاسیاس إلصالح

 ستفادةلإل أقصى حد شتراطإك) الالزمة للمرونة فتقادهإ األول على یعاب كان حیث(المرن ئتماناإل

 من الالزمة المرونة المرن ئتماناإل خط یستمدد، كما للسدا المحددة الفترة ریقص الموارد، من

2التالیة عناصرال
: 

ق الصندو  من كبیرة موارد على الحصول إمكانیة على للشروط المستوفیة البلدان طمأنة ـ

 .مستمرة الحقة لشروط الخضوع دون ،الفور على

  .شهر 12 أو أشهر 6 لمدة إما البدایة في منه ستفادةاإل یمكن متجدد ئتمانإ خط نهإ ـ

 .)سنوات 5 إلى سنة 4.25 تتراوح ما بین سداد بفترة ثم یرجع یقترن(

  .الصندوق موارد من ستفادةلإل أقصى حد وجود عدم ـ

                                                           
  :،تقریر على الموقع االلكتروني التالي 19، ،ص2009،التقریر السنوي مكافحة االزمة المالیةصندوق النقد الدولي ، 1

http://ar.wikipedia.org/wiki  09:30:،الساعة2013زیارة جانفي ، تاریخ ال . 
مقال متاح على الموقع ، 83ص دور صندوق النقد الدولي في خدمة المصالح اإلمبریالیة،عودت ناجي الحمداني،  2

   22:00:لساعة،ا 2013ـ05ـ15:زیارة،تاریخ ال  http://www.ahewar.org/m.asp?i=603:اإللكتروني
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 كأداة استخدامهإ مرونة أو ئتماناإل خط موارد من وقت أي فيتكون   السحب مرونة ـ

   .وقائیة

 للصندوق التمویلیة المصادر تدعیم  2ـ2

 مضاعفة إلى یهدف احقتر إ بتقدیم 2009 جانفي في الدولي النقد لصندوق العام المدیر قام

 قمة من كبیرا تأییدا المقترح هذا تلقى قد و األزمة، قبل علیه كانت عما قتراضلإل المتاحة الموارد

 الصندوق موارد في فوریة زیادة على وافقا حیث المالیة للشؤون الدولیة اللجنة ومن العشرین مجموعة

 ثالثة ) (NAE) الموسعة صیغتها في(بمقدار أخرى زیادة تلیها أن على دوالر ملیار 250 بقیمة

 التي الفعالة الخطواتبین ، التي تعتبر من 1قتراضلإل الجدیدة تفاقیاتاإل طریق عن أضعاف

 1 تاریخ في التنفیذي مجلسال عتمادإ نجد ، كماالتمویلیة موارده لزیادة الدولي النقد صندوق خطاها

 عدة أعربت حیث المركزیة، وبنوكها عضاءاأل للبلدان السندات إصدار ینظم إلطار 2009 جویلیة

 .السندات هذه شراء في رغبتها عن بلدان

 و أیدت التي المواقف مختلف ترجمة هو المرحلة هذه في للصندوق األساسي الهدف بات لقد

 (NAE) تفاقیاتاإل هذه إدخال و الواقع أرض على للصندوق المتاحة الموارد زیادة على وافقت

 .قتراضلإل الجدیدة تفاقیاتاإل مظلة تحت الثنائیة

 .العالمیة المخاطر إدارة سیاسة في النظر إعادة  3ـ2

 الوضع هذا إصالح العالمیة النظامیة المخاطر تنامي وأمام الدولي النقد صندوق قرر

 .المناسبة الحلول تبني و قتراحإب القیام ثم ،أوال الخلل مواطن بتحدید عبرالقیام

 جاءت قد و العالمیة النظامیة للمخاطر إدارته في الالتختإ عدة الصندوق حددلقد 

 2:كالتالي

                                                           
، مقال متاح على  2012وجه متغیر وتحرك إتجاه األزمة، مرجع سابق سبتمبر .. صحیفة وقائع ،صندوق النقد الدولي 1

  .2013حانفي :،الزیارة بتاریخ  a.htmhttp://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/changing:الموقع
 03ـ06، صندوق النقد الدولي یحث على إعادة النظر في كیفیة إدارة المخاطر النظامیة العالمیة ،نشرة صندوق النقد الدولي 2

 . 06ص ،2009ـ
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 .الخفیفة اللمسة منهج عجز 1ـ3ـ2

 مبدأ على المالي التنظیم في الدولي النقد صندوق یتبعه الذي الخفیفة اللمسة منهج یقوم

 إلى یؤدي المالیة األسواق في نضباطاإل أن فتراضإ على یقوم حیث الجزئي أو المحدود التدخل

 .تركیزها ولیس المخاطر توزیع على یعمل المالي بتكاراإل وأن المتهورة السلوكیات على القضاء

 واألسواق المؤسسات یشمل لكي المالي التنظیم حدود توسیع إلى الدولي النقد صندوق یسعى

 .التنظیمیة الجهات تغطیة نطاق خارج تعمل التي النظامیة

 1:التالیة الضعف مواطن معالجة رورةظ لىإ الصدد هذا في الصندوق خلص لقد 

       على خطر مصدر تشكل التي األنشطة كل تشمل لكي التنظیمیة الحدود توسیع یتعینـ 

 .بتكاراتاإل لمواكبة التنظیم مرونة على المحافظة وینبغي قتصاداإل

  التصنیف هیئات إلخفاق عدیدة نتقاداتإ وجهت حیث السوقي نضباطاإل تعزیز یتعینـ 

 .المخاطر تقدیر في ئتمانياإل

 الصندوق یرى حیث ،المحاسبي و التنظیمي العمل في الدوریة تجاهاتاإل مسایرة من الحدـ 

 تكوین إلى سیؤدي ،نتعاشاإل فترات في البنوك من المطلوب اإللزامي المال رأس مقدار زیادة بأن

  .الهبوط فترات في البنوك إلیه تستند أن یمكن حتیاطيإ هامش

 المركبة المالیة األدوات تقییم في الشفافیة زیادة عبر المعلومات فجوة سد یتعین ـ

  .)العمومیة المیزانیة خارج و الرسمیة السوق خارج بالمعامالت المتعلقة المعلومات (

 الكلیة قتصادیةاإل السیاسات قصور  2ـ3ـ2

 لم كونها الكلیة ادیةقتصاإل السیاسات مراجعة روريظال من بأنه الدولي النقد صندوق یرى

   الضعف نقاطال من مجموعة إلى الشأن هذا في الصندوق خلص لقد و النظامیة المخاطر يتراع

  

                                                           
  . 06،ص ،مرجع سابقنشرة صندوق النقد الدولي  1
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 1:علیها زـالتركی ینبغي التي

 هذه تكون ما عادة حیث النظامیة المخاطر مواجهة في النقدیة السیاسة تحریك ینبغيـ 

 .األصول أسعار و ئتماناإل طفرات مع للتعامل كفیلة أداة السیاسة

 الدول من الكثیر عجزت حیث الیسر أوقات في العامة المالیة سیاسة دعائم ترسیخ ینبغيـ 

 .العجز مستویات تخفیض و العام الدین تسدید على لألزمة السابقة الفترة في

 عن طریق الدولیة األموال رؤوس تدفقات عن الناشئة العالمیة ختالالتاإل معالجة یتعینـ 

 بین التوازن إعادة في الكلیة قتصادیةاإل و الهیكلیة السیاسات ستخدامإب السیاسات عيصان قیام

  .ستثماراتواإل المدخرات

 الدولي التنسیق ضعف 3ـ3ـ2

 و أوضح لرسائل الدولي النقد صندوق توجیه إلى الحاجة على العالمیة المالیة األزمة أكدت

 إجراءات تبني ضرورة إلى الشأن هذا في دوقالصن خلص لقد و الدولي، التعاون توثیق إلى كذلك

2التالیة المجاالت في سریعة
: 

 تحقیقه إلى الصندوق یسعى ما هو و تحدیدا و تركیزا أكثر التحذیرات تكون أن یجبـ 

 .المبكر لإلنذار جدیدة آلیة إلى للوصول المالي ستقراراإل منتدى مع بالتعاون

 المنظمات و الهیئات مختلف تزعم و قیادي بدور القیام بإمكانه بأنه الصندوق یرىـ 

 ستقراراإل منتدى و العشرین مجموعة و السبع كمجموعة العالمیة المخاطر معالجة نحو المتحركة

 . قتصادیةاإل والتنمیة التعاون منظمة و المالي

 عملیة تزال ال حیث للسیولة موثوق عالمي إطار لوضع حاجة ثمة بأنه الصندوق یرىـ 

  .الصاعدة األسواق بلدان لمعظم بالنسبة شائكة مسألة كبیر تأمین أو تمویل على الحصول

  

                                                           
  .2012، مرجع سابق، سبتمبر رك اتجاه االزمةوجه متغیر وتح.. صندوق النقد الدولي صحیفة وقائع ، 1
  .نفس المرجع، وجه متغیر وتحرك اتجاه االزمة.. صندوق النقد الدولي ،صحیفة وقائع  2
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 التصویت و الحصص نظام إصالح عملیة تسریع 4ـ2

 محافظي مجلس وافق المجال هذا في الدولي النقد صندوق بدلها التي للجهود تجسیدا

 واسعة حاتإصالعلى   المشاركة من كبیر بهامش 2008 أفریل 28 في الدولي النقد صندوق

 من عضوبأصواتهم بلد 180 محافظو أدلى لقدف الصندوق، في المتبع الحوكمة نظام في النطاق

 الصندوق في التصویتیة القوة مجموع من   92.93%یمثلون عضو بلد 175 صوت و ، 185 أصل

 بلدان صوت و مشاركة یعزز بما، التصویتیة واألنصبة الحصص هیكل في تغییرات لصالح

 .1النامیة البلدان و الصاعدة األسواق

 2:اإلصالح لهذا الرئیسیة المالمح یلي فیما و

 األنصبة و العضویة بین أكبر تساقإ تحقیق إلى الصندوق حوكمة إصالح عملیة تهدفـ 

   .من ناحیة أخرى العالمي قتصاداإل في دورها و األعضاء البلدان وزن ناحیة من التصویتیة

 المحلي الناتج إجمالي :هي أنصبة شكل في متغیرات ربعةأ الجدیدة الحصص صیغة تظمـ 

  .التوالي على  %5و 15% و 30% و  50% أوزانها وتبلغ حتیاطیات،اإل و التغیر و نفتاحواإل

 الفنیة المساعدات تقدیم سیاسة تحسین 5ـ2

 بتقدیم المتعلقة سیاسته تحسین بغیة إجراءات عدة تبني الدولي النقد صندوق قرر

  3:كاآلتي ذلك كان و الفنیة المساعدات

  

 الفنیة المساعدة لدعم ئتمانیةإ صنادیق إنشاء  1ـ5ـ2

                                                           
 .مرجع سابق ،94صدور صندوق النقد الدولي في خدمة المصالح اإلمبریالیة، عودت ناجي الحمداني، 1
 02، ص 2009،یؤیدون جهود اإلصالح الشامل لنظام الحصص واألصواتالمدیریون التنفیذیون نشرة صندوق النقد الدولي، 2

. 
الصندوق یجري إصالحا شامال لنظام اإلقراض الحالي من أجل مساعدة بلدانه األعضاء على نشرة صندوق النقد الدولي ، 3

 .6ـ5، ص2009، تجاوز األزمة
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 فبالنسبة تقلیدیة، األكثر اتالمساعد بأشكال مقارنة مزایا بعدة المقترحة الصنادیق تتمیز

 .لبناءالقدرات المتاحة الموارد و المشاریع نطاق توسیع إلى الصنادیق هذه تؤدي المستفیدة للبلدان

 صنادیق عدة إلنشاء المانحة الجهات مع تباحثه بعد و الدولي النقد صندوق توصل دلق

 :أهمها المواضیع من العدید لتغطیة ئتمانیةإ

  .خطیرة كلیة قتصادیةإ تشوهات في تتسبب أن یمكن التي األموال غسل أنشطةـ 

 المراحل في كافيال الدولي الدعم حشد عن عاجزة تكون ما غالبا التي الهشة الدول مساعدةـ 

 .اإلصالحیة لجهودها المبكرة

  .المنخفض الدخل ذات البلدان من كثیر في ضعف نقطة تعتبر التي البیانات تقدیمـ 

 اإلیرادات هذه تفرض حیث األولیة للمواد المصدرة للبلدان الطبیعیة الموارد إیرادات إدارةـ 

 .التسییر مجال في كبیرة تحدیات

 في ستمراراإل یمكن حیث ،األصول و العام الدین إدارة و الدیون تحمل في ستمراراإلـ 

  . الدولیة الدیون أعباء تخفیف مبادرات بفضل الدخل منخفضة الدول من كثیر في تحملها

 الفنیة للمساعدة جدیدة إقلیمیة مراكز أربع إنشاء  2ـ5ـ2

 الفنیة المساعدات نوعیة تحسین إلى الرامیة مجهوداته إطار في الدولي النقد صندوق یهدف

 في منها واحد یقع التي الجدیدة المراكز إقامة تأتي و جدیدة، إقلیمیة مراكز أربع فتح إلى یقدمها التي

 البلدان طلب لتلبیة إفریقیا في إضافیان ثنانإ و الوسطى، آسیا في آخر و الوسطى، أمریكا

 .األعضاء

 النقد صندوق لمقر اإلستراتیجیة لمشورةا بین الجمع إلى الجدیدة األربعة المراكز هذه تهدفو 

 .الواقع أرض على األعضاء للبلدان القدرات بناء مساعدات بین و واشنطن في الدولي

 مقر مع بالتعاون الجدیدة المراكز تعمل سوف القدیمة اإلقلیمیة المراكز مع الحال هو كما و

 أساس على األعضاء للبلدان دیمهوتق التدریب و الفنیة للمساعدة متكافل برنامج لتصمیم الصندوق
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 لهاذتب التي اإلقلیمي قتصادياإل التكامل جهود دعم إلى الجدیدة المراكز هذه أیضا تهدف و إقلیمي

  .البلدان

 إصالح الحوكمة من أجل تعبیر أصدق عن واقع اإلقتصاد العالمي  6ـ2

على رأس األولویات لتعزیز شرعیة الصندوق وزیادة  إصالح الحوكمةكان اإلنتهاء من 

، وافق مجلس المحافظین على إصالحات واسعة النطاق في 2010دیسمبر  15ففي ، فعالیته

وتتضمن هذه اإلصالحات  المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصصنظام الحوكمة بمقتضى 

الصندوق، مما سیؤدي إلى تحویل نسبة من أنصبة الحصص الكلیة تزید  حصصمضاعفة 

لصاعدة والبلدان النامیة ، مع حمایة الحصص نقاط مئویة إلى بلدان األسواق ا 6على 

التصویتیة ألفقر البلدان، كذلك سیؤدي اإلصالح إلى مجلس تنفیذي أكثر تمثیال للبلدان 

    1 .األعضاء ُیختار كل أعضائه باإلنتخاب

وحتى تدخل اإلصالحات المقترحة حیز التنفیذ، ینبغي أن یوافق على تعدیل إتفاقیة 

من مجموع القوة % 85خماس األعضاء ممن تشكل أصواتهم تأسیس الصندوق ثالثة أ

مجموع القوة %  70التصویتیة، كما ینبغي أن یوافق عدد من األعضاء ال تقل أصواتهم عن 

التصویتیة على إجراء الزیادات الالزمة في حصصهم وتأتي مجموعة اإلصالحات المتفق علیها 

، وقد دخلت حیز 2008علیها في أفریل إستكماال إلصالحات نظام الحصص واألصوات المتفق 

بلدا عضوا على زیادة في  54، وبموجب هذه اإلصالحات حصل 2011مارس  3التنفیذ في 

حصة عضویته وكانت الصین وكوریا والهند والبرازیل والمكسیك أكثر البلدان إستفادة من هذه 

زادت قوتها التصویتیة  بلدا عضوا آخر، منها البلدان منخفضة الدخل،التي 135الزیادة وهناك 

مع زیادة األصوات األساسیة، وهي نسبة مئویة ستظل ثابتة من مجموع األصوات، ومع 

                                                           
، مقال متاح على  2012، مرجع سابق، سبتمبر مةوجه متغیر وتحرك اتجاه االز .. صندوق النقد الدوليصحیفة وقائع،  1

 :الزیارة  تاریخ ،  http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/changinga.htm:الموقع

  .22:00:،الساعة2013حانفي15
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المراجعة العامة الرابعة عشرة، سوف تبلغ نسبة الحصص المحولة إلى بلدان األسواق الصاعدة 

  .نقاط مئویة 9والبلدان النامیة 
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إن اإلضطربات النقدیة والمالیة التي رسخت عدم اإلستقرار في النظام النقدي والمالي 

الدولي وما ترتب عنها من تفاقم األزمات المالیة و تزاید تأثیراتها السلبیة ، على أداء اإلقتصاد 

الشعور بأهمیة إجراء اإلصالحات اد یزدإالعالمي و تحولها إلى أزمات إقتصادیة، أدت إلى 

لها دورها الدولي و الضروریة لهذه المؤسسات الهامة لتكون في خدمة المجتمع الدولي بكامله 

الذي یتركز على الكفاءة النقدیة والمالیة واإلقتصادیة لضمان مصالح جمیع األطراف المتفاعلة 

  .یة في التعامل مع األعضاء في السوق الدولیة بعیدا عن التأثیر اإلیدولوجي و اإلزداوج

محدودیة دور  2008خیرة مة المالیة العالمیة األولقد بینت األزمات السابقة واألز 

النقدیة الدولیة و ضعف مستویات أدائها فیما یتعلق باإلنذار المبكر المؤسسات المالیة و 

ألزمات فقد بینت ، أو اإلجراءات والسیاسات اإلحتوائیة الخاصة بإدارة ا1التحذیري من األزمات

األزمة اآلسیویة كیف ساهمت المؤسسات الدولیة ومنها الصندوق في تفاقم األزمة وٕانتشار 

 خیرةواألزمة األ  ب الماضیة في منع تكرار األزماتالعدوى، أو فیما یتعلق باإلستفادة من التجار 

وقصور في  كبیرفراغ مؤسساتي وٕاجرائي ورقابي دلیل واضح على ذلك وهي تدل على   2008

  .التنسیق والتعاون على المستوى النقدي المالي

و لقد تطور اإلقتصاد العالمي تطورا كبیرا و بقیت هذه المؤسسات المالیة و النقدیة و 

مشروطیتها المذهبیة و و رهینة إنتقائیتها الرقابیة و  الدولیة حبیسة أطرها القانونیة الجامدة

     .محدودیتها الوظائفیة و المجالیة

لحاح شدید بضرورة إإن دول العالم وعلى وجه الخصوص البلدان النامیة باتت تطالب ب    

تغییر الیات عمل صندوق النقد الدولي التي أدت إلى تكبیل اإلقتصادات النامیة بجبل من 

  .الخارجیة وبأعباء ثقیلة شلت قدرتها على التنمیة اإلقتصادیة الدیون

، صندوق النقد الدولي وائر الرأسمالیة وأدواتها التوأم قتها الدلقدأخذت الصالحیات التي خل      

والبنك الدولي والبنوك التجاریة الغربیة أشكاال متعددة وأفرزت أزمات إقتصادیة وٕاجتماعیة طاحنة 

                                                           
،بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي بعنوان األزمة المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیةیر دور إصالح وتطو صالحي صالح، 1

 .3ص. 2009المالیة واإلقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة،جامعة فرحات عباس ،سطیف ،
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 .وضوعیة لنشوب أزمة أخرى أكثر حدةتمتلك كل أزمة مقومات إستمرارها وتهيء الظروف الم

ب مراجعة جذریة و إصالحات ضروریة تتطلب إعادة النظر في إن هذا الوضع الخطیر یتطل

   1:القضایا األساسیة التالیة 

    : التصویت العضویة والحصص و  1ـ3

وتشیر . تتمثل أولى التغییرات المقترحة في الكراسي واألنصبة الخاصة بالدول األعضاء

ة المئویة للحصص الكراسي إلى المقاعد الخاصة بالمجلس التنفیذي، واألنصبة إلى النسب

  :ها فیما یأتيلوسنتداو  اإلجمالیة التي تحدد قوة التصویت في الصندوق

  : العضویة  1ـ1ـ3

إن النظام الحالي للصندوق و مجموعة البنك الدولي تقوم على مبدأ عدم المساواة بین 

تون وودز إن الغائب الكبیر على نظام بری'' البلدان األعضاء وهذا ما لخصه أحد الباحثین بقوله 

فإصالح هذه  .2''هو التناظر أو التعامل على قدم المساواة بین الدول األعضاء في الصندوق

المؤسسات یستدعي إزالة كافة أشكال الهیمنة من قبل أعضائها عن طریق تجسید مبدأ المساواة 

ا خالف(    . مم المتحدة بین الدول االعضاء على غرار بعض المنظمات الدولیة كمنظمة األ

  ) . لمجلسها األمني 

نسان هي التي والغریب أن الدول التي تزعم بأنها حامیة للدیمقراطیة وراعیة لحقوق اإل

تجسد الدیكتاتوریة المؤسساتیة و اإلستبداد داخل المنظمات  الدولیة ، فآن األوان لإللتزام 

  .هیمنة بالدیمقراطیة داخل المنظمات العالمیة لتكون البدیل األكفأ للوصایة و ال

ونحن نؤكد على مبدا المساواة الذي یأخذ بعین اإلعتبار العنصر البشري و ال یتجاهل 

  . المكانة اإلقتصادیة للدولة دون أن یتیح المجال لإلحتواء و اإلستحواذ 

  : التصویت  2ـ1ـ3

                                                           
  .04ص ، مرجع سابق، إصالح وتطویر دور المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة صالحي صالح، 1
 . 126، ص   1995،  1هشام متولي ، دار طالس ، ط.، ترجمة د الصندوق النقدي الدولي و عمالیاته لوالر ، میشیل  2
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لما كان الصندوق یقوم على مبدأ عدم المساواة بین األعضاء فإنه مؤسس على عدم   

في القوى التصویتیة التي على أساسها تتخذ القرارات الهامة التي تحكم العالم بأسره في المساواة 

المیدان النقدي المالي، ویسري هذا المبدأ في التصویت على باقي المؤسسات الشقیقة للصندوق 

و المتكاملة معه مثل البنك الدولي والمؤسسة المالیة الدولیة، ومؤسسة التنمیة الدولیة ، 

ف التنمیة الجهویة ، إن توزیع القوة التصویتیة على أساس قیمة المساهمة المالیة للبلد ومصار 

العضو لیس له ما یبرره ، فمن جهة نجد بأن حجم المساهمة المالیة ترتبط بحصة الدولة التي 

قد ال تعكس وضعها اإلقتصادي في المیدان المالي و التجاري بقدر ما تعكس قوة التأثیر 

لى الساحة الدولیة ، وبذلك یمكن القول بأنه  التغیرات في توزیع األصوات والنفوذ  والهیمنة ع

ن اإلشراف على النظام العالمي أتخلفت كثیرا عن تطور اإلقتصاد العالمي وكان من نتیجة ذلك 

  .1أصبح أقل قبوال 

لعالقات ساسها الحصة عادة ال تكون مرتبطة بمستجدات اأعلى  ن المؤشرات التي تحددإ      

الدولیة في المیدان المالي والتجاري، وال غرابة إذا وجدنا بأن تحدید الحصة في بدایة التسعینیات 

  . یة المختارة في بدایة الثمانیناتكان خاضعا للتغیرات في المؤشرات اإلقتصادیة والمالیة والتجار 

فبعد  الیة المتقدمةجموعة الدول الرأسمكما أن توزیع القوة التصویتیة كان دائما لصالح م

، نجد الیوم بأن 1953دولة نامیة في سنة  24من األصوات الموزعة على  %28أن كانت نسبة 

  . من األصوات تتقاسمها دول نامیة 39%

فاألمر یستدعي تصحیح اإلختالالت في توزیع القوة التصویتیة بین مجموعة البلدان 

نة هذه األخیرة في مجال إتخاذ القرارات الحاسمة النامیة والبلدان الرأسمالیة المتقدمة لكسر هیم

في المجال المالي والنقدي الدولي ، و كذا إعادة التوازن في توزیع األصوات داخل مجموعة 

فالنظام الحالي إلتخاذ القرارات  .ى تفرد وهیمنة الوالیات المتحدة الدول المتقدمة للقضاء عل

 % 85 إلى %70صول على أغلبیة تتراوح بین داخل صندوق النقد الدولي یتطلب ضرورة الح

                                                           
، دیسمبر قواعد جدیدة ، التمویل و التنمیةجدیدة ،  ةقوى فاعل: الحوكمة العالمیة ، جیمس م ، بوتون و كولن أ برادفور  1

 . 11،  ص 2007
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حسبا ألهمیة القرارات ، مما یعني أن معارضة الوالیات المتحدة األمریكیة التي تزید حصتها 

   . تشكل عائقا كبیرا في أي مشروع قرار حاسم ال توافق علیه %17صوتیة عن تال

بمقدار حصته فصندوق النقد الدولي لیس شركة مساهمة ترتبط فیها مكانة الشریك 

والعالقة فیها هي عالقة بین شركاء غیر متساوین في كثیر من األحیان، فاألمر هنا یختلف 

عندما یتعلق األمر بمؤسسة دولیة تساهم قراراتها وبرامجها في التأثیر على التطور اإلقتصادي 

ازن المصالح في جمیع البلدان التي البد أن تعكس العالقات بینها عنصر السیادة والمساواة وتو 

.  

  : الحصص  3ـ1ـ3

مازالت حصص البلدان األعضاء في الصندوق ومجموعة البنك الدولي ال تعكس قوتهم 

اإلقتصادیة و األصل  أن كل بلد عضو ترتبط حصته بمكانته اإلقتصادیة التي نستطیع تقدیرها 

ض أن حصة البلد إلخ ویفتر ... بمجموعة من المؤشرات كالناتج القومي، وحجم التجارة الدولیة 

ترتبط في تطورها بمقدار المنافع الناتجة عن تطورها الداخلي وبقدر المكاسب التي حققها عن 

طریق تنامي عالقاته اإلقتصادیة الدولیة وما تعكسه من حركة سلع وخدمات ورؤوس أموال 

  .وأیدي عاملة 

إال ، مة ورغم أن الحصص الحالیة لألعضاء قد حددت على أساس من المؤشرات الها

أنها تبقى غیر كافیة  وذلك إلعتماد المؤشرات القدیمة و لیس الجدیدة التي تعكس المستوى 

الحالي لتطور البلد العضو ، كما أن بعض هذه المؤشرات قد تخفي مكانة البلد ، فهناك فرق 

  . بین مؤشر الناتج المحلي و الناتج القومي 

لحصص التي تزید مدتها عن أربع سنوات إلى والبد من اإلنتقال من المراجعة الدوریة ل

مراجعة بواقع كل سنتین و ذلك لمواكبة التحوالت اإلقتصادیة الجاریة ومتابعة إنعكاساتها على 

الناتج القومي، وعلى حركة السلع والخدمات، وعلى حركة رؤوس األموال بالنسبة لكل دولة و 

  .أخذها بعین اإلعتبار في زیادة حصتها 
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ما سبق فنحن نقترح ضمن المرحلة القادمة اإلنتقال من مبدأ عدم المساوة في وٕانطالقا م

العضویة والتصویت والحصص إلى مبدأ المساواة النسبیة التي تعكس عنصر السیادة وفي نفس 

الوقت تأخذ بعین اإلعتبار الوزن اإلقتصادي والحضاري للدولة العضو، فتكون القوة التصویتیة 

ویبرز التماثل في عنصر السیادة بالنسبة  %30ثة أجزاء ، فاألول یشكل للدولة مكونة من ثال

ویرتبط بحجم الدولة السكاني الذي البد من مرعاته طالما  %20لجمیع البلدان، والثاني یساوي 

أن المؤسسات الدولیة تهدف إلى خدمة البشریة و تؤكد  على أهمیة الدیمقراطیة و حقوق 

المتبقیة ویرتبط بحصة الدولة ووزنها اإلقتصادي والمالي  %50ل شمیاإلنسان والجزء الثالث و 

والتجاري على المستوى الدولي وأن تكون عملیة إتخاذ القرارات باألغلبیة البسیطة في مجالس 

  . 1المحافظین والمجالس التنفیذیة بالصندوق ومجموعة البنك الدولي

إختالل التوازن الحالي في وال شك في أن إعادة  توزیع قوة التصویت لن یصحح فقط 

الصندوق بین البلدان الصناعیة و البلدان الناهضة و النامیة بل سیخلق أیضا حوار أكبر بین 

األعضاء، وفي رأینا فإن حق النقض الذي تقرره إئتالفات مختلفة من الدول سیشجع على 

ن المشروعیة و تزید م  الموصوفة وبإعتبار الصندوق مؤسسة سیاسة فإن اإلصالحات ،التعاون

  .2اإلجتماعيد المشاركة في المؤسسة مما یعزز الحوار حول تنظیم و إدارة اإلقتصا

 2003وعلى العموم فإن نظام الحصص واألصوات الذي تمت الموافقة علیه في سنة 

والذي یسعى لزیادة الحصص والقوة التصویتیة لدول األسواق الصاعدة و البلدان المنخفضة 

وكذا  یح المطلوبین لتطویر دور الصندوقون مستوى إعادة التوازن والتصح، مازال د3لخالد

  . مجموعة البنك الدولي

  : إعادة تشكیل المجلس التنفیذي  4ـ1ـ3

                                                           
  .5ص، مرجع سابق، مؤسسات النقدیة والمالیة الدولیةإصالح وتطویر دور الصالحي صالح، 1

 . 47، ص  2005، مجلة التمویل و التنمیة ، مارس  حان وقت التغییر في صندوق النقد الدولي  كلكار و آخرون ،. ف 2
 . 47، ص  2009، التقریر السنوي مكافحة األزمة المالیة  صندوق النقد الدولي ،    3
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مع المستجدات  تواكباو البنك الدولي لی النقد الدولي إن من مقتضیات إصالح صندوق

یعكس إختالال في الوقت الحالي  في اإلقتصاد العالمي هو إعادة تشكیل المجلس التنفیذي الذي

مقاعد فقط رغم أن حصة أوروبا  05مقاعد في المجلس وبالمقابل فإن آلسیا  10فلدى أوروبا 

إعادة  ،و بالتالي فإن % 32،  %29وآسیا من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي هي على التوالي 

تصویت وعدد المقاعد في تشكیل هیكل تنظیم و إدارة صندوق النقد الدولي من حیث قوة ال

تعكس مستجدات الواقع اإلقتصادي الدولي من جهة و كذا إضفاء المزید من  1المجلس

الدیمقراطیة في إنتخاب أعضاء المجلس و إخضاعه للمساءلة أمام ممثلي األعضاء المساهمین 

قتصاد جعله مستقال حقا لیدیر اإلبالذین یجب أن یمنحوا المجلس  أسباب القوة الكاملة ، فیه

و بذلك  یستطیع اإلصالح في الصندوق النقدي الدولي أن یقطع ،  2العالمي على نحو أفضل

 3شوطا كبیرا نحو إعادة إحیاء المؤسسة و إعطاء العالم النامي نفوذا أكبر في صنع القرار

  .نسبة لمجالس مجموعة البنك الدوليونفس المالحظة یمكن تأكیدها بال

  

  

  

  : المهام واألهداف  2ـ3

صندوق النقد الدولي قد تخلى عن أهدافه ومهامه التي سطر من أجلها ،حیث إن     

  : یظهر ذلك في النقاط التالیة

  : المهام  1ـ2ـ3

                                                           
  48، مرجع سابق، ص  قت التغییر في صندوق النقد الدولي حان و كلكار و آخرون ،  1
 .48، ص نفس المرجعكلكار و آخرون ،  2
 .48و  47ص  نفس المرجع ،،  ، مكافحة األزمة المالیة صندوق النقد الدولي   3
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صندوق النقد و  یالحظ خالل العشریتین األخیرتین تحول كبیر في مهام البنك الدولي

ساسیة ، وأضحى الصندوق الدولي ، فقد طغت وظائفها اإلیدولوجیة الجدیدة على مهامها األ

متخصصا في وضع البرامج وٕاعداد السیاسات اإلقتصادیة للتحول النظامي واإلشراف على 

تطبیقها في البلدان النامیة لكي تستعید هذه األخیرة ثقة األطراف المتحكمة في إنسیاب اإلئتمان 

جتماعیة والصندوق في السوق الدولیة وذلك عن طریق إستعادة بعض التوازنات اإلقتصادیة واإل

تتمثل في عولمة المنهج الرأسمالي بموجته ، في هذا المیدان أضحى مكلفا بوظیفة إیدولوجیة

مع البنك الدولي في القیام بعملیات التحول النظامي  هاللیبرالیة المتطرفة الحالیة  فقد تكامل دور 

یه القروض للبلدان دوره كوسیط محفز للمصارف لتوج ىوتزاید دخله وتطورت مشروطیته وتنام

  .تقائیة تنسجم مع المهمة المذهبیةالنامیة بصورة إن

 الدوليالنقد  الصندوقالدولي و  وٕانطالقا مما سبق البد من إعادة النظر في مهام البنك

لتنقیتها من مظاهر التحیز اإلیدولوجي وأشكال التدخل المخلة بسیادة الدول، لینحصر دوره في 

م في تحقیق اإلستقرار في النظام النقدي والمالي الدولي من خالل تأدیة الوظائف التي تساه

إعادة النظر في دور حقوق السحب الخاصة، ونظام أسعار الصرف، وتنظم السیولة وتخلیص 

  .شروطیة األیدولوجیة و اإلنتقائیةحركیة اإلئتمان من الم

  : األهداف  2ـ2ـ3

تعزیز اإلستقرار النقدي و المالي  إن الصندوق قد تخلى عن أهدافه األساسیة من أهمها

العالمي وتنمیة التعاون الدولي وتأمین السیولة الالزمة في ظل مدفوعات مالئم لمعالجة 

، وغیرها من األهداف 1اإلختالالت في موازین المدفوعات، وتدعیم الثقة لدى البلدان األعضاء

خدمة األطراف القویة ومؤسساتها التي تضمنتها المادة األولى من اإلتفاقیة ، وتزاید دوره في 

هدافه  كما أالمالیة اإلقتصادیة على حساب المجتمع الدولي بكامله و من هنا تزاید التناقض بین 

                                                           
  :متاح على الموقع التالي. 9، ص  2004،إتفاقیة صندوق النقد الدولي 1

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm  21:30: الساعة. 2013مارس  20:، تاریخ الزیارة     
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مر یستدعي إعادة التأكید على األهداف ، و لهذا فإن األ (*)أشار إلى ذلك أحد اإلقتصادیین

  : 1التي تعظم مصلحة المجتمع الدولي منها 

حقیق اإلستقرار النقدي و المالي و اإلقتصاد العالمي الذي یحقق مصلحة العمل على تـ 

ترقیة التعاون الدولي بإیجاد آلیة  وجمیع األطراف المتفاعلة و المشاركة في اإلقتصاد الدولي 

  .المؤسسات ذات العالقة مؤسسیة لتقوم بوظیفة المقر األخیر بالتنسیق مع

في المدى القصیر لمواجهة إختالالت میزان المدفوعات  توفیر اإلتاحة التمویلیة المالئمةـ 

واألزمات الطارئة عن طریق الصندوق، والتمویل التنموي المسیر في المدى المتوسط و الطویل 

من قبل مجموعة البنك الدولي وتطویر آلیات وصیغ و نظم التمویل التي تؤدي إلى إرتباط 

  .قيقتصاد المالي واإلقتصاد الحقیتوازني بین اإل

زیادة الثقة بین البلدان األعضاء بإزالة اإلنتقائیة في التعامل مع األعضاء وتحیید ـ 

 .الجوانب اإلیدولوجیة ، و التقید بالمعاییر اإلقتصادیة الموضوعیة 

  : حقوق السحب الخاصة  3ـ3

تكون أصال ل 1969أنشأ صندوق النقد الدولي وحدة حقوق السحب الخاصة في سنة 

لیا ولتستخدم كوحدة حسابیة في الصندوق وفي مجموعة البنك الدولي وفي مؤسسات إحتیاطیا دو 

  . أخرى دولیة و إقلیمیة

عملة  16وخالل عشریة السبعینات كانت قیمتها مرتبطة بسلة من العمالت تتكون من 

بخمس  1982رئیسیة لمجموعة الدول التي تساهم بشكل معتبر في التجارة الدولیة، وترتبط منذ 

لماني والجنیه ت هي الدوالر األمریكي، والین الیاباني، والفرنك الفرنسي، والمارك األعمال

                                                           
 . 2001سنة  صاحب جائزة نوبل في اإلقتصاد ،جورج أكرلوف(*) 
 .5ص.، مرجع سابق،یة والمالیة الدولیةإصالح وتطویر دور المؤسسات النقدصالحي صالح، 1
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ورو، والین الیاباني والجنیه ریكي، واألماإلسترلیني وهي حالیا ترتبط بأربع عمالت هي الدوالر األ

  . 1اإلسترلیني

ئیسیة داة الر وبقیت حقوق السحب الخاصة كما أرید لها حیث أنها مازالت لیست األ

لإلحتیاطات الدولیة في النظام النقدي الدولي، كما أنها لم تتحول إلى عملة دولیة، وذلك بسبب 

تنامي ظاهرة الدولرة بإعتبارها الثمرة األساسیة لنظام بریتون وودز الذي هیمنت علیه الوالیات 

الیة بدیلة المتحدة طیلة نصف قرن، األمر الذي كان ومازال یشكل عائقا أمام تطویر أدوات م

تحد من هیمنة الدول الكبرى على النظام النقدي الدولي، والغرابة إذا وجدنا أن نتائج الحلقة 

الدراسیة التي نظمها الصندوق حول دور وحدة حقوق السحب الخاصة في المستقبل، تؤكد على 

ال یبدو من المحتمل أن تصبح وحدة حقوق السحب الخاصة أداة ،بقاء األوضاع الحالیة

ر من إعتماد غیر إلحتیاطي الرئیسیة في النظام النقدي الدولي، وال یبدو أن مصیرها هو التطو ا

  .2ة عالمیة بالمعنى الكاملمشروط لتصبح عمل

تستمر الوالیات المتحدة و مجرتها في جعل  صحة اإلقتصاد العالمي حبیسة  ولهذا

ة قد صار تابعا كلیا للعجز التجاري أداءاتها الخاصة بها ، بینما كان إصدار وسائل الدفع الدولی

  .3األمریكي

على ما سبق فإن الضرورة ملحة في ظل التحدیات الحالیة و المستقبلیة التي  اوبناء

تواجه نظام النقد الدولي ، لإلصالح الجدي الذي یتم في إطاره إعادة النظر في دور وحدة 

ستخدامها المحدود حیث أشار بإ 2008السحب الخاصة والتي إعترف تقریر الصندوق السنوي 

ولم یعد اآلن لوحدة حقوق السحب الخاصة إال إستخدام محدود كأصل إحتیاطي، '': مؤكدا

  : 4وتطویرها على مستوى النواحي التالیة'' .ولیست هي عملة وال تمثل مطالبة على الصندوق

                                                           
 .5ص، مرجع سابق،إصالح وتطویر دور المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیةصالحي صالح، 1

2   Joseph E.Stiglitz , La Grande Desillusion , Fayard , 2002 , P329 . 
 . 21، ص  1996، سبتمبر  نشرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي، 3
، 1994،  1، دار الطلیعة ، بیروت ، ط جذور إخفاق التنمیة الفوضى اإلقتصادیة العالمیة الجدیدة ،  جورج قرم،  4

 .153ص
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نقدي تحویل حقوق السحب الخاصة إلى أداة رئیسیة لإلحتیاطي في النظام ال  1ـ3ـ3

  : الدولي 

فالتعدیالت الخاصة بالعضویة والتصویت والحصص ستؤدي إلى مزید من الدیمقراطیة 

المؤسسیة  التي تمكن من تقلیص الهیمنة واإلحتكار وتساعد على إجراء التغیرات اإلصالحیة 

 على مستوى النظام النقدي الدولي، ولعل نقطة  اإلنطالق هو هالتي تخدم المجتمع الدولي بأسر 

اإلرتقاء بوحدة حقوق السحب الخاصة إلى مستوى األداة الرئیسیة لإلحتیاطي الدولي ، بإتخاذ 

إلى التخفیف التدریجي لظاهرة الدولرة وٕانعكاساتها السلبیة،  جراءات التي تجسد ذلك، وتؤدي اإل

الدولیة، وتقلل بصورة فعالة من اإلعتماد على الدوالر والسلة المرتبطة به في میدان اإلحتیاطات 

وال شك في أن هذا الوضع الجدید سیقلص من حدة اآلثار فالدول الصناعیة، تنتهج سیاسة 

لیه تتجه صوب خدمة مصالحها الوطنیة و كثیرا ما یكون ذلك إإقتصادیة هیكلیة و نقدیة و 

على حساب المجتمع الدولي، و یؤدي تقلب أسعار صرف العمالت الرئیسیة إلى نشوء حالة 

  1.تلحق الضرر بالتجارة واإلستثمارعدم تیقن 

فإعادة اإلعتبار لوحده حقوق السحب الخاصة في مجال اإلحتیاطات الدولیة یقلل من 

الطلب على العمالت الرئیسیة على المستوى الدولي لغرض اإلحتیاطي ضمن النظام النقدي 

لتي تتعرض لها الدولي ، فتقل تبعا لذلك المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار صرفها و ا

  .معظم الدول التي تستخدمها  كإحتیاطي فتنخفض حدة التبعیة النقدیة 

  

  

  : تطویر وحدة حقوق السحب الخاصة لتصبح عملة دولیة   2ـ3ـ3

لعب الدوالر األمریكي دورا هاما في النظام النقدي الدولي حیث كان قابال للتحویل إلى 

سیط بین الذهب و باقي العمالت، وبعد تزاید العجز ذهب بالسعر المحدد ، و كان یقوم بدور الو 

                                                           
 .61، ص  2008، التقریر السنوي إنجاح اإلقتصاد العالمي لصالح الجمیع  صندوق النقد الدولي ،  1
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في میزان المدفوعات األمریكي و تنامي اإلحتیاطات الدوالریة في المصارف المركزیة بمعظم 

الدول الصناعیة وتطور أشكال المضاربات ، عجزت الوالیات المتحدة عن الوفاء باإللتزام 

،  1971رف الدوالر بالذهب في سنة المتعلق بتحویل الدوالر إلى ذهب و قررت إیقاف ص

فتحول النظام الدولي من الشكل اإلزدواجي في التقییم و إستعمال اإلحتیاطات والذي كان 

یتقاسمه الدوالر والذهب إلى الشكل األحادي الذي توسعت فیه الدولرة في العالقات النقدیة و 

رف المركزیة، و یشارك بنسبة من إحتیاطات المصا% 60المالیة الدولیة فأضحى الدوالر  یشكل 

من الصادرات العالمیة، رغم  %50في الصفقات واإلتفاقات المتعلقة بسوق العمالت، و % 80

، رغم محدودیة بعض 1 %16أن حصة الوالیات المتحدة في التجاریة الدولیة ال تزید عن 

  .التغیرات الحدیثة لصالح األورو 

ن العمالت الرئیسیة في العالم من أجل توسیع شتداد المنافسة بیإهذه الوضعیة أدت إلى 

مجالها الحیوي في النظام النقدي الدولي لمواجهة السیطرة المتواصلة للدوالر األمریكي وٕانتقل 

اإلهتمام من مستواه القطري إلى مستوى التكتالت لتحمي نفسها من آثار اإلضطربات النقدیة  و 

لتي تتجاوز قیمة مبادالتها یومیا أكثر من تعظم  مصالح إقتصاداتها ضمن أسواق الصرف ا

التي ''  األورو''روبي قام بجهود قویة و أنشأ عملةملیار دوالر ، فتكتل اإلتحاد األو  1300

أصبحت من العمالت القویة في العالم لتستخدم كسیاج وقائي للحفاظ على السیادة النقدیة 

  . سلبیة للنظام النقدي الدولي األوروبیة ، و لحمایة اإلتحاد األوروبي من اآلثار ال

وتسعى دول شرق آسیا بعد اإلضطربات النقدیة التي تعرضت لها هذه البلدان و خالل 

رغم  جال، إلى إنشاء صندوق یتكفل بدور حیوي في هذا الم 1997السداسي الثاني من سنة 

رات المضاربیة بوادر المعارضة من قبل األطراف القویة في المؤسسات النقدیة الدولیة والمؤام

التي أوقعت هذه البلدان في أزمات مالیة لم تشهدها من قبل مما إضطرها إلى الخضوع طوعا 

فالصندوق بإصراره على فرض  ،أو كرها إلى توجیهات وبرامج الصندوق التي فاقمت المشكالت

فسیاسات التقشف المتبعة في بلد ما ال تضعف ،سیاسات تقشفیة قد زاد من تفاقم العدوى 

                                                           
 . 45بق، ص ، مرجع ساصندوق النقد الدولي وعملیاتهمارغریت غارتیس ،   1
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، والشك في أن ذلك من األخطاء التي 1إقتصاده فحسب ، بل أن لها مفاعیل سلبیة على جیرانه

  .تدل على القصور في تقدیر تأثیر التفاعالت بین السیاسات التقشفیة المتبعة 

وأمام هذه الوضعیة النقدیة المتردیة باتت الضرورة ملحة إلرتقاء بوحدة حقوق السحب 

لیست مرتبطة بالعمالت الرئیسیة في السوق النقدیة الدولیة، بل أن  الخاصة لتصبح عملة دولیة

عمالت البلدان األعضاء تكون مرتبطة بهذه العملة الدولیة التي تغدو عندئذ األداة الرئیسیة في 

التقییم والمبادلة واإلحتیاطي على  المستوى الدولي، و إذا كان صندوق النقد الدولي  لم یمنح 

ولم یؤسس  ،ي فیما یتعلق في قواعد إستقرار العمالت و قابلیتها للتحویلأكثر من سلطة شرط

لقد تم إحداثه كأداة لنظام نقدي لم تحدد ف ،دفعة واحدة كمصرف دولي یتمتع بالسلطة اإلصدار

في صلبه شروط إصدار النقد و لذا لم یكن قادرا على منع النظام النقدي الدولي من اإلنزالق 

  . 2بالشكل الذي حدث له 

فإن تجسید المقترح المتعلق بإنشاء عملة دولیة یتطلب إجراء اإلصالحات الضروریة في 

البنیة المؤسسیة والتنظیمیة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المتكاملة معه في النظام النقدي 

  .3الحالي ولقد أصبح هذا المقترح یحضى بالمزید من القبول لدى اإلقتصادیین والدول

  

  

  : ام أسعار الصرف نظ  4ـ3

  :سوف نتناول أسعار الصرف في النقطتین التالیتین     

     :التحول إلى أسعار الصرف المرنة وضعف الدور الرقابي على الدول الكبرى 1ـ4ـ3

                                                           
1   Yves –Thibault De Silguy , En Finir Avec Les Seismes Monetaires , Le Monde : Dossiers – 
Documents , N° 252, Mars 1997 , P2. 

 
 . 153، ص  2003،  1، نرجمة میشال كرم ، دار الفارابي ، لبنان ، طخیبات العولمة ، جوزیف إستیغلیتز 2
 . 128، مرجع سابق، ص وق النقد الدولي وعملیاتهصندمیشیل لوالر ،   3
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فقد أعلنت  قابلیة تحویل الدوالر إلى ذهب 1971بعد أن أوقفت الوالیات المتحدة في سنة 

فاقیة بریتون وودز والتي تقوم على نظام أسعار الصرف هم أسس إتأبذلك على إنهیار إحدى 

الثابتة، واإلنتقال إلى نظام أسعار الصرف المرنة ، ففي ظل النظام األول كان دور الصندوق 

هو التأكد من إحترام البلدان األعضاء لإللتزمات الواردة في المادة الرابعة ومنها إلتزام الدولة 

ب أو الدوالر و اإلمتناع عن إجراء تغییر كبیر في أسعار بتحدید سعر الصرف عملتها بالذه

تطبیقه  أما في ظل نظام أسعار الصرف المرنة الذي بدأصرفها إال بعد موافقة الصندوق، 

فإن دور الصندوق إنحصر في الرقابة على إقتصادیات البلدان األعضاء  1973إعتبارا من سنة 

فاءة اإلقتصادیة وكان تعامله تمییزیا خاصة بعد بإستعمال مجموعة من المؤشرات القیاسیة للك

تطور أزمة المدیونیة وٕاخفاق مسیرة التنمیة في البلدان النامیة حیث إزدادت رقابته علیها و 

بالمقابل ضعف دوره الرقابي والتوجیهي للدول الصناعیة الكبرى و إنحصر في التوصیات 

  .والتلمیحات 

ه الصندوق إلى إخفاق في البنیان العالمي یتعلق فقد أشار التقریر المبدئي الذي أجرا

بتوفیر التحذیرات الكافیة السابقة لألزمة ، السیما في سیاق الرقابة على إقتصادیات البلدان 

  .1المتقدمة المؤثرة على النظام المالي

مبینا أن  فعالیة  ،و هذا ما أكده مكتب التقییم المستقل بخصوص سیاسة سعر الصرف

المستوى المطلوب للوفاء بمسؤولیاتها في  فيلم تكن )  2005 – 1999( الفترة  الصندوق خالل

، وأشار إلى خطورة اإلنتقائیة في التعامل ونبه إلى المخاطر القائمة  2الرقابة على سعر الصرف

من أن یمتد ضعف الفعالیة في التعامل مع اإلقتصادیات المتقدمة لیشمل إقتصادیات األسواق 

كذا نالحظ  عدم الوضوح في قواعد اللعبة  التي تحكم أعمال الرقابة على أسعار و  ، 3الصاعدة

   4.الصرف

                                                           
1 Joseph E, Stiglitz , Un Autre Monde : Contre Le Famatisme Du Marche , Fayard 2006 , P432 . 

 .9، مرجع سابق ، ص  2009التقریر السنوي صندوق النقد الدولي ،  2

 .5، ص  2007، التقریر التقییمي ،  الصرف مشورة الصندوق بنشأة سیاسات سعرمكتب التقییم المستقبل ،  3
 .48مرجع السابق، ص صندوق النقد الدولي وعملیاته، ، مارغریت غارتیس 4
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و لم یؤد نظام أسعار الصرف المرنة إلى تحقیق اإلستقرار النقدي الذي طالما حلم به 

لقد '' : منظروا الصندوق و توقعه بعض الخبراء في البلدان المتقدمة ، وفي هذا قال الباحثین

، فقد 1'' الصرف المرنة مجاال أخطأ فیه المشتغلون بمهنة اإلقتصاد و أنا منهم  كانت أسعار

بمثل   نه في ظل تقلباتأإزدادات التقلبات في قیمة العمالت  ومازالت إلى یومنا هذا ، والشك ب

  .2هذا العنف في أسعار الصرف ال یكون ممكنا إدارة اإلقتصادات بكفاءة 

نامي آلیات اإلقتصاد الرمزي فإزدادت التوظیفات خلق هذا الوضع إتجاها لتلقد 

المضاربیة القائمة على إستغالل اإلضطربات الكبیرة في أسعار صرف العمالت و أضحت 

أسواق الصرف تستقطب موارد مالیة كبیرة على حساب اإلستثمارات الفعلیة في اإلقتصادات 

مرة من التدفقات المالئمة للصفقات  34العالمیة وأصبحت التدفقات النقدیة بین البلدان أكبر بـ

 المتعلقة بالسلع والخدمات وسواء تعلق األمر بالمضاربة على النقود، أو بالضاربة على األسهم 

واأللعاب والمزایدات التي  حیث وزعت موائد اللعب طوال وعرضاصار العالم ملهى واسعا، حیث 

تبعتها لوحات أسعار ، ألسعار األمریكیةیشترك فیها مالیین الالعبین ال تتوافق أبدا، فلوحات ا

طوكیو وهونغ كونغ  ثم لندن وفراكفورت وباریس، وفي كل مكان اإلئتمان یدعم المضاربة ، إذ 

  . 3أن یحوزو كل واحد یمكنه أن یشتري بدون أن یدفع ویمكنه أن یبیع 

 ففي ظل میكانیزم نظام أسعار الصرف المرنة تطورت التدفقات النقدیة و المالیة

 94المضاربیة الیومیة بصورة مذهلة ، فقد إنتقل حجم التعامل الیومي في أسواق الصرف من 

 1996ملیار دوالر سنة  1300إلى أكثر من  1989ملیار دوالر سنة  429إلى  1980ملیار سنة 

  4.  2001ملیار دوالر سنة  1500، إلى حوالي 

  :  مراجعة نظم الصرف و إجراء التعدیالت الضروریة 2ـ4ـ3

                                                           
 .132مرجع سابق ، ص  صندوق النقد الدولي وعملیاته، میشیل لوالر ،  1
، ص 1991،العدد األول،، ترجمة رفیق المصري، مجلة بحوث اإلقتصاداإلسالميمن اإلنهیار إلى اإلزدهارموریس الیه،  2

290 . 
 . 291مرجع سابق، ص ، الفوضى اإلقتصادیة العالمیة الجدیدة جورج قرم ، 3
 .65، ص  مرجع سابق، من اإلنهیار إلى اإلزدهار  موریس آلیة ،  4
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یم نظم الصرف منذ مدة طویلة ذلك أن یإن الصندوق لم یقم بأیة مراجعة مهمة لتق

اإلنشغال بسیاسات التحریر و اللیبرالیة في ظل موجات العولمة اإلنتقائیة المتتالیة أضعف دور 

ها المجلس التنفیذي سنة االصندوق في مجال مراجعة نظم الصرف فكانت آخر  مراجعة أجر 

ظم الصرف نلتقییم ما إذا كانت أیة مراجعة في السنوات األخیرة  ي لم تجروبالتال ،1999

مستویات أسعار الصرف المختارة في البلدان األعضاء هي األفضل للحفاظ على إستقرار و 

و  1مما تسبب في عدم وجود إطار إرشادي حدیث لكیفیة تقدیم المشورة ، النظام النقدي الدولي

سعار الصرف إلى المستوى الكافي من التنظیم السلیم و تشتت بالتالي فقد  إفتقر مجال أ

  .2المسؤولیة عن أسعار الصرف بین إدارات الصندوق المختلفة

إن التحوالت اإلقتصادیة العالمیة و مستجداتها تستدعي مجموعة من التعدیالت تنطلق 

صرف المرنة في من إعادة النظر في نظام أسعار الصرف المرنة باإلنتقال إلى نظام أسعار ال

مجال محدود المستقرة نسبیا عن طریق ربط عمالت البلدان األعضاء بسعر صرف شبه مستقر 

بوحدة حقوق السحب الخاصة التي تتحول إلى عملة دولیة بدیلة للدوالر و العمالت المنافسة له 

  ، و إذا كان األوروبیون یسعون حالیا للحد من تقلبات قیمة عمالتهم بالعودة إلى 

  

یكون ضروریا أیضا '' : نظام أسعار الصرف الثابتة فإن اإلستقرار في قیمة العمالت 

  .  3''لنجاح بقیة العالم الصناعي و النامي

وتحدد أسعار الصرف بین العمالت لیس على أساس قوتها الشرائیة الخاصة بالسلع 

بیة كما یؤكد على ذلك والخدمات التصدریة أو القابلة للمبادلة الخارجیة المحققة للمیزة النس

صندوق النقد الدولي الذي یعتمد ذلك على المؤشر في تحدید قیمة عمالت البلدان النامیة وعادة 

ما تكون توصیته المتعلقة بتخفیض العملة شرطا إجباریا للحصول على المساعدات التي یقدمها 

                                                           
1  Peirre Anton, La Force Des Marches , Dossiers Documents , Le Monde  N° 252 , 1997 , P 2 . 

 6، مرجع سابق ، ص  2007 التقریر التقییمي لمشورة الصندوق بشان سیاسة سعر الصرف ،النقد الدولي ،  صندوق 2

 . 292ص  مرجع سابق،، التمویل والتنمیة، قوى فاعلة جدیدة: الحوكمة العالمیةلیستر ثارو، 3
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الصرف الفعلي  الصندوق، وفي هذا إجحاف كبیر، فیقتضي األمر أن یتم الوصول إلى معدل

الذي یجسد العالقة بین األسعار المحلیة واألسعار الخارجیة، عن طریق اإلستئناس بمؤشرین 

مؤشر القوة الشرائیة للعملة فیما یتعلق بالسلع والخدمات التصدیریة : أساسین على األقل هما 

نفتاح، ومؤشر والقابلة للمبادلة وهو الذي یركز علیه الصندوق في إطار دعمه إلقتصادیات اإل

، عند المقارنة بین األسعار المحلیة واألسعار السائدة في البلدان (*)القوة الشرائیة الداخلیة للعملة

األخرى لنفس السلعة من السلع والخدمات مقیمة بالعمالت الوطنیة، فمراعاة معدالت الصرف 

الیف واإلضطربات لهذین المؤشرین في إطار نظام أسعار الصرف شبه الثابتة سیقلل من التك

  . النقدیة التي تحملتها البلدان التي تقوم بإجراء التحوالت اإلقتصادیة تحت إشراف الصندوق

ونحن نؤكد على ضرورة العودة إلى نظام أسعار الصرف المحدودة المرونة و الثابتة 

وضاع نسبیا وذلك ألنه ال یوجد ما یدل على كفاءة أسعار الصرف العائمة الحالیة في جمیع األ

الموضوعات التي دار حولها حوار '' : و الحاالت، ولعل مسألة إختیار أسعار الصرف هي من

  قتصادیة، وٕاذا كان لم یتم التوصل إلى حل لهذهطویل األمد في الدراسات اإل

  .1المشكلة فذلك یعني أنه ال یوجد نظام لسعر الصرف هو األفضل لجمیع الظروف

بات في السوق النقدیة في ظل عدم إستقرار أسعار صرف والحقیقة أن تزاید حدة المضار 

العمالت وما نتج عنها من أزمات و تغیرات في بنیة و تركیب أسواق النقد والمال الدولیة تؤكد 

  . عدم كفاءة أسعار الصرف الحالیة 

وٕان اإلستقرار في أسعار العمالت سیقلل من حجم المضاربات المالیة والنقدیة والذي 

  . یادة حجم اإلئتمان المخصص لإلستثمارات الفعلیة یؤدي إلى ز 

  : تنظیم  السیولة الدولیة و تطویر آلیات اإلئتمان الدولي   5ـ3

                                                           
تؤكد بأن تحدید سعر الصرف بین العمالت یجب  القدرة الشرائیة الداخلیة للعملة تستند إلى نظریة تعادل لقوة الشرائیة التي (*)

أن یستند إلى قوتها الشرائیة الداخلیة ، بمعنى أن سعر الصرف ال بد أن یتطابق مع سعر تعادل القوة الشرائیة الداخلیة للعمالت 

 .المختارة 
 .  34، ص  1996، مجلة التمویل و التنمیة ، دیسمبر  المحافظة على إستقرار األسعارستانلي فیشر ،  1
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  :وسوف نتناولها في النقطتین التالیتین     

  : تنظیم السیولة الدولیة  1ـ5ـ3

تطلب إن تنظیم السیولة الدولیة بشكل یجعلها تتجاوب مع إحتیاجیات البلدان األعضاء ی

إبتداءا رفع كفاءة الصندوق النقدي الدولي في إدارة السیولة النقدیة الدولیة عن طریق تمكینه من 

زیادة موارده بشكل یتناسب مع نمو التجارة الدولیة ، ویتماشى مع تطور حجم األسواق  المالیة 

طورها و النقدیة الدولیة و ذلك عن طریق ربط الزیادة في حصة الدولة لدى الصندوق  بت

اإلقتصادي و تزاید مكاسبها المتحققة في السوق الدولیة ، إضافة إلى الدور الذي یترتب على 

تحویل حقوق السحب الخاصة إلى األداة الرئیسیة لإلحتیاطات الدولیة التي كانت ال تزید عن 

 و إنخفضت حالیا إلى أكثر 1في نهایة التسعینیات  من مجموع اإلحتیاطات غیر الذهبیة 21%

 20072عام  %26من ذلك بعد أن أصبح األورو یشكل جزءا من اإلحتیاطات الدولیة یقدر بـ 

  % 50من إحتیاطات البنوك المركزیة من العمالت الرئیسیة ، و  %60في حین یشكل الدوالر ،

من المدخرات الخاصة ، رغم أن مساهمة الوالیات المتحدة في اإلنتاج اإلقتصادي العالمي ال 

، فتتیح للصندوق سیولة متجددة یمكن تدعیمها بورد جدید عند تكلیف 3الخمستزید عن 

الصندوق بإلزام األعضاء بحدود معینة من اإلحتیاطات تتناسب مع نمو عوائد توظیفاتهم و 

  .إستثماراتهم الدولیة 

كما أن من مقتضیات إدارة السیولة الدولیة بكفاءة هو إتاحة الفرصة للصندوق من خالل 

حات الضروریة بالتنسیق مع بنك التسویات الدولیة إلیجاد آلیة تقوم بدور المقرض اإلصال

األخیر للبلدان األعضاء في األحوال التي تستدعي ذلك بدون مشروطیة أیدیولوجیة و سیاسیة 

تؤثر على سیادة الدول وحریة إختیاراتها لمشاریعها المجتمعیة، وال یمكن ألي إصالح للنظام 

أن یتجاهل هذه الوظیفة األساسیة التي تؤمن السیولة الدائمة  وبالنظر إلى  النقدي الدولي

                                                           
 . 20، ص  1996، سبتمبر  نشرة صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي،  1

2   L'atlas Du Monde Diplomatique, 2008, P34 
3 Peter Martin Et Harlod Schumann , Le Piege De La Mondialisation , Traduit De L'allemnad , Solin , 
1997 , P98 
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عضاء في ظروف ال بد من أن یكون قادرا على مساعدة البلدان األ،النطاق العالمي للصندوق 

وأحوال معینة تماما مثل البنك المركزي الوطني الذي یكون مهیأ لمساعدة نظامه المصرفي ، و 

الحكومات األعضاء أن تضع جزءا كبیرا من إحتیاطیاتها الدولیة في  هذا الدور یتطلب من

  . روریة ضالجوهریة ال، بعد القیام باإلصالحات 1صندوق النقد الدولي

  : تطویر و تنویع نظم و آلیات اإلئتمان الدولي  2ـ5ـ3

إن الخصائص الحالیة آللیات اإلئتمان الدولي تعمل بشكل مضطرد على تنمیة األزمات 

و الدولي  ومن بین تلك الخصائص التي تستدعي  القطري: الیة والنقدیة على المستویین الم

  : تطویرا نذكر

  .الخصائص المتعلقة بآلیة خلق النقود اإلئتمانیة ـ 

  .الخصائص المتعلقة بإستخدام اإلئتمان ـ 

 .لخصائص المتعلقة بنظام اإلئتماناـ 

  : قود اإلئتمانیة الخصائص المتعلقة بآلیة خلق الن 1ـ2ـ5ـ3

تقوم المصارف بوظیفیتین أساسیتین إحداهما موضوعیة و هي تعبئة الموارد المالیة 

وتوجیهها نحو اإلستخدمات المثلى وثانیهما مذهبیة وتتمثل في طرق تعبئة الموارد وصیغ 

ها عمالأإستخداماتها، وكان والیزال الخالف مستمرا حول طبیعة الوظیفة المذهبیة و إنعكاسات 

في الواقع النقدي القطري والدولي على الوظیفة الموضوعیة ، وبدأت ردود األفعال تتوالى 

ها و ئلصناعة اإلئتمان وبیعه واإلتجار في النقود، فإزدادت الفوارق بین حجم الموارد التي تعب

إلئتمان إن آلیة ا'' : بقوله  (*)اإلئتمان الذي تصنعه وهذا ما أكده اإلقتصادي  موریس آلیه  محج

الیوم ، تعتمد على الغطاء الجزئي للودائع ، وعلى خلق النقود من ال شيء، وعلى  ، كما تعمل

نه إحداث زیادة جسیمة في أاإلقراض ألجل طویل أموال مقترضة ألجل قصیر، كل هذا من ش

                                                           
 . 41، ص  2008، مركز أبحاث اإلقتصاد اإلسالمي،جدة، زمة عقار أم أزمة نظامأأحمد مهدي بالوافي، 1

 . 1981، صاحب جائزة نوبل في اإلقتصاد سنة موریس آلیه (*)
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 الواقع أن جمیع األزمات الكبرى في القرنین التاسع عشر والعشرین قد وأوجه الخلل المالحظة 

  .1''نشأت من فرط تزاید اإلئتمان ووعود الدفع و تحویلها إلى نقود 

الدولي  النقد فبعد إنهیار نظام بریتون وودز في بدایة التسعینیات إزداد ضعف الصندوق

مثل سوق الدوالرات ( في ضبط حركة اإلئتمان على المستوى الدولي ، حیث نشأت أسواق نقدیة 

ت النقدیة الوطنیة ، و ال توجد في النظام النقدي الدولي القائم غیر خاضعة للسیاسا) األوروبیة 

لى التلفت من األمر الذي شجع المصارف الدولیة ع،على آلیات التحكم في حركیتها اإلئتمانیة 

و الخروج على المبادئ اإلحتراسیة و الضمانات اإلئتمانیة المعمول بها على  القواعد المصرفیة،

، ارف علیها في المیدان المصرفي على المستویین الفكري و النظري المستوى القطري و المتع

مثل نسبة القروض إلى إجمالي رأس المال، التنوع في سلة التوظیف و محفظة اإلستثمار و 

  . غیرها 

فتسابقت المصارف إلى خلق اإلئتمان بدون ضوابط فقدرت في بدایة الثمانیات نسبة 

و زدادت القروض    %188ا إلى إجمالي رأسمالها حوالي بنكا أمریكی 24القروض التي منحها 

  . 2المكشوفة بصورة غیر مسبوقة

ولتالقي هذه الوضعیة التي أدت إلى إضطراب كبیر في حركة اإلئتمان على المستوى 

الدولي یستدعي األمر توسیع دور الصندوق لیس لمراقبة البنوك المركزیة في البلدان المختلفة 

میدان مراقبة شبكة البنوك الدولیة النشاط والمصارف الكبرى المهیمنة على الضعیفة، ولكن في 

اإلقتصاد العالمي، التي تخلصت من ضوابط السیاسات النقدیة القطریة وتتغافل عنها الدول 

المتقدمة التي تحقق لها مكاسب خیالیة، من أجل إلزامها بالقواعد المصرفیة التي تعظم مصلحة 

تقد بأن المكاسب المتوقعة من إنتقال الصندوق من مراقبة المصارف المجتمع الدولي، ونع

المركزیة لإلقتصادیات النامیة إلى مراقبة اإلحتكارات المصرفیة والتكتالت المالیة الدولیة ستكون 

إصالح آلیة '' اإلئتمانیة بدون تغطیة مناسبة  أكبر و أعظم، وصوال إلى منع خلق النقود 

                                                           
، ص 1991اد اإلسالمي، العدد األول ، ،ترجمة رفیق المصري، مجلة بحوث اإلقتصمن اإلنهیار إلى اإلزدهارموریس آلیه ،  1

69  . 
2   World Bank , World Debt Table , Extrenal debt of developing countries , 1985 /1986 . 
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إلى منع خلق النقود من ال شيء وٕالى منع تمویل القروض طویلة اإلئتمان یجب أن یؤدي 

، بغیة الوصول إلى تثمین الوظیفة الموضوعیة للنظام 1 ''األجل بإقترضات قصیرة األجل

  .المصرفي الدولي

  : الخصائص المتعلقة بإستخدام اإلئتمان  2ـ2ـ5ـ3

ت المجالیة والزمانیة األصلي والمعدل ساهم في زیادة اإلنحرافاإن نظام بریتون وودز،

والمكانیة في إستخدام اإلئتمان، فقد تطورت المضاربیة القصیرة المدى بشكل مضطرد على 

حساب اإلستثمارات اإلنتاجیة المتوسطة والطویلة المدى، وٕازدادت أهمیة المجاالت الترفیهیة 

طبت البلدان وٕاستق ادین األساسیة واألنشطة الضروریةوالكمالیة والثانویة على حساب المی

تصیب البلدان النامیة ضعیفا بالمقارنة  تالمتطورة معظم اإلستثمارات والتوظیفات في حین كان

  .مع عدد سكانها وحجم تحدیاتها، وثقل المسؤولیة التاریخیة لمستعمریها 

وٕانطالقا مما سبق یستدعي األمر إعطاء دور جدید للصندوق لیقوم بإحداث التوازن الذي 

خصیص اإلئتمان المتاح على المستوى الدولي بإستخدام جملة من الكوابح یحقق كفاءة ت

والمحفزات، التي تقلل من هیمنة رأس المال الدولي، وتحد من اآلثار الخطیرة لتطور التكتالت 

اإلحتكاریة وٕانعكاساتها  على أداء السوق النقدیة الدولیة في میدان إستخدام اإلئتمان وتخصیصه 

راقبة وٕانتهاك سیادتها، إلى تحقیق التوازنات النقدیة و المالیة في السوق الدولیة المجالي نامیة وم

وتطهیریها من السلوكات الوظیفیة المضاربیة التبذیریة و خاصة في سوق العمالت ، و إن 

، منذ مدة طویلة والمتعلقة بفرض ضریبة یسیرة James Tobin( 2 (اإلقتراح الذي تقدم به السید 

ت المضاربیة الخاصة بسوق العمالت و قد تجدد هذا اإلقتراح من قبل دائرة الشؤون على العملیا

اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لهیئة األمم المتحدة في الورقة التي قدمت إلى ملتقى التشغیل و 

، حیث بینت إمكانیة تطبیقها للتقلیص من المخالفات و التقلیل من تطور سوق 3العولمة 

                                                           
1   Bruno Jetin , La Taxe Tobin Et La Solidarite Entre   Les Nations , Dixartes , Paris 2002 , 2003 .  
2Document D'informtion Oresente Par Le Department Des Affaires Economiques Et Socials , 
Organization Des Nations Unies 98, Conference Interparlementaire Sur L'emploi Et La Mondialisation , 
Cairo 1997 , P 7 .  

 .08، ص2001،الدار الدولیة، مصر، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جاك جون بوالك3
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ملیار دوالر و أصبحت تستقطب  1300قیمة عملیاتها الیومیة أكثر من العمالت التي بلغت 

 حجما معتبرا من اإلئتمان الدولي و أصبحت حجم العملیات في سوق العمالت یزید أكثر من

من معامالت هذه السوق تنحصر   %70و أكثر من  1ضعفا عن سوق السلع و الخدمات 60

بر مصدر اإلضطربات النقدیة السلبیة في العالم ، في مجموعة الدول الصناعیة الكبرى التي تعت

  . في حجم هذا السوق  %20: یؤدي إلى تخفیض بـ % 0.1:فتطبیق ضریبة بـ 

ملیار دوالر یمكن إستخدام  150وقدر اإلقتراح األممي عوائد هذه الضریبة بأكثر من 

الضغوط السیاسیة جزء منها لتمویل جمیع المؤسسات الدولیة والمنظمات األممیة والتخلص من 

  . للدولة الممولة 

ویمكن تطویر هذه الضریبة الخفیفة إلستعمالها كأداة في تحقیق التوازن في إستخدمات 

ملیار  300اإلئتمان على المستوى الدولي ، وستكون نتائجها إیجابیة وعوائدها كبیرة ال تقل عن 

لل من اإلعتماد الكبیر على دوالر ، یمكن إستخدام جزء منها في زیادة موارد الصندوق لیق

في البلدان  لتمویل عملیات التنمیة الحقیقیة الحصص و یستطیع أن یوفر السیولة الدائمة المیسرة

النامیة بما یساعد على تولید سلسلة من اآلثار اإلیجابیة في حركیة النشاط اإلقتصادي تعظم 

اإلقتراح الذي أضحى مقبوال و مصلحة اإلقتصادیات المتقدمة والنامیة وال شك في أهمیة هذا 

  . قابال للتطبیق من الناحیة التقنیة 

  : الخصائص المتعلقة بنظام اإلئتمان  3ـ2ـ5ـ3

إن النظام اإلئتماني المصرفي الدولي یقوم على نظام الفائدة الربوي الذي ساهم في تطور        

، وأضحى عامال مساعدا اإلقتصاد الرمزي على حساب اإلقتصاد الحقیقي اإلنتاجي والخدماتي

على تحویل تیار معتبر من رؤوس أموال  وأرباح المؤسسات اإلنتاجیة نحو التوظیف في السوق 

النقدیة والمضاربة في السوق المالیة، على حساب التوسیع و التجدید والتطویر في كثیر من 

على حد سواء و  األحیان، ومن جهة أخرى أدى إلى تطور المدیونیة بالدول المتقدمة والنامیة

تراكمت أهرمات الدیون و أصبحت أخطر مشكلة تهدد  تطور األغلبیة الساحقة من سكان العالم 

                                                           
  .09نفس المرجع ، ص ،جاك جون بوالك1
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فقد تطورت التوظیفات المالیة من  .المیة الحالیة أكبر دلیل على ذلكو األزمة المالیة الع

 600000إلى أكثر من  2005ملیار دوالر سنة  330000إلى  1998ملیار دوالر سنة  100000

، 1ملیار دوالر  60000، في حین لم یتجاوز الناتج اإلجمالي العالمي  2008ملیار دوالر سنة 

وٕاذا أضفنا لها المضاربات و المعامالت في سوق العمالت بسبب نظام الصرف غیر الكفؤة و 

ملیار دوالر سنویا و بهذا الوضع فان اإلقتصاد الحقیقي  300000التي تزید تعامالتها على 

كما هو  ،الي المضاري و أصبح الهرم مقلوبامن اإلقتصاد الم %10حى یشكل فقط حوالي أض

  :التالي )6(موضح في الشكل

  

 اإلقتصاد الحقیقي  واإلقتصاد المالي هرم : 06الشكل

  

  

   

  

     

  

  

  

  .08، ص2001الدار الدولیة، مصر،  ،البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جاك جون بوالك :المصدر

 

                                                           
  . 7، مرجع سابق ، ص  أم أزمة نظام... أزمة عقار ي بلوافي ، أحمد مهد  1

    %90 اإلقتصاد النقدي المالي المضاربي

 

 %10اإلقتصاد الحقیقي
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األمر یستدعي إعادة التوازن لإلقتصاد العالمي من خالل أدوات نقدیة ومالیة تنمي  إن

  .التوظیف واإلستثمار في اإلقتصاد الحقیقي 

قد آن األوان لتتكفل مؤسسات النظام النقدي الدولي بصیغ ووسائل تحدث تعدیالت في ل

في بالمؤسسات اإلنتاجیة جوهر نظام اإلئتمان واإلستثمار، ویزداد فیه إرتباط الجهاز المصر 

ولیس العكس، بالبحث عن صیغ جدیدة للمشاركة اإلیجابیة التي تعظم مصلحة جمیع األطراف، 

والتي یضعف خاللها دور المؤسسات التي تربح دائما عن طریق آلیة الفوائد الربویة بغض 

  . النظر عن طبیعة العملیات اإلستثماریة

التمویل و اإلئتمان التي تقوم على المشاركات قد حان الوقت إلعتماد صیغ وأسالیب و 

همیة نظام المشاركة في تحقیق التوازن بین المتنوعة، ضمن نظام اإلئتمان الدولي وذلك أل

  .اإلقتصاد المالي واإلقتصاد الحقیقي و المساهمة في تحقیق اإلستقرار المالي واإلقتصادي

  : تمویل إصالح نظام المساعدات وٕاطار اإلقتراض و حجم ال 6ـ3

كما . یهدف لزیادة المستوى المحتمل للتمویل عن طریق الصندوق خالل األزمة   

  :عدد من اإلصالحات نذكرها فیمایليیتضمن ذلك أیضا إجراء 

  :  النقد الدولي صندوقب إصالح نظام المساعدات  1ـ6ـ3

ضمن   یتطلب إصالح نظام المساعدات التقلیل من التعقیدات التي تالزم طلب التمویل

  : أشكال المساعدات بالصندوق من خالل المزید من المرونة على المستویات التالیة 

   .بتسهیل إجراءات الحصول على التمویل المناسب  المرونة اإلجرائیةـ 

المتعلقة بسرعة الحصول على التمویل والشرائح المحددة إلستخدام  المرونة الزمنیةـ 

  .السحب و تخلیصها من المشروطیة المساعدات بتحسین مدة التدرج في 

المتعلقة بحجم التمویل المطلوب الالزم لمعالجة إختالالت قصیرة المدى  المرونة الكمیةـ 

  .عن الصندوق أو لتمویل مشاریع التنمیة عن طریق مجموعة البنك الدولي
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 .بالتكالیف و آجال التسدید المرونة المتعلقةـ 

  : مویل إطار اإلقتراض و حجم الت  2ـ6ـ3

لتى كانت قبل األزمة المالیة تمت مراجعتها اإن سیاسات وٕاطار اإلقراض وحجم التمویل 

  : 1من خالل محاوالت لإلصالح عن طریق

  .تحدیث المشروطیة البرامجیة ـ

 .إنشاء خط إئتمان مرن جدید ـ

  .تعزیز مرونة إتفاق اإلستعداد اإلئتماني ـ

  .مضاعفة سقوف اإلستفادة من الموارد ـ

  .تبسیط هیاكل التكلفة و مدة اإلستحقاق ـ

    .زیادة موارد األقراض ـ

الشك في أهمیة هذه اإلصالحات ولكن في إطار الشرطیة المسبقة فإن العدید من  

البلدان األعضاء قد ال تستطیع الحصول على الموارد ضمن خط اإلئتمان المرن الجدید الذي 

مسبقا والتي تؤكد ثقة الصندوق في سیاسات العضو وتحدد  یتطلب توفر معاییر األهلیة المحددة

ة بالغة القوة تنفذ یسیاسات إقتصادیة وأطر مؤسس،األهلیة من خالل تقییم للتأكد من أن هناك

وال یزال ملتزما  ،ولدیه سجل أداء سابق إیجابي ومتواصل ،سیاسات على درجة كبیرة من القوة

إتفاق وتشمل المعاییر الخاصة بتقدیر أهلیة دعم  2لبالحفاظ على هذه السیاسات في المستقب

حساب رأسمالي تغلب علیه  ،مركز خارجي قابل لإلستمرار :خط اإلئتمان المرن أن هناك

عدم وجود مشكالت في  إجابیة،مالیة عامة  ،وضع إحتیاطات مریح  ،التدفقات الخاصة 

، ال شك أن 3یة البیانات وسالمتها شفاف ،رقابة فعالة على القطاع المصرفي، المالءة المصرفیة 

                                                           
 . 1، ص 2009، مارس  البیان الصحفيصندوق النقد الدولي ،  1
 . 2مرجع سابق ، ص  ،البیان الصحفيصندوق النقد الدولي، 2
 . 3نفس المرجع، ص ، صندوق النقد الدولي 3
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هذه المعاییر لتقدیر األهلیة في إطار الشرطیة المسبقة تؤدي إلى إنسیاب التمویل لإلقتصادات 

المتطورة و القویة الصاعدة بینما أغلبیة البلدان النامیة ال یمكن أن توفر هذه الشروط للنفاذ إلى 

ن هذه اإلصالحات ترافقت مع األزمة لتوفیر أل بإتفاق خط اإلئتمان المرن و بالتالي یمكن القو 

السیولة لتنمیة الطلب العالمي لصالح اإلقتصادات المتطورة والصاعدة ، ویبقى المشكل قائما 

بالنسبة لباقي البلدان النامیة التي یتطلب األمر حصولها على موارد میسرة وبدون شروط مسبقة 

  . یدولوجیة خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المذهبیة واإل

و لعل من األمور التي یمكن لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي إستخدامها 

هو إیجاد آلیة مؤسسیة إستثماریة توظیفیة میسرة على المستوى الدولي تربط الصنادیق السیادیة 

ا والموارد اإلحتیاطیة بالبنوك المركزیة القطریة من خالل طرح سندات و أسهم توجه خصیص

لتوفیر الحجم المالئم من التمویل القصیر األجل والمتوسط الطویل عن طریق المؤسسات الدولیة 

، ویمكن هنا أن تكون سندات وأسهم مشاركة یكون للدولة صاحبه الموارد دور كبیر في 

  .اإلشراف والمراقبة والمشاركة 

  :البرامج و المشروطیة  7ـ3

  :النقطتین التالیتینسنتطرق إلى هذه الفكرة من خالل      

     :البرامج   1ـ7ـ3

إن البرامج اإلقتصادیة و ما یرتبط بها من سیاسات إقتصادیة ونقدیة ومالیة، تعكس في  

كثیر من جوانبها مظاهر السیادة اإلقتصادیة للدولة، وبالتالي فإن تنامي تدخل صندوق النقد 

علقة بهذه البرامج ، قد أدى إلى الدولي ومجموعة البنك الدولي في القضایا الجوهریة المت

إضعاف السیادة اإلقتصادیة لكثیر من البلدان التي یتزاید تعاملها مع هذه المؤسسات األمر الذي 

یقتضي أن یمتد اإلصالح لیشمل هذه الجوانب بحیث یتم فك اإلرتباط بین إتاحة التمویل 

تها یالدولة وفقا لظروفها وخصوصوالتسهیالت المرتبطة به، وبین طبیعة البرامج التي تتباناها 

اإلقتصادیة واإلجتماعیة مع التأكید على كفاءة إستخدام التمویل وكفاءة األداء اإلقتصادي ومدى 
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شوة وتهریب موارد وتبییض أموال ر  من یرتبط به ماالتقدم في التقلیص من الفساد اإلقتصادي و 

  .غیرها و 

  : المشروطیة  2ـ7ـ3

السیادة اإلقتصادیة للدولة، سواء تعلق األمر الللحد من لقد أضحت المشروطیة أداة 

بمشروطیة الصندوق، أو مشروطیة مجموعة البنك الدولي، أو المشروطیة المتقاطعة لكل منهما 

 فقد أكد تقریر مكتب التقییم المستقل تعدد المشروطیة وعدم فعالیتها، فخالل الفترة

 7000تضمن حوالي تبرنامج  216ة عددها فإن البرامج المقبولة والمدعوم ،)2004ـ1995(

، وبالتالي كانت قروض الصندوق ترتبط غالبا في السابق بشروط مفرطة ال 1ةیمشروطیة  هیكل

  .2تركز بالقدر الكافي على األهداف األساسیة

ولقد قام الصندوق بتحدیث الشرطیة عن طریق اإلعتماد على الشرطیة المسبقة كبدیل 

و هذا یعني التأكد أوال من قوة إقتصاد البلد ) البعدیة ( قلیدیة الالحقة للتخلص من الشرطیة الت

و سالمته ، والتحدیث من خالل مراقبة تنفیذ  السیاسات الهیكلیة في إطار مراجعات البرامج 

بدال من المراقبة عن طریق المعاییر الهیكلیة التي  سیتوقف العمل بها في كل إتفاقیات 

  . الصندوق 

لذي یتطلب تحجیم هذه المشروطیة و تحدید مجاالتها ، بالتركیز على إن األمر ا

الجوانب األدائیة والنواحي المتعلقة بالكفاءة اإلقتصادیة في مجال إستخدام اإلئتمان رفع كفاءة 

األداء اإلقتصادي  المتعلق بتنفیذ البرامج  و منظومة سیاستها اإلقتصادیة ، من أجل الوصول 

یادیة اإلیدولوجیة للمعاییر األدائیة للمشروطیة التي تؤكد علیها إلى أقصى درجات الح

المؤسسات النقدیة  والمالیة الدولیة التي تزاید التقاطع في برامجها ومشروطیتها مما جعل 

لقد قلت ، البعض ینادي بدمج صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في مؤسسة دولیة واحدة

ج اإلصالح في البلدان النامیة بین المنظمتین وزادت مجاالت مجاالت اإلختالف في تمویل برام

                                                           
1   I.EO , Evaluation De La Conditionnalite Structurelle Des Programmes Appuyes Par Le Fmi , Rpport 
Devaluation 2007 , p1 , 4  

 . 2، ص  2009مارس  09، 85البیان الصحفي رقم صندوق النقد الدولي ،  2
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و أن  الخطوط الفاصلة القدیمة لمجال نشاط  ،التدخل و اإلزدواجیة و المشروطیات المتقاطعة

جل وسیاسات حیث كانت القروض القصیرة األ ،المنظمتین أخذن في التالشي على األرجح  كال

 جل وسیاساتوالقروض طویلة األ الدولي، اإلصالح الكلي من إختصاص صندوق النقد

، فأصبح البنك الدولي یقدم 1من إختصاص البنك الدولي ) أو الهیكلي(قتصاد الجزئي اإل

شكال من أقروضا في المدى القصیر و المتوسط، و بالمقابل فإن صندوق النقد الدولي طور 

عض یقترح دمج المنظمتین المساعدات متعلقة بالمدى المتوسط والطویل وهذا التداخل جعل الب

في وكالة واحدة تتكامل برامجها وتتقلص مشروطیاتها التي تؤثر في عناصر السیادة اإلقتصادیة 

  .مو المتوازن على المستوى العالميالنو  لتنمیةل تهاللدول النامیة، وتكون خدم

اع روریة سوف یؤدي إلى تطور المؤسستین وتكاملها وٕارتفظصالحات الولكن القیام باإل

  .مستویات أدائهما في تحقیق اإلستقرار والتعاون في النظام النقدي والمالي الدولي 

  : نظام الحوكمة  8ـ3

الخصوص بالهیكل التنظیمي بإن معاینة نظام الحوكمة بالصندوق و البنك والذي یتعلق 

رار والعالقات الرسمیة و غیر الرسمیة التي تؤثر في األنشطة المؤسستیة وعملیات صنع الق

تدل على محدودیة نظام الحوكمة بالصندوق وضرورة ، وآلیة مشاركة األطراف المختلفة فیه

اإلصالحات الجوهریة لتعزیز شرعیة الصندوق و یمكن مالحظة ذلك القصور ضمن األبعاد 

  : األساسیة التالیة 

  : الفعالیة   1ـ8ـ3

هداف وصیاغة ألضعفا في تحقیق الجودة العالیة في مجال اهناك لقد تبین بأن 

راتیجیات وتنفیذها و متابعة نتائجها و أن  عملیة صنع القرار أثناء األزمات تحدث خارج تاإلس

نطاق القنوات الرسمیة وأنها تفتقر إلى الشفافیة و القدرة على ضمان المساءلة عن القرارات 

ج جاهز ن یكون البرنامأالمتخذة و هي تستبعد معظم أعضاء الصندوق من المشاركة إلى 

                                                           
 . 29، ص مرجع سابق،  البنك الدولي و الصندوق النقد الدوليجاك ج بوالك ،  1
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تي من خارج إطار الحوكمة الرسمي أرشادات السیاسیة عالیة المستوى تللموافقة علیه، وكانت اإل

إضافة إلى عدم  1) ومجموعة العشرین  مجموعة السبعة ( للصندوق وبالدرجة األولى من 

وضوح توزیع المسؤولیات بین إدارة الصندوق و المجلس التنفیذي و بین هذا األخیر واللجنة 

  . لدولیة للشؤون النقدیة و المالیة ا

إن هذه الفقرة القویة الواردة في تقریر الحوكمة تدل على خطورة إستمرار وضع الصندوق 

الحالي األمر الذي یتطلب مراجعة جذریة تؤدي إلى توضیح الصالحیات و تحدید المسؤولیات، 

مستوى الرسمي لهیاكل هداف و السیاسات و صنع القرارات على الو المشاركة  في وضع األ

  .  الدولي و البنك النقد الدولي الصندوق

  : الكفاءة و المساءلة  2ـ8ـ3

إن الوضع الحالي یظهر إرتفاع تكالیف إدارة المؤسسات النقدیة  والمالیة الدولیة وضعف 

م فال توجد معاییر متفق علیها یمكن اإلستناد إلیها لتقیی ،جوانب الحوكمة  المتعلقة بالمساءلة 

أعمال الصندوق كما ال توجد آلیة كافیة تسمح لألعضاء واألطراف المعینة المناسبة بمساءلة 

، إضافة إلى ثغرات 2المنظمة وأجهزتها، وٕان تداخل المؤسسات یجعل خطوط المساءلة مبهمة

ضعف  تصمیم آلیات المساءلة یمكن ''أخرى تتعلق باإلشراف والرقابة و بالتالي یمكن القول بأن 

  . 3''یحد من فعالیة األداءأن 

صیاغة مسار وآلیات للمساءلة تساهم في رفع  هو إن مقتضیات اإلصالح المطلوب

  .فعالیة الصندوق و تساهم في تعزیز دوره و شرعیته 

  : المشاركة  3ـ8ـ3

الوضع الحالي في المؤسسات النقدیة والمالیة وخاصة صندوق النقد الدولي یظهر عدم 

خرى على إسماع صوتها وأخذها بعین اإلعتبار في عملیة طراف المعینة األقدرة األعضاء و األ

                                                           
 . 29، ص  2001، الدار الدولیة ، مصر  وق النقل الدوليالحوكمة في صندمكتب التقییم المستقل ،  1
 . 17،مرجع سابق، ص  الحوكمة في صندوق النقد الدوليمكتب التقییم المستقل ، 2
 .18نفس المرجع، ص مكتب التقییم المستقل،  3
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صنع القرار ولهذا یتعین مشاركة واسعة من خالل مراعاة رأي األعضاء و أطراف المجتمع 

عتبار لتصویب مسیرة المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة وجعلها في المدني ومنظامتها بعین اإل

 .ة في مجال إختصاصتهاعات اإلنسانیخدمة المجتم

  الدوليالمالي و النقدي  النظام آفاق: المبحث الرابع

 عدیدة على نقائص من ( 2008 ) العالمیة المالیة األزمة عنه كشفت بعدما  الواضح من بات

 لنا سمح المرحلة، لقد متطلبات مع یتماشى ال األخیر هذا ، بأن السائد الدولي المالي النظام مستوى

 خیار تبني نحو یتجه الدولي المجتمع أن بإستنتاج األزمة تلت التي الدولیة التحركات مختلف رصد

 بدیل غیاب إلى أساسا ذلك یرجع و النظام هذا في كلیا النظر إعادة ولیس السائد النظام إصالح

 سلبیة إنعكاسات من ذلك یولده قد لما نظرا تغییره في الكبرى الدول بعض رغبة عدم كذلك و واضح

 .الخاصة مصالحها ىعل

 ردود في جاء ما إلى التطرق خالل من إال یتم ال الدولي المالي النظام آفاق عن الحدیث إن

 الدولي المالي للنظام مراجعة أو إصالح عملیة أي أن فیه شك ال مما و األزمة، إتجاه الدولیة الفعل

 .وليالد النقد صندوق مستقبل أو نشاط على مباشر أثر لها سیكون السائد

 2008 ) ( العالمیة  المالیة األزمة إتجاه الدولیة الفعل ردود  1ـ4

 على تمت التي التحركات كل األول المستوى ضم حیث مستویین على الدولي التحرك كان

 .النظامیة األهمیة ذات المالیة المؤسسات بعض تأمیم و السیولة ضخ كإجراءات الوطني المستوى

 أو الجماعي الطابع إكتسبت التي التحركات كل ضم فقد الدولیة الفعل دردو  من الثاني المستوى أما

 تجاوز سبل ناقشت التي، العشرین مجموعة دول إجتماعات التحركات هذه أبرز لعل و الدولي،

 التي المؤتمرات مختلف إلى یلي فیما السائد، حیث سنتطرق الدولي المالي النظام إصالح و األزمة

  1:توصیات من به جاءت ما إلى و األزمة تلت

                                                           

،  2009ـ03ـ09،24ـ85بیان صحفي ، رقم ،صندوق النقد الدولي یجري إصالحا شامال إلطار اإلقراض صندوق النقدالدولي، 1 

  . 23:00: الساعة ، www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2009/pr0985a.pdf:موجود على
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 2008نوفمبر  16 ـ 15رین العش لمجموعة واشنطن مؤتمر 1ـ1ـ4

 اإلجراءات من مجموعة اتخذت قد بأنها للمؤتمر الختامي البیان في المشاركة الدول ذكرت

 مال رأس وتقویة السیوالت، وتوفیر القروض، أسواق تنشیط و اإلقتصاد، تحفیز إلى الهادفة

 والسماح بالرقابة المتعلقة النقائص وتجاوز الودائع، و المدخرات وحمایة المالیة، المؤسسات

  .العالمي لإلقتصاد الدعم بتقدیم الدولیة المالیة للمؤسسات

األهداف  تحقیق بغیة اإلجراءات من مجموعة المؤتمر في المشاركة الدول حددت لقد

1كاآلتي جاءت قد أعاله المذكورة
:  

                النظام إستقرار في یساهم أن شأنه من إضافي إجراء كل وٕاتخاذ الجهود مواصلة ـ

  .المالي

 .به القیام النقدیة السیاسة بإمكان الذي اإلیجابي بالدور اإلعتراف ـ

  .سریعة نتائج تحقیق أجل من المیزانیة إجراءات الحاجة عند إستعمال ـ

  .الالزم تمویلال إلى للوصول النامیة و الناشئة اإلقتصادیات مساعدة ـ

 .إمكانیاتها كامل إستعمال على األخرى الدولیة التنمیة بنوك و الدولي البنك تشجیع ـ

                                                                              كل من صندوق نقد دولي و البنك الدولي و بنوك التنمیة الدولیةلر یالعمل على توف ـ

 .األزمة  مواجهة على الموارد الكافیة التي ستسمح لها بأداء دور فعال في

   تفاق على ضرورة تكثیف التعاون الدولي بین إصالح األسواق المالیة حیث تم اإل ـ

  .المراقبین وتقویة المعاییر الدولیة، والسهر على تحقیق تطبیق عادل لهذه المعاییر

  

  

                                                           
 .ع سابقمرج ،صندوق النقد الدولي یجري إصالحا شامال إلطار اإلقراض ،صندوق النقدالدولي  1
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 2009أفریل  2تمر لندن لمجموعة العشرین مؤ  2ـ1ـ4

في ظل  2008 ندالع األزمة المالیةإجتمع قادة دول مجموعة العشرین لثاني مرة بعد إ

صندوق النقد الدولي الخسارة في رأس  جتماعیة جد صعبة، حیث قدرإقتصادیة و إ ظروف

 .ملیار دوالر 52000بحوالي  2009العالمي في نهایة فیفري  المال

 :م تسجیل ستة توصیات رئیسیة خالل مؤتمر لندن و قد جاءت كاآلتيتلقد 

یأمل قادة الدول المشاركة في المؤتمر بأن : سترجاع الثقة و دفع النموإالعمل على ـ 

ما  طول فترة االنكماش و بأن تسمح بإنشاء معقتصادیاتنا إتقلص المالییر التي ضختها في 

 .ملیون منصب شغل 20 ـیقارب ال

تفقت الدول المشاركة على تبني إ :ح النظام المالي بهدف بعث عملیة اإلقراضإصالـ 

التهرب  قواعد جدیدة في مجال األجور و الجوائز على المستوى الدولي و كذلك على محاربة

 .الضریبي و تبییض األموال

 یشمل هذا اإلجراء جمیع المجاالت و باألخص الصنادیق :تقویة الرقابة المالیةـ 

 .عتمادهاإماریة عالیة المخاطر والمعاییر المحاسبیة التي سیتم ستثاإل

 أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر عن :تمویل وٕاصالح المؤسسات المالیة الدولیةـ 

 موارد رفع على اإلتفاق تم كما الصندوق، بها سیقوم التي المستقلة الرقابة لمبدأ المطلقة مساندتها

 1.أضعاف ثالثة بحوالي زیادة أي ملیار 750 إلى الدولي النقد صندوق

 تعاود لن بأنها المؤتمر في المشاركة الدول أكدت :اإلستثمار و الدولیة التجارة ـ تشجیع

 وللقیام الثالثینیات، لسنوات الحمائیة السیاسات إلى واضحة إشارة في الماضي أخطاء إرتكاب

 ةالعالمی التجارة منظمة كلفت اإللزام هذا تنفیذ بمراقبة

                                                           
1 R.J Shiller, The New Financial Order: Risk In The 21st Century, Princeton University Press, 2004. 
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 دول ترى :الدوحة أجندة إطار في دولي تجاري إتفاق إلى التوصل ضرورة على ـ التأكید

 إضافیة ملیاردوالر 150 حوالي سیولد اإلطار هذا في إتفاق إلى التوصل بأن العشرین مجموعة

 . سنویا العالمي لإلقتصاد

  2009 سبتمبر 25ـ  24  العشرین لمجموعة بیتسبرغ مؤتمر 3ـ1ـ4  

 ما العالمي اإلقتصادي النمو إنتعاش عودة مالمح بروز بدایة مع المؤتمر هذا عقادإن تزامن

 أجل من صارمة سیاسات تنفیذ بمواصلة یقضي إتفاق صیاغة إلى المشاركة الدول بزعماء دفع

 .عمل فرص إیجاد و اإلقتصادي النمو إستعادة

  1:رغبیتسب مؤتمر بها جاء التي التوصیات أهم التالیة العناصر تمثل

 تعافي یتأمن أن إلى التحفیز إجراءات مواصلة على المشاركة الدول وافقت : التعافي ـ تعزیز

 أتخذ الذي النقدي المالي و الدعم تقلیص جهود لتنسیق المثلى السبل في البحث على و اإلقتصاد،

 .التعافي حالة عودة من التأكد یتم حالما ذلك و األزمة على كرد

 الرئیس مقترح المشاركة الدول تبنت  :متوازن و مستدام و قوي لنمو إطار ـ إطالق

 معالم یرسم الذي و "متوازن و مستدام و قوي لنمو إطار" بـ المعروف "أوباما باراك" األمریكي

 .اإلقتصادیین والتنسیق للتعاون عملیة

 تبني على المشاركة الدول وافقت  :المالیة األسواق یخص فیما جدیدة قیود و نظم ـ تبني

 مال لرأس المصارف بإحتفاظ طالبت إذ المصارف، أموال رؤوس بخصوص صارمة دولیة معاییر

 .التعویضات مجال في صارمة دولیة معاییر تبني على وافقت كما أكبر،

 هیكل بتحدیث المجموعة قادة تعهد :العالمي اإلقتصادي للتعاون التحتیة البنى ـ تحدیث

   5%عن تقل ال نسبة تحویل على وافقوا التحدیث هذا من كجزء و العالمي، اإلقتصادي التعاون

  

                                                           
1 FMI, Le FMI crée un mécanisme de liquidité à court terme à l’intention des pays ayant accès aux 
marchés, Communiqué de presse, N°08/262 (F), 29Octobre2008 Disponible sur: 
www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2008/pr08262f.htm , date de visite :20-11-2012, 22:30. 
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1التمثیل قلیلة بلدان إلى الدولي النقد بصندوق التمثیل زائدة الدول حصص من 
. 

  على المشاركة الدول إتفقت :لألخطار عرضة األكثر و فقرا األكثر العالم مواطني ـ دعم

 توظیف على أیضا اتفقت كما العالم، فقراء إلى مالیةال التسهیالت و الوقود و الغداء بوصول اإللتزام

 .لألزمات عرضة األكثر البلدان لصالح سریع بشكل المالیة الموارد

 التي أقرتها اإللتزامات تنفیذ تقدم مدى المجموعة إستعرضت :السابقة باإللتزامات ـ الوفاء

 ما بإلتزاماتها الوفاء في تنجح قد الدول أن إلى توصلت و  )لندن واشنطن، (السابقة  قممها في

  . المالیة األزمة رقعة إتساع بمكافحة لها سیسمح

عقدت دول مجموعة  :2010جوان  27 ـ 26 مؤتمر طورنطو لمجموعة العشرین  4ـ1ـ4

الكندیة، و قد أكد المشاركون مند  نفجار األزمة في مدینة طورنطوإالعشرین مؤتمرها الرابع بعد 

ال تزال هناك العدید من التحدیات و  ن النتائج اإلیجابیة المحققة إال أنهالبدایة بأنه و بالرغم م

 2:أهمها

 . نتعاش یبقى هش و غیر متكافئ بین الدولنتعاش النمو إال أن هذا اإلإبالرغم من ـ 

 . تسجیل بعض الدول لمستویات بطالة غیر مقبولةـ 

 . جتماعيال اإلنعكاسات السلبیة لألزمة خاصة في المجستمرار تسجیل اإلـ إ

 لم تقدم الدول المشاركة في المؤتمر جواب موحدا فیما یخص اإلستراتیجیة التي ستتبعـ 

 قتصاد العالمي، و دلیل ذلك أن البیان الختامي أكدقتصاد الكلي إلنعاش اإلعلى مستوى اإل

 قتصاد و خلق مناصب الشغل ستختلف منعلى أن اإلجراءات المتبعة في مجال إنعاش اإل

 .لة إلى أخرى و هذا حسب خصائص هذه األخیرة دو 

                                                           
1  Sylviane Guillaumont Jeanneney et Kangni Kpodar, Développement financier,instabilité financière et 
croissance économique, Revue: Économie et Prévision,N°174, Mars2006 Disponible sur: 
www.alize.finances.gouv.fr/prevision/revue/resumes/ep174/pdf/rsf174a5.pdf, date de visite :20- 12-2012, 
22:30. 
2 Thierry Pouch, La Politique Economique: Mondialisation Et Mutations, Edition L'harmattan, Paris, 

2006, P.P.294.295. 
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 أما فیما یخص موضوع الرقابة المالیة فقد قررت الدول المشاركة تقویة هیكل األسواقـ 

صنادیق  المالیة عبر اإلسراع في تبني إجراءات صارمة من شأنها تحسین شفافیة و مراقبة

  .وكاالت التنقیط و المشتقات المالیةو التحوط، 

 صندوق النقد الدولي مستقبل 2ـ4

 بدور للقیام العشرین مجموعة دول مساندة على حصل أن بعد و الدولي النقد صندوق یتطلع

 مراقبة في دوره بتفعیل المجموعة هذه طالبته حیث الدولي، المالي النظام داخل فعالیة أكثر

 التي الشروط كل فیرتو  إلى إضافیة مالیة بموارد تزویده عبر سعت كما الدولیة، المالیة القطاعات

 مستقبل بأن القول الدولیة، كما یمكن الساحة على األخیر المقرض لدور جید بأداء للصندوق تسمح

 كذلك و األزمة بعد العشرین مجموعة تبنتها التي التوصیات تنفیذ بمدى محالة ال سیتأثر الصندوق

 .المالیة العولمة ظاهرة تطور بمدى

 1:التالیة العوامل ظل في لدوليا النقد صندوق مستقبل سیتحدد

 العالمیة المالیة الحوكمة إصالح  1ـ2ـ4

  2008العالمیة المالیة األزمة بوقوع التنبؤ في السائد العالمي المالیة الحوكمة نظام فشل دفع

 عن النظام في هذا النظر بإعادة للمطالبة دولیا األصوات تصاعد إلى الدول بین إنتشارها منع و

  2:التالیین العنصرین في سنوضحه ما هو و المشاركة أساس على مبنیة صالحاتإ تبني طریق

 فشل النظام الحالي 1ـ1ـ2ـ4

 ث بین نظامعف العمیق لبنیة الحوكمة العالمیة حیبینت األزمة المالیة األخیرة الض

كمة حو  إن الحاجة إلى. الحوكمة السائد عن عجزه في التنبؤ أو كبح أو مواجهة التقلبات المالیة

المالي  یتطلب توازن أفضل بین قطبي العولمة المالیة، أي بین النشاط مالیة عالمیة فعالة

 .الخاص من جهة، و الحوكمة المالیة العمومیة من جهة أخرى

                                                           
1David Held et Kevin Young, Réformer la gouvernance financière globale, Politique Revue de débats, 

N°60, Juin2009  .  
2Jacques Riboud, La monnaie réelle, Edition l'Harmattan, Paris, 2008, p.p.331.332   
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 بینت األزمة المالیة العالمیة عجز نظام الحوكمة المالیة العالمي في صد مختلف العوامل

إزالة  توسع الفقاعة المالیة، عجز البنوك المركزیة عن التي أدت إلى ظهور األزمة على غرار

 .الخ...التضخم من السوق العقاري، مخاطرة المتعاملین في القطاع الخاص

إن إخفاقات نظام الحوكمة المالیة العالمي السائد تتعدى إیجابیاته، فبدایة یمكن القول 

 ل على مشاكل خاصة حدثتذا النظام یتكون أساسا من مؤسسات تطورت كنتیجة لرد فعه بأن

جنبا  من جهة أخرى فإنه حتى و إن قامت هذه المؤسسات بالعمل ،خالل الثالثین سنة األخیرة

 1:إلى جنب فإنه ال یوجد تقسیم واضح للعمل فیما بینها، و یرجع هذا المشكل أساسا إلى

 .كون حوكمة األسواق المالیة مسألة تمس الصالحیات الوطنیة و الدولیة  ـ

 تخاذإ لیة العالمیة هو عدم مقدرتها علىلشيء األخر الذي یعاب على الحوكمة المااـ 

 2007 إجراءات فعالة في الوقت المناسب، و دلیل ذلك أن بنك المدفوعات الدولیة شخص عام

في مرحلة  عدة مشاكل هیكلیة في النظام المالي الدولي إال أن ما حدث هو بقاء هذا التشخیص

 .و لم یتبع بأي إجراءات البحث و المالحظة

  المشاركة على مبنیة إصالحات نحو التوجه 2ـ1ـ2ـ4 

 دولي تعاون من تنبع أن هو شرعیة و ناجحة اإلصالح عملیة تكون لكي األساسي الشرط إن

 تسجیل تم السواء، لقد حد على جیوسیاسیا أهمیة األكثر الغنیة الدول و الفقیرة الدول من كل یضم

 بعض تدقیق الضروري من یبقى لكن العشرین، لمجموعة لندن مؤتمر أثناء نقاط عدة في تقدم

 جلب هي ملحوظ تقدم فیها حصل التي النقاط أهم بین اآلجال، ومن أقرب في األساسیة التحوالت

 بأن اإلقتصادیین من العدید المالیة ،یرى الحوكمة موضوع حول النقاش تفعیل و الجمهور إنتباه

 عدم إتجاه أكبر بحمایة المطالبة إلى حتما سیؤدي المالیة للحوكمة مؤسساتي إصالح بعملیة القیام

 نقل إلى حتما سیقودنا الطریق هذا إتباع أن كما المخاطرة، على اإلعتماد من بدال النظامي اإلستقرار

 .الدولیة الموارد في المشاركة إلى الثروة في المشاركة من المشاركة معنى

                                                           
1Jacques Riboud, La monnaie réelle,Opcit, P.P.332.333.  
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 الذي المبدأ أي التكافؤ، مبدأ معیاري كمبدأ المشاركة على بنیةالم اإلصالحات تتبنى قد

 بهذه المتعلقة القرارات بموجبها أتخذت التي القوانین من ما منفعة فوائد و تكلفة بتناسب یطالب

 أو مؤیدین عالمیة سواء كانوا عامة بمنفعة للمعنیین یكون بأن كهذا مبدأ جوهریا المنفعة ، و یفرض

 مستویات أقصى ضمان أجل من مراقبتها أو تنظیمها بكیفیة المتعلق القرار في تهممؤیدین كلم غیر

 .الفعالیة

 األخیر المقرض نموذج ترسیخ نحو الدولي النقد صندوق توجه 2ـ2ـ4

 النظر بإعادة الدولي النقد صندوق قیام  ضرورة التسعینیات لسنوات المالیة العولمة فرضت

 سواء األموال لرؤوس الدولیة الحركة في رئیسیا دورا الیوم الخاص القطاع یلعب إذ تدخله، شروط في

 للدول بالنسبة المشكل یكمن المستثمرین، حیث ال جهة من كذلك و الدائنین أو المدینین جهة من

 لم الذي التمویل الصندوق بها سیقدم التي الكیفیة في المالیة العولمة إلى حدیثا أنظمت التي الناشئة

 تشكل قد التي  األسواق نشاط بها التي سینظم الكیفیة في یكمن ولكن المال، رأس أسواق به تأت

  .كبیرا خلال

 خدمات عن اإلستغناء أو التخلي نحو تتجه التسعینیات سنوات في الناشئة الدول كانت لقد

 التي ةالمالی األزمات أن إال المتناول، في المال لرأس دولیة أسواق لتوفر نظرا الدولي، النقد صندوق

 .التوجه هذا كبح إلى أدت الفترة هذه شهدتها

 تدخله أدوات كانت الذي الوقت في األزمات هذه مواجهة في كبیرا دورا الصندوق لعب

المال ، ولقد  رأس لحساب المفاجئة التقلبات لیس و الجاري الحساب في العجز لمواجهة مصممة

 تعزیزه إلى  یسعى هو و سابقة محطات دةع في الصندوق به یقوم الذي األخیر المقرض دور برز

 . الصندوق سیاسات في عدیدة ضعف نقاط عن األخیرة األزمة كشف بعد خاصة

 بعد ما مرحلة في و األزمة قبل ما مرحلة في الصندوق تحركات ألهم عرض یلي وفیما

  1:الدولیة الساحة على األخیر المقرض بدور القیام  إلى خاللها من سعى التي و األزمة

                                                           
1Patrick Artus et autres, La crise des subprimes, Rapport du Conseil d’Analyse Economique Français, la 

documentation française, Paris, 2008, p12 .  
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 الدولي النقد صندوق إلتزامات شكل تطور 1ـ2ـ2ـ4

 یظهرجیدا المناطق مختلف في الدولي النقد صندوق قدمها التي المالیة المساعدات مقارنة إن

 العولمة بالخوض في تسمح هیاكل تملك ال التي للدول فبالنسبة المساعدات، هذه وأهمیة حجم

 العمومیة التنمیة مساعدات مساندة على تساعد الصندوق تدخالت فإن إفریقیا ، خاصة المالیة

 یبقى آخر جانب المتقدمة، من الدول تمنحها التي والقروض الدولي البنك تمویل إلى المضافة

 منفذ تملك التي الكبرى الدول لبعض بالنسبة الطویل المدى على الشریك بمثابة الدولي النقد صندوق

 بمساندة إقتصادیاتها لتحویل برنامج تنفیذ على ملتع تزال ال لكنها و األموال رؤوس سوق على

 الشرقیة، أوربا في الدول من العدید حال وكذلك الالتینیة أمریكا في األرجنتین حال هو و الصندوق،

 لعملیات حساسة تبقى ولكن المال رأس من كبیرة تدفقات تستقبل والتي الناشئة للدول بالنسبة كذلك

 عن المسؤول و األزمات بتنسیق إدارة المكلف العون بمثابة لها نسبةبال فالصندوق المفاجئ، السحب

 .الدولي المستوى على األخیر المقرض وظیفة

قد    2008 العالمیة المالیة األزمة أن إال ،1995  عام الصندوق موارد زیادة من إنه و بالرغم

 هو و  نظامیة كبرى أزمات مواجهة أجل من كاف غیر مستوى في تبقى الصندوق موارد بأن بینت

1جدیدة تمویل بمصادر یطالب الصندوق جعل ما
.  

 الدولي النقد لصندوق اإلحتیاطي اإلقتراض تطور 2ـ2ـ2ـ4

 ، حسبما اإلقراضیة أدواته تحدیث إلى دوما یسعى كان الدولي النقد صندوق أن من بالرغم

 عدم أظهرت قد   2008 المالیة األزمة أن إال األعضاء، دوله متطلبات و أوضاع مع یتناسب

 .الحدیثة العالمیة اإلقتصادیة األوضاع و األزمة هذه حجم مع أدواته تماشي

 2008أكتوبر في إقراره خالل من األعضاء دوله لمتطلبات اإلستجابة إلى الصندوق سعى

 النقد صندوق یهدف و األجل، قصیرة للسیولة التمویلي بالتسهیل سمي جدید تسهیل إنشاء عن

                                                           
1 Patrick Artus et autres, La crise des subprimes, Opcit , P.12 
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 العالمیة المالیة األسواق مستوى على السیولة أوضاع تحسین إلى التسهیل لهذا تصمیمه برع الدولي

 .األساسیات السلیمةذات  اإلقتصادیات تواجه التي الضغوطات إنتشار من الحد و

 قراضیة، وافقمن جانب آخر وفي إطار توجه الصندوق الرامي إلى تكییف أدواته اإل

و  الصندوق القیام بإصالح شامل إلطار اإلقراض من مواردالمجلس التنفیذي للصندوق على 

الشرطیة وجعلها  تهدف هذه العملیة إلى زیادة المرونة فیما یقدم من قروض إلى جانب ترشید

 .حتیاجات البلدان األعضاءإستجابة فعالة لمختلف عامال مساعدا إل

 ن هذا األخیر فيوفي إطار التدابیر المتخذة إلصالح نظام اإلقراض في الصندوق أعل

وظیفة  عن إنشاء تسهیل جدید سمي بخط االئتمان المرن وهو یقوم بدور یشبه 2009مارس 

  .قتصاديوثائق التأمین لحمایة الدول التي تتسم بقوة أدائها اإل
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  :لـة الفصـخالص

 تهدف هذه السلسلة من اإلصالحات في طریقة التدخل المالي لصندوق النقد الدولي إلى

لقد  .نموذج جدید لمؤسسة تستطیع القیام بدور المقرض األخیر على الساحة الدولیة رسم معالم

إال أنه  سمحت اإلجراءات الجدیدة لتدخل صندوق النقد الدولي بتمدید حدوده في عدة مجاالت،

  .حكومیةاللم یتخلص بعد من طابع المؤسسة 

 احة الدولیة في ظلیعتبر ترسیخ صندوق النقد الدولي لدور المقرض األخیر على الس

الدولي  الهیكل الجدید للنظام المالي الدولي أحد الخیارات الممكنة، إال أن سعي صندوق النقد

الالزمة  الساحة الدولیة لن یتحقق إال في حالة ما إذا توفرت المواردعلى نفراد بهذا الدور لإل

 .ل فعالوأعطیت للصندوق كامل الصالحیات التي تمكنه من أداء هذا الدور بشك

عن قصور كبیر في الدور تعبر  2008 األزمة المالیة العالمیة الراهنة فإنوفي المحصلة، 

فبینما كان صوته عالیا مع كل . قتصاد العالميیؤدیه في اإل الذيالمنوط بصندوق النقد الدولي 

قتصاد إحدى الدول النامیة األعضاء، وبینما كانت شروطه قاسیة عند تصمیم إأزمة تضرب 

قتصادات تلك الدول، نكاد ال نجد له دورا یذكر بعد حدوث تلك إبرامج التي تستهدف عالج ال

، األمر الذي یفرض علینا مراجعة هذا الدور، ولكن على أسس جدیدة 2008 األزمة العالمیة

نعكاسا لمستویات إأكثر عدالة وواقعیة بحیث تتناسب مع الوضع الذي نحن علیه اآلن ولیس 

  .القرن الماضي األربعینات من
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  :ةـة عامـخاتم

حیث َمثَّلت  ،2008لسنة  األزمة المالیة العالمیة وقوعت العدید من العوامل في مَ اهَ سَ 

 كما، العامل األساسي الذي أدى إلى إندالع األزمة أزمة القروض العقاریة عالیة المخاطر 

د العالمي بصفة عامة واإلقتصاد على مستوى اإلقتصا واختالالتة دَّ عِ تضافرت عوامل 

ا ِلتطال غالبیة واتِّساع مداه ،نتقال هذه األزمةار و وتطوُّ  حدوثاألمریكي بصفة خاصة في 

ل  .الدُّوَّ

على ها األكبر بأنَّ  ن،ت هذه األزمة من طرف عدد كبیر من اإلقتصادییفَ نِّ صُ  حیث

ت رَ سفَ ها أَ كما أنَّ  تریلیون دوالر، 1.3أكثر من رت تكلفتها دِّ قٌ  إذ  1929 مند أزمة عاماإلطالق 

الت عدَّ رتفاع مُ اى إلى ما أدَّ هذا عن إفالس عدد كبیر من المؤسسات المالیة والصناعیة، 

توجیه سهام النَّقد كر في كما ساهمت العوامل السابقة الذِّ  .العالم لوَّ دُ  العدید منالبطالة في 

ذع لل ستقرار النظام افي المحافظة على  تهومدى فعالیلي، الذي یلعبه صندوق النقد الدو ور دَّ الالَّ

  .المالي الدولي وحمایته من مختلف األزمات

ضحة منذ بدایة تأسیس صندوق وا اإلیدیولوجیة لقد اتَّضح لنا كیف كانت بصمات الهیمنة     

لة لدورهفالدولي،  النقد َبَدا  ،بدءا من تحدید أهدافه وهیكله التنظیمي وطبیعة المؤسسات الُمكمِّ

 ُموَّجهة للحفاظ على الموازین النقدیة والمالیةها الخارجي وبِ بشكل واضح أنَّ هذه المؤسَّسة في ثَ 

ل الصناعیة الكبرى ة التي ُسطِّرت من ِقَبِل الدُّ العالمیة، غیر أنَّ أهدافها الخفیَّ  كانت ُموَّجهة  وَّ

ألمر بدیهي ألن صندوق النقد هذا اإن . اإلقتصادیة على اإلقتصاد العالميلفرض الهیمنة 

األمر الذي  الدولي أنشيء في ظرف خاص لحاجة خاصة لدول معینة تقود اإلقتصاد العالمي،

إدارة مستقلة من شأنها  سسة بإدارة النظام النقدي الدوليُیؤكِّد منذ البدایة صعوبة قیام هذه المؤ 

  .قیق مصلحة المجتمع الدولي بأكملهتح

 ق النقد الدولي تقوم على مبدأ عدم المساواة بین الدول األعضاء، ألنَّ إدارة صندو  نَّ إ      

 خذُ تَّ صویتیة التي على أساسها تُ على عدم المساواة في القوى التَّ  ٌس سَّ ؤَ مُ  النقد الدولي صندوق

األمر الذي یعكس قوة التأثیر .الماليو بأسره في المیدان النقدي ة التي تحكم العالم القرارات الهامَّ 
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حیث تسیطر الدول الصناعیة  لهیمنة على الساحة الدولیة لمجموعة الدول الرأسمالیة المتقدمة،وا

تنفرد  ، إذالنقد الدولي صندوقها الوالیات المتحدة على إدارة وعلى رأس ،المتقدمة الخمس الكبرى

ة في ، تماشیا مع ما تملكه من نسبمن القوة التصویتیة %20 ـبـ األمریكیة الوالیات المتحدة

ال تعكس قوتهم  ، النقد الدولي صندوقالبلدان األعضاء في  َص صَ حِ  نَّ أ كما .الصندوقرأسمال 

كل بلد عضو ترتبط حصته بمكانته اإلقتصادیة التي نستطیع تقدیرها  اإلقتصادیة، واألصل أنَّ 

م معظ كما أنَّ ، "إلخ.. .كالناتج القومي، وحجم التجارة الدولیة  ،بمجموعة من المؤشرات

صندوق النقد الدولي تأخذ طریقها إلى الدول سهیالت اإلئتمانیة التي یمنحها التالقروض و 

وهذا ما حدث مع حقوق السحب الخاصة التي لم تنل منها الدول النامیة إال  ،الصناعیة المتقدمة

عندما یمنح إضافة إلى ما سبق  .المتقدمة على النصیب األكبر منهاحصلت الدول و  ،القلیل

وخاصة إلى الدول النامیة یشترط إتباع سیاسات معینة  ،ق النقد الدولي التسهیالت المالیةصندو 

وعجز  ،منها عالج العجز في میزان المدفوعات ،لإلصالح اإلقتصادي في مجاالت متعددة

 ،تحریر التجارة الدولیة، إضافة إلى خفض معدالت التضخم وٕاصالح سعر الصرفو  ،الموازنة

روط التي یفرضها صندوق النقد الدولي على الدولة المقترضة ضررا كبیرا الش قُ حِ لْ حیث تُ 

ت كما أرید یَّ قِ بَ فحقوق السحب الخاصة ل أما بالنسبة .بالشریحة اإلجتماعیة الفقیرة من المجتمع

ما ، كالدولیة في النظام النقدي الدوليداة الرئیسیة لإلحتیاطات لها حیث أنها مازالت لیست األ

ذلك بسبب تنامي ظاهرة الدولرة بإعتبارها الثمرة األساسیة لنظام ول إلى عملة دولیة، أنها لم تتح

ن، األمر الذي كان طیلة نصف قر  األمریكیة بریتون وودز الذي هیمنت علیه الوالیات المتحدة

من هیمنة الدول الكبرى على النظام  دُّ حُ مازال یشكل عائقا أمام تطویر أدوات مالیة بدیلة تَ و 

كل التنظیمي الهی اخصوص صندوق النقد الدوليم الحوكمة بنظا كما أن .دي الدوليالنق

لیة وعملیات صنع القرار وآ ،غیر الرسمیة التي تؤثر في األنشطة المؤسستیةوالعالقات الرسمیة و 

كما .النقد الدولي صندوقعلى محدودیة نظام الحوكمة ب تدلُّ  مشاركة األطراف المختلفة فیه

یرتبط بها من سیاسات  وما ،مها صندوق النقد الدوليقدِّ رامج اإلقتصادیة التي یُ الب تبرُ عْ تُ 

وبالتالي  مظاهر السیادة اإلقتصادیة للدولة، تعكس في كثیر من جوانبها إقتصادیة ونقدیة ومالیة

الجوهریة المتعلقة  تنامي تدخل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في القضایا فإنَّ 
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یتزاید تعاملها مع ى إلى إضعاف السیادة اإلقتصادیة لكثیر من البلدان التي ، قد أدَّ لبرامجبهذه ا

  .هذه المؤسسات

ال غرابة بعد ذلك إذا الحظنا أنَّ الدول الكبرى التي َأسَّست صندوق النقد الدولي إنه  

ل ُمتخلٍّ عن اإللتزام بأسس الضوابط الوالمؤسسات المكمِّ  مالیة والنقدیة التي لة لدوره، كانت أوَّ

ر وتغیر إال أن هیكل صندوق النقد الدولي والیات إضافة إلى ذلك فإن العالم تطو  وضعتها،

والقیَّم الجوهریة التي قامت علیها اتِّفاقیة  فانهارت بذلك المباديء عمله بقیت نوعا ما جامدة

النقد  صندوقوكان  ،یةوتوالت األزمات المالیة والنقد )BrettonWoods( "وودز بریتن"التأسیس

  .م فیهاحكُّ ها والتَّ ئحتوااعن ا منفعال بها وعاجزً  الدولي

محدودیة وضعف مدى عن بشكل واضح  ،كشفت األزمة المالیة واإلقتصادیة العالمیة لقد

ستشعار المخاطر والتنبؤ او  ،ستقرار النظام النقدي العالميادور صندوق النقد الدولي في ضمان 

ًصا یالتي ُوِضعت ِخصِّ  عتماده على مجموعة من البرامج والسیاساتاغم من باألزمة، على الر 

ي إصالحات حقیقیة على صندوق النقد نِّ بَ رورة تَ ضة إلى حَّ لِ ، لذا تبرز الحاجة المُ لهذا الشَّأن

الدولي ونظام حوكمته لتفعیل دوره في إقامة وٕارساء قواعد سلیمة لنظام نقدي یتسم بالمرونة 

جابیة للدول النامیة واإلقتصادیات الناشئة في صیاغة یترتفع فیه المشاركة اإلیث ح، والشفافیة

 إنَّ ": في قوله" مونتیك سینغ أهلوالیا"ق مع  تصریح السید خاذ قراراتها، هذا مایتفِّ تِّ امبادئها و 

ندوق نا نأخذ الصما نفعله األن هو أنَّ  اإلقتصاد العالمي بحاجة إلى صندوق النقد الدولي، وأنَّ 

نبغي أن یوهناك، حیث  یه بمختلف قطع الضمادات الالصقة هناطِّ غَ ونُ  1945بتكرناه عام االذي 

  ...."نرجع قلیال إلى الوراء لنبدأ مرحلة التصمیم من جدید

جعلتنا  "بریتن وودز"ي قامت علیها مؤسسات واألسس الت راجعات عن المباديءالتَّ  إنَّ   

ستحدثت في اندوق النقد الدولي كثیر الشبه بالمؤسسة التي م یعد صل هنخلص إلى القول أنَّ 

زداد تأثیره على البلدان او  ،على إرادته نُ یمِ هَ في البلدان المتقدمة التي تُ  لُّ قِ تن وودز وبدأ دوره یَ و بر 

في إدارة أزمة المدیونیة العالمیة  دور خطیرحیث غدا ذو  ،أعضائهمن  نیثَ لُ ل ثُ كِّ شَ النامیة التي تُ 

                                                           
 - نائب رئيس مفوضية التخطيط الهندية، والرئيس األسبق إلدارة مكتب التقييم المستقل 
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یته الخاصة التي تعكس مصالح األطراف القویة، ؤْ رُ  ، وذلك بحسبمات المالیة العدیدةواألز 

  .برامجه عن تحقیق النمو اإلقتصادي المطلوب عجزباإلضافة إلى 

جیه النظام الضعف المتزاید لكفاءة المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة في إدارة وتو  وأمام      

زداد الشعور بأهمیة ا مصلحة المجتمع الدولي، قُ حقِّ فیه بما یُ   والتحكم يالنقدي والمالي الدول

روریة لتكییف هذه المؤسسات مع المستجدات الحالیة والمتطلبات ضإجراء اإلصالحات ال

   .حتواء األزماتاالمستقبلیة و 

مته ؤ بوقوع األزمة المالیة وعدم تطور أنظنبُّ ل عجز صندوق النقد الدولي في التَّ ثَّ قد مَ ل       

د عجز األولى لهذا البحث، حیث تأكَّ  إثباتا على صحة الفرضیة ،الرقابیة بالشكل الكافي

ماشي مع التطور الحاصل في النظام النقدي صندوق النقدي الدولي في التَّ ل السیاسات التقلیدیة

  .من األزمات والتنبؤ بها الدولي، و في الحدِّ 

 وم على مبدأ عدم المساواة بین الدول األعضاءإدارة صندوق النقد الدولي تق أن كما      

ال تعكس قوتهم  ، النقد الدولي صندوقالبلدان األعضاء في  َص صَ حِ  إضافة إلى ذلك فإن

أصبحت مهام كما .كل بلد عضو ترتبط حصته بمكانته اإلقتصادیة  اإلقتصادیة، واألصل أنَّ 

ت یَّ قِ بَ   أیضا.وجته اللیبرالیة المتطرفةتتمثل في عولمة المنهج الرأسمالي بم النقد الدولي صندوق

الدولیة داة الرئیسیة لإلحتیاطات حقوق السحب الخاصة كما أرید لها حیث أنها مازالت لیست األ

شروط  كما اتضح أیضا أن. ما أنها لم تتحول إلى عملة دولیة، كفي النظام النقدي الدولي

، فهي تؤدي في النهایة إلى الخارجیةاعیات خطرة على السیاسة صندوق النقد الدولي لها تد

 دلُّ ما یَ إنَّ  إن كل ماسبق ، البلدان الرأسمالیة بعیة دائمةجعلها تإفقار البلدان النامیة المقترضة وت

صندوق النقد الدولي على تطبیق  ه على الرغم من حثِّ د أنَّ أكِّ على صحة الفرضیة الثانیة التي تُ 

  .ه بحاجة إلى تطبیقها في مؤسساته أنَّ إالَّ  ،الحوكمة في الحكومات والشركات

داخل مؤسسات صندوق النقد  حاضرا ومستقبال صالحات الضروریةاإلالقیام ب كما أنَّ       

 ،حقوق السحب الخاصة ،المهام واألهداف ،العضویة والحصص والتصویتمجاالت  الدولي في

نظام المساعدات  الدولي،ان یة وتطویر آلیات اإلئتمتنظیم السیولة الدول، نظام أسعار الصرف
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یؤدي إلى تحقیق قد  .، والبرامج والمشروطیة و نظام الحوكمةوٕاطار اإلقتراض وحجم التمویل

و تحقیق إستقرار  صندوق النقد الدولي مؤسسات داخل )الشاملةالدولیة ،( العالمیة الحوكمة

یثبت صحة  وتحقیقها قد اإلصالحات ل إلى هاته توصال فإنإذا  ،النظام المالي والنقدي الدولي

في الحفاظ  في صندوق النقد الدولي ساهم الحوكمة الشاملةتُ التي مفادها أن و  الثالثةالفرضیة 

   .على إستقرار النظام المالي وسالمته في مواجهة األزمات المالیة

 من ،2008األزمة اإلقتصادیة  اهَ جَ اتكما سمحت لنا ردود فعل صندوق النقد الدولي           

ر سیاسات غیُّ فیما یخص تَ  خیرةراءات لتأكید صحة الفرضیة األخاذه عدد من اإلجتِّ اخالل 

خالل مراجعة السیاسة ت هذه العملیة من مَّ ، حیث تَ 2008 بعد أزمة صندوق النقد الدولي ما

إضافة إلى  ،النقد الدولي صندوقومراجعة السیاسة التمویلیة ل ،النقد الدولي صندوقاإلقراضیة ل

  .سیاسة الحوكمة والتنظیمو  راجعة سیاسة إدارة المخاطر النظامیة العالمیةمُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : اتـالمقترح  

  :من خالل النتائج التي یوصلنا إلیها نقترح النقاط التالیة    
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  .ضرورة إجراء إصالحات جوهریة في میثاق صندوق النقد الدولي  .1 

                لنموذج اإلقتصادي الذي یراه مالئمًا لبیئته اإلقرار بحق البلد المقترض في تطبیق ا .2 

  .اإلقتصادیة ویسهم في تطویر إقتصاده القومي

 فة أشكال الهیمنة من قبل أعضائهاإصالح صندوق النقد الدولي، وذلك من خالل إزالة كا .3

على غرار بعض المنظمات الدولیة  عن طریق تجسید مبدأ المساواة بین الدول األعضاء،

  ).خالفا لمجلسها األمني(كمنظمة األمم المتحدة 

العمل على تصحیح اإلختالالت في توزیع القوة التصویتیة بین مجموعة البلدان النامیة  .4

خاذ القرارات الحاسمة في والبلدان الرأسمالیة المتقدمة، لكسر هیمنة هذه األخیرة في مجال إتِّ 

لدول توازن في توزیع األصوات داخل مجموعة االمجال المالي والنقدي الدولي، وكذا إعادة ال

 .األمریكیة هیمنة الوالیات المتحدةد و رُّ فَ المتقدمة للقضاء على تَ 

ها تُ دَّ وریة للحصص التي تزید مُ بالنسبة لنظام الحصص البد من اإلنتقال من المراجعة الدَّ  .5

 ،اإلقتصادیة الجاریة التحوُّ مواكبة التَّ  ؛ بهدفإلى مراجعة بواقع كل سنتین ،عن أربع سنوات

 .أخذها بعین اإلعتبار في زیادة الحصص أو تخفیضهاو 

ضمن المرحلة القادمة، اإلنتقال من مبدأ عدم المساوة في العضویة والتصویت  نقترحكما  .6

وفي نفس الوقت تأخذ  ،إلى مبدأ المساواة النسبیة التي تعكس عنصر السیادة ،والحصص

والحضاري للدولة العضو، فتكون القوة التصویتیة للدولة بعین اإلعتبار الوزن اإلقتصادي 

ویبرز التماثل في عنصر السیادة بالنسبة لجمیع  %30ل كِّ شَ ل یُ مكونة من ثالثة أجزاء، األوَّ 

 عاته طالما أنَّ امن مر  الذي البدَّ  ،ویرتبط بحجم الدولة السكاني %20ساوي البلدان، والثاني یُ 

 ،ة الدیمقراطیة وحقوق اإلنساند على أهمیَّ ؤكِّ دمة البشریة وتُ المؤسسات الدولیة تهدف إلى خ

 المتبقیة ویرتبط بحصة الدولة ووزنها اإلقتصادي والمالي والتجاري %50شمل یوالجزء الثالث 

وأن تكون عملیة إتخاذ القرارات باألغلبیة البسیطة في مجالس  ،على المستوى الدولي

 .ومجموعة البنك الدولي ،دوقالمحافظین والمجالس التنفیذیة بالصن
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 .إعفاء البلدان المدینة من اإللتزامات اإلضافیة التي تترتب على إعادة جدولة المدیونیة .7

إعادة تشكیل هیكل تنظیم وٕادارة صندوق النقد الدولي من حیث قوة التصویت وعدد المقاعد  .8

وكذا إضفاء  ،، تعكس مستجدات الواقع اإلقتصادي الدولي من جهةالتنفیذي في المجلس

المزید من الدیمقراطیة في إنتخاب أعضاء المجلس وٕاخضاعه للمساءلة أمام ممثلي 

الذین یجب أن یمنحوا المجلس أسباب القوة الكاملة بجعله مستقال  ،األعضاء المساهمین فیه

 .ا لیدیر اإلقتصاد العالمي على نحو أفضلحق� 

تعرضت للدمار والتخریب ألسباب  شطب الدیون الخارجیة القائمة على المشروعات التي .9

 .وعوامل عسكریة وطبیعیة

مظاهر التحیز اإلیدولوجي  صندوق النقد الدولي لتنقیتها من مؤسسات إعادة النظر في.10

التدخل المخلة بسیادة الدول، لینحصر دوره في تأدیة الوظائف التي تساهم في  وأشكال

لي من خالل إعادة النظر في دور حقوق تحقیق اإلستقرار في النظام النقدي والمالي الدو 

السحب الخاصة، ونظام أسعار الصرف، وتنظم السیولة، وتخلیص حركیة اإلئتمان من 

  .المشروطیة األیدولوجیة واإلنتقائیة

بإتخاذ  ألداة الرئیسیة لإلحتیاطي الدوليالسحب الخاصة إلى مستوى ا اإلرتقاء بوحدة حقوق.11

وٕانعكاساتها  ؤدي إلى التخفیف التدریجي لظاهرة الدولرةاإلجراءات التي تجسد ذلك، وت

بصورة فعالة من اإلعتماد على الدوالر والسلة المرتبطة به في میدان  لُ لِّ قَ السلبیة، وتُ 

  .اإلحتیاطات الدولیة

  لتصبح عملة دولیة لیست مرتبطة بالعمالت  ،اإلرتقاء بوحدة حقوق السحب الخاصة.12 

عمالت البلدان األعضاء تكون مرتبطة بهذه  دیة الدولیة، بل أنَّ الرئیسیة في السوق النق

اإلحتیاطي على  ئذ األداة الرئیسیة في التقییم والمبادلة و التي تغدو عند ،العملة الدولیة

  .المستوى الدولي

رف المرنة باإلنتقال إلى نظام أسعار الصَّ  ،إعادة النظر في نظام أسعار الصرف المرنة .13

طریق ربط عمالت البلدان األعضاء بسعر صرف  لمستقرة نسبیا، عني مجال محدود اف
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ل إلى عملة دولیة بدیلة للدوالر التي تتحوَّ  ،بوحدة حقوق السحب الخاصة ،شبه مستقر

  .والعمالت المنافسة له

القروض  ابل تقدیمقَ مُ  ،المشروطیة التي یشترطها صندوق النقد الدولي العمل على تحجیم .14

د مجاالتها، بالتركیز على الجوانب األدائیة والنواحي المتعلقة بالكفاءة أو المساعدات وتحدی

ورفع كفاءة األداء اإلقتصادي  المتعلق بتنفیذ  ،اإلئتمان اإلقتصادیة في مجال إستخدام

  .البرامج  ومنظومة سیاستها اإلقتصادیة

زیز دوره ي تعتساهم في رفع فعالیة الصندوق وتساهم فل ،صیاغة مسار وآلیات للمساءلة .15

  .وشرعیته

دمج  جعلنا نقترح  ، من صندوق النقد الدولي والبنك الدوليداخل بین وظیفتي كال� التَّ  إنَّ  .16

ر في عناصر ثِّ ؤَ ص مشروطیاتها التي تُ تتكامل برامجها وتتقلَّ  ،المنظمتین في وكالة واحدة

في تحقیق اإلستقرار  دائهماآرتفاع مستویات ادي إلى ؤَ ویُ  ،السیادة اإلقتصادیة للدول النامیة

والتعاون في النظام النقدي والمالي الدولي، وتكون خدمتها للتنمیة والنمو المتوازن على 

 .المستوى العالمي

ونرى من الحكمة أن تبادر البلدان المدینة إلى تأسیس نادي للمدینین لمواجهة نادي   .17

المشروعة في إلغاء الدائنین في سبیل تنسیق جهودها الدولیة واإلعالن عن مطالبها 

 . 2005تریلیون دوالر حتى عام 2,8المدیونیة الخارجیة  وما زالت مدینة بأكثر من 

عدم المساس بالمكتسبات التي حققتها القوى العاملة في مؤسسات القطاع العام وعدم  .18

  .الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي التي تصادر هذه المكتسبات 
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    الدولیة النقدیة والمالیة المؤسسات في الحوكمة لیاتآ

   الـدولـي النقـد صنـدوق حـالـة:دراسـة

  

  :مـلخـص

، محدودیة وضعف دور صندوق النقد 2008لقد كشفت األزمة المالیة واإلقتصادیة العالمیة 

لنظام النقدي والمالي العالمي وٕاستشعار المخاطر والتنبؤ باألزمة بالرغم من الدولي في ضمان إستقرار ا

  .إعتماده على مجموعة من البرامج والسیاسات

كما أنه من الواضح أن الدول الصناعیة الكبرى التي أسست صندوق النقد الدولي والمؤسسات 

باألسس والضوابط النقدیة والمالیة التي  النقدیة والمالیة المكملة لدوره ، كانت أول من تخلى عن اإللتزام

ات النقدیة وضعتها ، فإنهارت بذلك المباديء الجوهریة التي قامت علیها إتفاقیة بریتن وودز وتوالت األزم

  .منفعال بها وعاجزا عن إحتوائها والتحكم بها النقد الدولي صندوقوالمالیة وكان 

سة الي أنشأت في بریتن وودز، فقل دوره على لم یعد صندوق النقد الدولي كثیر الشبه بالمؤس

البلدان المتقدمة التي تهیمن على إدارته، وٕازداد تأثیره على الدول النامیة ، وأصبح یلعب دور خطیر في 

إدارة أزمة المدیونیة العالمیة واألزمات المالیة العدیدة حسب رؤیته الخاصة التي تعكس مصالح األطراف 

  .عن تحقیق النمو اإلقتصادي المطلوب القویة ، وعجزت برامجه 

وأمام الضعف المتزاید لكفاة المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة في إدارة وتوجیه النظام المالي 

والنقدي الدولي  والتحكم فیه بما یخدم مصالح المجتمع الدولي ، تبرز الحاجة الملحة إلى ظرورة تبني 

ي ونظام حوكمته لتفعیل دوره في إقامة وٕارساء قواعد سلیمة إصالحات حقیقیة على صندوق النقد الدول

لنظام نقدي یتسم بالمرونة والشفافیة ، وترتفع فیه المشاركة اإلجابیة للدول النامیة واإلقتصادیات الناشئة 

 .في صیاغة مبادئه وٕاتخاذ قراراته 

  :كلمات مفتاحیة

الحوكمة -األزمة المالیة -الدولي النظام النقدي والمالي - صندوق النقد الدولي - الحوكمة  

  .برامج صندوق النقد الدولي - عالمیةال

 

  

 

 



 

  

 

Résumé 

Il est évident que les limites et les faiblesses du rôle du F.M.I 

dans la stabilité du système monétaire et financier et la prévision des 

risques de crises sont manifestes a travers la crise économique et 

financière (2008), et ce, malgré l’adoption de différents programmes 

et de stratégies. 

Il est clair aussi que les grandes puissances, membres facteurs du 

F.M.I et des institutions financière complémentaire, ont été les 

premiers a ne pas respecter leurs engagements quant aux principes 

fondamentaux des accords de brettons woods. C’est ainsi que les 

crises monétaires et financières se sont succédées sans le F.M.I ne 

puisse ni les contrôler, ni les contenir. 

De ce fait, le F.M.I a joué un rôle néfaste dans le gestion de la 

dette internationale et dans les multiples crises financière par l’enjeu 

des intérêts particuliers des puissances mondiales. 

Devant cette faiblesse croissante des institutions monétaires et 

financières internationales dans la gestion, l’orientation et le contrôle 

du système monétaire , il est nécessaire, voire indispensable, de 

préconiser de véritables reformes du F.M.I et de son système de 

gouvernance par la mise en place des bases saines caractérisées par la 

transparence et le souplesse en associant les pays en voie de 

développement aux économies émergentes. 

Les Mots Cles: Le fond monétaire international- Le system 
monétaire et financier international- Les institutions monétaires et 
financières internationales- La crise économique et financière- La 
Gouvernance international. 

  
  
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


