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 متقديم المترج
 

 

طة لم يعد هناك شك في أن كل نهضة فكرية أو علمية البد أن تسببقها حركبة ترجمبة نشبي
ين الفكبر وتبدأ بها، ثم يبأتي بعبد كلبك اربتقرار المنقبوالت وهضبمها وتمثلهبا، ثبم تأثيرهبا فبي تكبو

 المنقول إليه.

 كبةلقد غدا للترجمة دور خطير، وبخاصة فبي اوونبة الراهنبة، إك يجب  أن تتواكب  الحر

ولبن يكبون  في أي بلد مع التطورات السريعة التي تحدث في العلوم االجتماعية المختلفة،الفكرية 
ة حبو التنميبكلك إال عن طريق نقل أفكار الدول المتقدمة لتسترشد بها البدول الناميبة فبي طريقهبا ن

موقعهبا  الشاملة، وحتى تستطيع هذه الدول مسايرة التقدم العلمي الحبادث حولهبا، فتهدهبر وتحتبل

 الحضاري المنار .
جم ولعل اختيار الموضوعات التي يمكن ترجمتها هي عملية يقع عبؤها على عاتق المتر

د فيه وتهي أرارا، إك يج  عليه انتقاء الموضوعات الهامة التي تنعكس ايجابيا على مجتمعه لتؤثر

 من وعيه بما يجري حوله.

 . فلببيس مببن شببك أن  نو  اانق   مااهو اادوقاالنق و  ل اومبن هنببا كببان اختيببار موضبو    
ة، حتبى صندوق النقد الدولي أصبح يلع  دورا في غاية األهمية علبى السباحة االقتصبادية الدوليب

خيبرة، وإن نختلف معه في أولويات هبذا البدور. ولقبد فرضبت التطبورات االقتصبادية العالميبة األ

 لعبالم، كبلكية من علبى خريطبة اوظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، واختفاء الكتلة االشترا
دية كلك فرض دورا جديدا وأهميبة متهايبدة للصبندوق، للمسباهمة فبي عبتال االخبتتالت االقتصبا

 التي صاحبت كلك.

بيبة كذلك فقد تطورت العتقة التي تربط بين صندوق النقد الدولي وجمهورية مصبر العر

ح هدف اإلصتقتصادية بينهما، الذي يستفي اوونة األخيرة، وبخاصة منذ توقيع اتفاق المساندة اال
لبك االقتصادي الكلي عن طريق إحداث التوازن في االقتصاد المصري علبى المسبتوا الكلبي، وك

 .1991منذ مايو عام 

لحكومبة وقد أصبح الكل يقرأ كثيرا اون عن صندوق النقد الدولي، ويتابع محادثاتبه مبع ا
 مؤرسة الدولية، وما الذي تقوم به بالضبط.المصرية، ويريد أن يعرف المهيد عن هذه ال

د ومن هنا كانبت فكبرة ترجمبة هبذا الكتيب  البذي يحمبل ببين طياتبه تعريفبا بصبندوق النقب

قبدمها الدولي، من ختل ارتعراض بداية نشأته، وشرح طريقة وآليات عمله، والمساعدات التبي ي

يامبه قم التي يتقاضاها نظير ألعضائه، ومصادر التمويل التي يحصل منها على موارده، والررو
 بواجباته، واألنشطة الحديثة التي يقوم بها نتيجة للظروف الدولية المعاصرة.

 ل األربتاكوبعد ... فت يفوتني وأنا في هذا المقام توجيه الشبكر والعرفبان ألربتاكي الفاضب

إخبراال  ثر فبيعبد العهيه حمدي على ما قدمه من نصائح غالية وإرشادات قيّمة كان لها أكبر األ
 هذا العمل بهذه الصورة التئقة.

و

وقهللاوق  و  تدفيق

و

ومحمنوحسنويدسف

 1992القاهرة في نوفمبر 
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 ما هو

 صندوق النقد الدولي؟
 

 

ن لظهور نو  مبن الممبوض علبى السباحة الدوليبة فيمبا عبدا ببيأدا صندوق النقد الدولي 

 يسبود ارتبباك ملحبوظ بشبأن ربب دائرة محبدودة مبن االقتصباديين والمختصبين بشبلون المبال. و

 م بينه وبينولعل كلك لخلطه –إنشائه وما الذي يقوم بعمله. وينطبع في كهن العديد من المراقبين 
عببون أن صببندوق النببد الببدولي قببد أنشببل لتببوفير ال –البنبك الببدولي أو مؤرسببات المعونببة األخببرا 

ك مركبهي أنبه عببارة عبن بنب آخبرون. ويعتقبد األفقبرالمالي لعملية التنمية االقتصبادية فبي البدول 

ه ينظبرون إليب آخبروندولي يبتحكم فبي عمليبة خلبق النقبود علبى النطباق العبالمي. علبى أن هنباك 
ث تفرض ريارية قوية ولكن مستنكرة، تطمى عليها صبمة التبشير بالستمة المالية، بحي ةكمؤرس

لدولي ال افإن صندوق النقد  مسار التقشف االقتصادي إلى حد ما. وفي الواقع إتبا  أعضائهاعلى 

 إجببارهبا يعبر عن أي من كلك. فهو ليس بنكا تنمويا وليس بنكا مركهيا عالميبا ولبيس وكالبة يمكن

علببى أداء جببهء كبيببر مببن أي شببيء أو ترغبب  فببي كلببك. وبببدال مببن كلببك فهببو مؤرسببة  أعضببائها
ألخبرا فبي مع البلبدان امهايا االرتشارة  رأتبلدا باختيارها بعد أن  156تعاونية، انضمت إليها 

لمدفوعات اتلك  إتمامهذا المنتدا للمحافظة على نظام مستقر لشراء وبيع عمتتها، كلك أنه يمكن 

ندوق صب أعضباءببين  االعتقباد. ويسبود تبأخيربين البلدان وبعضها بسبهولة ودون  األجنبيبالنقد 

ى تي تؤثر علعلق بالسيارات الالدول األخرا على نواياها فيما يت إطت النقد الدولي بأن مداومة 
تلبك  تمبامإبدال مبن  – آخرالمقيمين في بلد معين إلى نظرائهم في بلد  واألفرادمدفوعات الحكومة 

ات بين هو أمر في صالح الجميع. كما يعتقدون أيضا أن تعديل تلك السيار –السيارات في ررية 

ء علبى ال (، إكا ما وافق األعضبا_ عن طريق تخفيض قيمة العملة على ربيل المث واوخر الحين
ات ك أكثبرأن كلك يحقبق الصبالح العبام، ريسباعد علبى نمبو التجبارة الدوليبة كمبا ربيوفر وظبائف 

 إلبىفي اقتصباد عبالمي يتجبه نحبو التوربع. ويقبرض صبندوق النقبد البدولي األمبوال  أعلىدخول 

 كبن ال يكبونضاء األخرا، ولبالتهاماتها المالية قبل األع التي لديها مشكتت في الوفاء األعضاء

ن نها أن تهيبل هبذه الصبعوبات مبأش اقتصادية من إصتحاتبشرط أن تشر  في تطبيق  إالكلك 
 .مجموعهمأجل صالحها وصالح األعضاء في 

ل ولببيس لصببندوق النقببد الببدولي رببلطة فعالببة علببى السيارببات االقتصببادية الداخليببة للببدو

جبال متقاد بهذا. وعلى رببيل المثبال، فلبيس هنباك األعضاء به، وكلك على العكس من شيو  االع
، وأن إلجبار إحدا الدول األعضاء على أن تنفق أكثر علبى إقامبة المبدارإ وإنشباء المستشبفيات

لقيبام حبث األعضباء علبى ا –وعادة ما يفعل  –تنفق أقل على شراء الطائرات العسكرية. ويمكنه 

ورائبه أو  عن اإلنفاق العسكري الذي ال طائل منبأفضل ارتخدام للموارد النادرة وكلك باإلحجام 

 –ا تفعل وعادة م –. ولكن فمن روء الحظ أنه يمكن لألعضاء ةبإنفاق أموال أكثر على شلون البيل
ا  حاولة إقنمتجاهل تلك النصيحة حسنة النية. وفي هذه الحالة، ال يمكن لصندوق النقد الدولي إال 

اربات التبي بالمنبافع المحليبة والدوليبة إلتببا  السي –نطقيبة من ختل المناقشات الم –كلك العضو 

ا يسبباندها جميببع األعضبباء. ولببيس هنبباك إمكانيببة إلجبببار عضببو مببا علببى إتبببا  آيببة ريارببة. وأمبب
ا السبلطات التبي يمتلكهبا الصبندوق فتقتصبر علببى مطالببة العضبو بنشبر المعلومبات عبن رياربباته

يبة، وعلبى حويبل العملبة المحليبة إلبى العملبة األجنبالنقدية والمالية، وبتجنب  وضبع القيبود علبى ت

 تسوية المدفوعات لألعضاء اوخرين كلما كان كلك مكنا.

وقببد خببّول األعضبباء لصببندوق النقببد الببدولي بعببض السببلطات ل شببراف علببى ريارببات 
مدفوعاتها، وكلك لما لهذه السيارات من أهمية قصوا علبى التبدفقات النقديبة ببين البدول، وكبذلك 

علببى تلببك السيارببات فببإن النظببام الحببديث  ل شببرافلخبببرة تبببين أنببه بببدون وكالببة عالميببة ألن ا

لببن يعمببل. إن تحويببل النقببود هببي النقطببة المحوريببة  –ببسبباطة  –للمببدفوعات بالعملببة األجنبيببة 
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ولتكن  –لتتصال المالي بين الدول، واألداة التي ال غنى عنها للتجارة العالمية. كلك أن كل عملة 
ر أو الفرنك أو آية عملة أخبرا ليسبت مسبتخدمة علبى نطباق واربع مثبل الداالربي   عملبة الدوال

لهبا قيمبة مبن منظببور العمبتت األخبرا. وتتقلب  القيمببة  –جامبيبا   أو الجبورد   عملبة هببايتي   

النسبية أو التبادلية لعمتت العالم الرئيسية اون تقلبا مستمرا، لكي تثري تجار العملبة أو تفقبرهم، 

يُعلن عن كلك يوميا في األعمدة المالية بالجرائد. وعلى الرغم من أن معامتت ربوق الصبرف، و
حيث تبا  النقود أو تُشترا ) إلى حد كبير مثل بعض السلع كالقمح والتفاح (، ربما تببدو منعهلبة 

 رعبن الحيبباة اليوميببة، فبإن مثببل هببذه المعببامتت تبؤثر علينببا جميعببا تبأثيرا محيببرا. وبصببورة أكثبب

تعميما، فإننا نواجبه واقعبا متقلببا للقبيم التبادليبة إلبى حبد مبا عنبدما نسبافر إلبى الخبارال كسبائحين، 
ويكون علينا شراء النقود المحلية أوال قببل أن نبتمكن مبن شبراء أي شبيء آخبر. إن شبراء العملبة 

والحكومات األجنبية يعتبر بمثابة حقيقة واقعة ليس للسائحين فقط، بل كذلك للمستوردين والبنوك 

قبل أن تتمكن  –غالبا على نطاق وارع  –والمؤرسات األخرا التي يلهمها اقتناء العملة األجنبية 

 من القيام بأعمالها التجارية في الخارال.
للببدراجات فببي كوبنهبباجن يحبباول شببراء مائببة ولنفببرض علببى ربببيل المثببال أن مسببتوردا 

 ذا التباجرين ألف ين لكل دراجة. فلن يقببل هبدراجة يابانية من تاجر في طوكيو يبيعها بسعر ثتث

عتبادة دامات المالياباني أن يتسلم المبلغ بالكرون الدانمركي، وكلك ألنه لن يحتاال إليها في االربتخ
ي تى أن يشترحإك لن يستطيع أن يدفع لمورديه أو العمال لديه المبالغ المستحقة لهم بالكرون أو  –

اني. لين الياببإنه يريد المبلبغ ببا ه مستخدما النقود الدانمركية.غذاءه من الحانوت المتواضع بجوار

الشبحنة.  مليون ين هي ثمن 3ولذلك فيج  عليه أن يحّول مبلما كافيا من الكرونات لتجميع مبلغ 

وكلبك  وليس من الصع  تميير الكرونة إلى الين ) فأي بنك في كوبنهاجن ريرح  بإتمام كلبك (،
 ة. كمببا الانمركيببة واليابانيببة ملتهمتببان بقابليببة تحويببل عملتهببا الخاصببألن كببت مببن الحكببومتين الد

هذا ممبا ويفرض أي بلد منهما القيود على عمليات تميير عملتها الوطنية إلى نقود وطنية أخرا، 

 يسهل كثيرا من انسياب التجارة الدولية.

تسببهيل ولحسبن الحببظ، تسببمح اون قابليببة تحويببل العمببتت التببي تببتم علببى نطبباق وارببع ب
تمبام إت فعليبا التحويل فيما بين معظم العمتت الرئيسية في العالم. فقد أتاحت قابلية تحويل العمت

ماضبي، لعدد غير محدود من عمليات السفر والتجارة واالرتثمار ختل الربع األخير من القرن ا

 ة القيودلى إزالكما أدت بدرجة كبيرة ومن ختل تعاون الدول األعضاء مع صندوق النقد الدولي إ
 المفروضة على عمليات شراء العمتت الوطنية وبيعها.

طلب  إن التوقعات الواثقة حاليا بأن تحويبل إحبدا العمبتت إلبى األخبرا ربيتم بمجبرد ال

لمجتمبع اليجعل األمر صعبا عند تخيل الحاالت التي لم تكن هذه هي قاعدتها. ومبن هنبا فقبد قبرر 

كتت عة النطباق مببن عبدم قابليبة تحويبل العملبة والمرتبطبة بمشبباربتجابة للحباالت وارب –البدولي 
، منذ خمسين عاما مضت تقريبا عتال هذه المشكتت في منتدا مشترك –الصرف بدرجة كبيرة 

 .قلنق و  ل نو  نق  أال وهو 

 

 البدايات
مثل صندوق النقد الدولي أثناء الكساد الكبير الذي الحاجة بوضوح لوجود منظمة ظهرت 

االقتصاد العالمي بالدمار في الثتثينات من القرن الماضي. ويعلم معظمنا بهذا الحدث مبن أصاب 

ختل الصور الدرامية لمهار  تختفي تحت العواصف الترابية، وصبور طبوابير المتعطلبين عبن 
العمل من الرجال الذين ينتظرون الدخول إلى مطباعم الفقبراء. وكبان الكسباد مبدمرا لكافبة صبور 

قتصادية. فقد أفلست اوالف من البنبوك، لتخلبف ورائهبا مبودعين معبدمين ال يبدرون مبا الحياة اال

يفعلون، وانخفضت أرعار المنتجات الهراعية إلى أقل من تكلفة اإلنتاال، وهبطت قيم األراضبي، 
وزادت المهار  المهجورة لتصل إلى أعداد ضخمة، ووقفت المصانع معطلة، كما وقفبت القوافبل 
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نتظر الحموالت القادمة والتي لم تصل أبدا، ومشى عشرات المتيين من العمبال فبي في الموانل ت
 الشوار  بحثا عن وظائف لم توجد قط.

م غيبر ولم يقتصر الدمار على االقتصاد المنظور، فلم يقل عنبه البدمار البذي أصباب العبال

طباق فبي ة واربع الننقب  الثقب أداالمنظور، والذي يتضمن التمويل الدولي والتبادل النقدي. وقد 

ى الوطنيببة علبب الخهانببةالنقببود الورقيببة إلببى الطلبب  علببى الببذه  بدرجببة أكبببر مببن قببدرة وزارات 
ن قاعبدة ععلى التخلي  –المملكة المتحدة  رأرهاوعلى  –توفيره. وهكذا فقد أُجبر عدد من الدول 

عملة  د قيمة كلالنقود قيمة معروفة ومستقرة لسنوات عديدة، من ختل تحدي أعطتالذه ، التي 

قبة ثابتبة بشبأن قيمبة النقبود التبي لبم تعبد تبرتبط بعت التأكبدبكمية معينة مبن البذه . وبسبب  عبدم 
لتبي ظلبت الصعبة للماية فيما ببين تلبك البدول ا األمورعمليات تبادل النقود من  أصبحتبالذه ، 

هبا كبن تحويلقود التي يمتتبع قاعدة الذه  وتلك التي لم تعد تفعل كلك. واكتنهت الدول الذه  والن

لبدول اإلى الذه ، لتتسب  بذلك في حبدوث مهيبد مبن االنكمبا  فبي كميبة المببادالت النقديبة ببين 

مبت إلبى كلبك، قا وباإلضبافةوارتمراريتها، ولتحد من فبر  العمبل، ولتقلبل مسبتويات المعيشبة. 
فبي  ل وحتبى أخبذت، بببعض الحكومات بتقييد تبادل النقد المحلي بالنقد األجنبي بصبورة خطيبرة

ي قبد طن مبن القهبوة علبى رببيل المثبال ( التب 100بحث تطبيق نظم المقايضة ) قاطرة في مقابل 

 تلمي ارتخدام النقود تماما. 
يبة أما الحكومات األخبرا، مدفوعبة بيأربها مبن إيجباد مشبترين أجانب  لمنتجاتهبا الهراع

قيمتهبا  لعملتهبا الوطنيبة بأقبل مبن المحلية، فقد جعلت هذه المنتجات تبدو أرخ  من خبتل بيعهبا

ثبارت هبذه أالحقيقية، لكي تقطع الطريق أمام تجارة الدول األخرا التي تبيع نفس المنتجات. وقد 

حسب  مبن فالرغبة فبي االنتقبام  –والتي تعرف بالتخفيضات التنافسية لقيمة العملة  –المماررات 
نقبود قة بين الة لقيمة العملة. وتعقدت العتختل قيام المنافسين التجاريين بإجراء تخفيضات مماثل

 خبرا. وفبيوقيمة السلع، تماما مثلما حدث للعتقة بين قيمة إحدا العمتت الوطنية والعمتت األ

، انخفضبت 1932و 1929ظل هذه الظروف حل الضعف باالقتصباد العبالمي. ففيمبا ببين عبامي 

 63ة بمقدار ا انخفضت قيمة التجارة الدوليبالمائة على مستوا العالم، كم 48أرعار السلع بمقدار 
 بالمائة.

 ت النقديبةوقد انعقد العديد من المبؤتمرات الدوليبة خبتل فتبرة الثتثينبات لتحديبد المشبكت

وبا ما كان مطلالحلول الجهئية والمؤقتة. ف متئمةالعالمية، ولكنها باءت بالفشل. وبدا واضحا عدم 
ة نظبام نقبدي مبتكبر ومؤرسبة دوليب إلقامبةيطبرق مبن قببل هو تعاون جميع الدول على نطباق لبم 

ين تشرف عليه. ولحسن الحظ، ففي تصادف ميمون، قدم اثنان من المفكبرين الجسبورين والمببدع

 –حبدة وهما هاري ديكستر هوايت من الواليات المتحدة، وجون مينبارد كينبه مبن المملكبة المت –

م، القببرن الماضببي مقترحببات لمثببل كلببك النظببامببن  األربعينببات أوائببلفببي نفببس الوقببت تقريبببا فببي 
ظمبة من خبتل من وإنماعليه من ختل االجتماعات الدولية العرضية،  اإلشرافوبحيث ال يكون 

لمشبروط االتحويبل غيبر  –في تفاعله مع متطلبات الهمن  –تعاونية دائمة. وقد يشجع هذا النظام 

قبببة لكببل عملببة، ويمنببع القيبببود مببن إحببدا العمببتت إلببى األخبببرا، ويحببدد قيمببة واضببحة ومطل
ارة إلببى التبي أودت باالرببتثمار والتجب –مثبل التخفيضببات التنافسبية لقيمببة العملبة  –والممارربات 

 توقف تام فعليا ختل عقد الثتثينات من القرن الماضي. 

وبعد كثير من المفاوضات في ظل الظروف الصعبة التبي صباحبت فتبرة الحبرب، وافبق 

وضبات لك النظام، وعلى إنشاء منظمة تقوم باإلشراف عليبه. وجبرت المفاالمجتمع الدولي على ك
واليبة نيبو دولة، اجتمعوا فبي بريتبون وودز ب 44النهائية إلنشاء صندوق النقد الدولي بين ممثلي 

ملياتبه فبي . وبدأ صندوق النقد الدولي ع1944هامبشير في الواليات المتحدة األمريكية في يوليو 

 عضوا. 39، وكان عدد أعضائه آنذاك 1946صمة في مايو مدينة واشنطن العا
بلبدا، تمثبل كبل األنظمبة  156ويبلغ عدد الدول األعضاء فبي صبندوق النقبد البدولي اون 

السيارية واالقتصادية من االشتراكية المخططة مركهيا إلى الرأرمالية الحرة. والعضوية مفتوحة 

رغبب  فببي االلتبهام بميثبباق الحقببوق وااللتهامببات أمبام كببل بلببد يبدير ريارببته الخارجيببة بنفسبه، وي
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الخا  بالصندوق. وجميع الدول الكبرا اون أعضاء أو تقدمت مؤخرا بطلبات للحصبول علبى 
أن تترك الصندوق متى رغبت في كلبك. وفبي الواقبع، فقبد فعلبت كبل  لألعضاءالعضوية. ويمكن 

باربتثناء  –ن أن جميبع تلبك البلبدان من كوبا وتشيكورلوفاكيا واندونيسيا وبولنبدا كلبك، ببالرغم مب

األمبر إلبى  آخبرالتفكير فيما بعد في مدا حكمة قراراتها، وعباودت االنضبمام فبي  أعادت –كوبا 

 المؤرسة.
 

 الحصص والتصويت
مى يساهم كل بلد عضو بمجرد انضمامه لصندوق النقد الدولي بمبلغ محدد من المبال يسب

 ا  ررم العضوية.حصة االشتراك، وهي عبارة عن نو  من أنو

 وتخدم الحص  أغراضا متنوعة:

مبن  أوال: أنها تشكل مجمعا للنقد يمكبن للصبندوق السبح  منبه إلقبراض األعضباء البذين يعبانون
 صعوبات مالية.

 صندوق، أوثانيا: أنها تمثل األراإ عند تحديد الكم الذي يمكن للعضو المساهم أن يقترضه من ال

مخصصات دورية من األصول الخاصة المعروفة بارم حقوق أن يتلقاه من الصندوق في صورة 

قتبراض السح  الخاصة. وكلما راهمت الدولة العضو بمبالغ أكثر، كلمبا ازدادت قبدرتها علبى اال
 في وقت الحاجة.

 ثالثا: أنها تحدد القوة التصويتية للعضو.

ادي، االقتصب وأدائهباويحدد صندوق النقد الدولي بنفسه، من خبتل تحليلبه لثبروة كبل بلبد 
 تها. وتبتممقدار الحصة التي رتساهم بها الدولة العضو. وكلما زاد ثراء البلبد، كلمبا ارتفعبت حصب

، ويمكببن زيادتهببا أو تخفيضببا وفقببا الحتياجببات الصببندوق أعببواممراجعببة الحصبب  كببل خمسببة 

وق ، دفعت الدول األعضاء في صند1945وفي عام ولدرجة الرخاء االقتصادي بالنسبة للعضو. 

، فقبد 1992مليبار دوالر، أمبا فبي عبام  7.6دولبة مبا يبلبغ  35لنقد البدولي والببالغ عبددها حينلبذ ا
مليببار  130دولببة لحببوالي  156وصببل مببا دفعتببه الببدول األعضبباء فببي الصببندوق والبببالغ عببددها 

 دوالر. 

وتبأتي أكببر مسبباهمة للصبندوق مبن الواليببات المتحبدة، كات أكببر اقتصبباد علبى مسببتوا 
هر جببمليببار دوالر (. أمبا  25بالمائبة مببن جملبة الحصبب  ) حبوالي  20دم ببذلك نحببو العبالم، لتقبب

مر المالبديف، الجمهوريببة الجهريبة الصببميرة التبي تقببع فبي المحببيط الهبادي، فتعتبببر حصبتها أصبب

 مليون دوالر. 3حصة، إك تساهم بحوالي 

فته م بوظيإلى أن صندوق النقد الدولي قد يقو 1944وقد توصلت الدول المؤرسة في عام 
تية وة التصبويبشكل أكثر كفاءة، وأن قراراته قد تهداد درجبة الثقبة فيهبا، إكا مبا تبم البربط ببين القب

لألعضباء مباشبرة، وببين كميبة األمببوال التبي يسباهمون بهبا فببي المؤرسبة مبن خبتل حصصببهم. 

ديبد وعلى كلك فأوللك الذين يقدمون أكبر اإلرهامات للصبندوق يأخبذون أقبوا األصبوات عنبد تح
س جملة ألف صوت، أو حوالي خم 180رياراته. ومن ثم فإن الواليات المتحدة لديها اون حوالي 

 صوتا. 270هذه األصوات، بينما جهر المالديف لديها 

 

 الهيكل التنظيمي
يعمل العديد من األفراد ولديهم انطبا  بأن صندوق النقد البدولي هبو مؤرسبة كات ربلطة 

ويفترضون أنه يقرر أفضل السيارات االقتصادية لكي يتبعها أعضائه، عظيمة وارتقتليو كبيرة، 

ثم يملي هذه القرارات على أعضائه، وبعبد كلبك يتأكبد أن أعضبائه تعمبل وفقهبا. وال يوجبد شبيء 
أبعد عن الحقيقة من تلك المقولة. فباإلضافة لكونها غير ممتة من قببل الصبندوق، فبإن األعضباء 

السيارات التي روق يتبعونها. ويجري تسلسل األوامر بوضوح من  أنفسهم يملون على الصندوق

حكومات البلدان األعضاء إلى الصندوق وليس بالعكس. وعند تحديد التهامات األعضاء الفرديين 
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قببل الصبندوق، أو عنبد إتمبام تفاصبيل اتفاقيبات القبروض مبع أحبد األعضباء، فبإن صبندوق النقبد 
 وريط بين إرادة أغلبية جميع األعضاء وهذا البلد العضو.الدولي ال يتصرف من فراغ، وإنما ك

ة ويمثل مجلس المحافظين أعلى حلقة في رلسلة السلطة، ويتكون من محافظ من كل دولب

فظي محافظا مناوببا. ونظبرا ألن المحبافظين ومنباوبيهم هبم وزراء الماليبة أو محبا 156عضو، و

لمشبورة اهم. وتخبت  اللجنبة المؤقتبة بتقبديم البنوك المركهية، فإنهم يتحدثون ررميا عن حكومات
لبدان لخاصة للببشأن إدارة النظام النقدي الدولي، كما تقدم لجنة التنمية النصح بشأن االحتياجات ا

م ال األكثببر فقببرا. ونظببرا النشببمال المحببافظين ومنبباوبيهم بالعمببل المتواصببل فببي بتدهببم، فببإنه

موعة عامل مع شلون الصندوق بصورة ررمية وكمجيجتمعون معا إال في االجتماعات السنوية للت
 واحدة.

مي بقيبة العبام، ينقببل المحبافظون رغببات حكومباتهم لتببدخل فبي نطباق العمبل اليببو وأثنباء

الدولي،  لصندوق النقد   مجلسو  تلفيذيالذين يشكلون لصندوق النقد الدولي عن طريق ممثليهم، 

ديرا، مب 22مبديرون التنفيبذيون الببالغ عبددهم والذي يقع بالمقر الرئيسي في واشنطن. ويشرف ال
التي  والذين يجتمعون في جلسات ررمية ثتث مرات كل أربو  على األقل، على تنفيذ السيارات

تحببددها الحكومببات األعضبباء مببن خببتل مجلببس المحببافظين. وفببي الوقببت الحاضببر، يمثببل ربببعة 

ة ملكبة العربيبوألمانيبا والياببان والم وهي بلدان الصبين وفرنسبا –مديرين تنفيذيين بلدانا بمفردها 
، ة اوخبرونالسعودية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. أما المديرون التنفيذيون الخمس عشبر

لبس التنفيببذي بلبدا. ونببادرا مبا يتخبذ المج 149فيمثبل كبل مبنهم تكبتت للبلببدان الباقيبة الببالغ عبددها 

 تمبد علبى تحقيبق اإلجمبا  ببين أعضبائه، وهبوقراراته على أراإ التصبويت الرربمي، ولكنبه يع

اق على اإلجراء الذي يقلل من احتماالت حدوث المواجهة على القضايا الحسارة ويعهز من االتف
 القرارات التي تم التوصل إليها.

  عضاادوولصببندوق النقببد الببدولي هيلببة مببوظفين تتكببون مببن حببوالي ألفببي فببرد، يترأرببها 

كبون يالمجلس التنفيذي الذي يختاره. وجرا العبرف علبى أن  ، والذي يعتبر أيضا رئيسب  ملتن

العضو المنتدب شخصا أوربيا، أو على األقبل شبخ  غيبر أمريكبي. ) كمبا جبرا العبرف أيضبا 
فين مبن على أن يكون رئيس البنك البدولي شخصبا أمريكيبا (. ويبتم اختيبار الهيلبة الدوليبة للمبوظ

مباء ن إلى جان  المتخصصين فبي اإلحصباء والعلبلد، وتتألف أرارا من االقتصاديي 100حوالي 

. المسباعدة في البحوث والخبراء في المالية العامة والضرائ  وعلماء اللمويبات والكتببة والعمالبة
ويعمل معهبم أعضباء هيلبة المبوظفين فبي المقبر الرئيسبي للصبندوق بواشبنطن، علبى البرغم مبن 

يمثبل  أو كف وباألمم المتحدة في نيويوروجود عدد قليل يتجه للمكات  الصميرة في باريس وجني

يمثلبون  الصندوق في مهام مؤقتة في البلدان األعضاء. وعلبى خبتف المبديرين التنفيبذيين، البذين

بشبلون  بلدانا معينة، فإن أعضاء هيلة الموظفين هم موظفون دوليون، وهو ما يعنبي أنهبم يعنبون
 دولهم.لق، وال يمثلون المصالح القومية الدول األعضاء في مجموعها عند تنفيذ ريارات الصندو

 

 العمليات
يتعهد البلد العضو عند انضمامه إلى الصندوق باالرتمرار في إخببار األعضباء األخبرا 

بشأن ترتيباته بالنسبة لتحديد قيمة عملته مقابل عمبتت البلبدان األخبرا، وباالمتنبا  عبن فبرض 

لة السياربات االقتصبادية التبي مبن شبأنها زيبادة قيود على ارتبدال عملته بالنقد األجنبي، وبمواص
ثروته القومية الخاصة وثبروة جميبع األعضباء بطريقبة منظمبة وبنباءة. ويُلبهم األعضباء أنفسبهم 

بإتبا  ميثاق الشرف هذا. زكما ككرنا من قبل، فإن الصبندوق ليسبت لديبه الوربائل التبي تجببرهم 

أن يمببارإ  –ويقبوم ببذلك بالفعبل  –يسببتطيع علبى الوفباء بهبذه االلتهامبات، علببى البرغم مبن أنبه 

الضمط المعنوي لتشجيعهم على العمل وفقا للقواعبد والتنظيمبات التبي وافقبوا طوعيبا علبى التقيبد 
بها. وإكا ما أصر بلد ما على تجاهل التهاماته، فقد تعلن بقية الدول األعضاء العاملة في الصندوق 

ال، وفبي المقبام األخيبر فقبد يمكبن مطالببة العضبو عدم أهلية العضو المنتهك على اقتبراض األمبو
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بالخروال من المؤرسة. ومبع كلبك، فمبن األمبور الطبيعيبة التسبليم ببأن الدولبة العضبو ترغب  فبي 
فمبا كبان لهبا أن تبهعس نفسبها  وإالالتعاون مع األهداف العامبة للصبندوق كلمبا كبان كلبك ممكنبا ) 

مبات العضبوية المفروضبة طوعيبا يكبون نتيجبة باالنضمام (، وبأن أي انحراف فبي الوفباء بالتها

 لعوامل تخرال عن السيطرة المباشرة لذلك العضو.

لتي وبمرور السنوات، أرند األعضاء للصندوق مجموعة من المهام لتنار  االحتياجات ا
هبام. وفبي تتمير بمضي الهمن، واثبت الصندوق أنه أداة مرنة بدرجة ملحوظة أثناء تنفيذ هبذه الم

ضبر، عهبدت البدول األعضباء إلبى الصبندوق بمسبلولية اإلشبراف علبى نظبام تعباوني الوقت الحا

اتهم لكبي للتبادل المنظم للعمتت الوطنية، وإقراض األموال إلبى األعضباء إلعبادة تنظبيم اقتصباد
 فبي تنفيبذ يتعاونوا بشكل أفضل مع كلك النظام، وتقديم الخدمات المكملة لمساعدة الدول األعضاء

 تعود بالنفع على األعضاء في مجموعهم. السيارات التي

 

 ترتيبات الصرف
بإتببا   األولبىتعهدت جميع البدول األعضباء التبي انضبمت إلبى الصبندوق فبي السبنوات 

دل نظبام التعباوقد قامت بذلك وفقا لما كبان يسبمى بطريقة واحدة لحساب القيمة التبادلية لعمتتها. 

لبذلك فقبد وت المتحدة قيمة البدوالر بالنسببة للبذه ، بين العمتت. وفي كلك الوقت، حددت الواليا
لبك كدوالر بالضببط. ووقفبت الحكومبة األمريكيبة وراء  35كانت أوقية واحدة من الذه  تساوي 

ع التحديببد، وكانببت تبببادل الببدوالرات بالببذه  عنببد هببذا المعببدل بمجببرد الطلبب . وكببان علببى جميبب

لببذه  يمبة التبادليبة لعملتهبا مبن منظبور ااألعضباء األخبرا التبي تنضبم إلبى الصبندوق تحديببد الق
انت قيمة كذلك، وطالما أن تساوي شيلين مع شيء ثالث يعد تساويا مع كل األشياء األخرا، فقد ك

ه تتحبدد مبن منظبور البدوالرات األمريكيبة علبى وجب –المواءمبة  تمن أجبل اعتببارا –كل عملة 

ين بالمائببة مببن رببعر التعببادل ببب 1واحتفظببت الببدول األعضبباء بقيمببة عمتتهببا فببي نطبباق العمببوم. 

التمييبر  العمتت، وإكا ما شعرت بأن تمييرا مبا مبن شبأنه أن يسباعد اقتصبادها، فإنهبا تنباق  هبذا
راء المهمع إجراؤه مع األعضاء اوخرين في منتدا الصندوق، ويحصلون على الموافقة قببل إجب

مسبتقرة  حتفباظ بقيمبة العمبتتكلك. وكان لنظام التعبادل ببين العمبتت ميبهة رائعبة تتمثبل فبي اال

 يين، ولكبنللتنبؤ بها، وهو ما يمثل مساعدة عظيمة للمسبتثمرين والتجبار والسبائحين البدول ةوقابل
ر بمرور األعوام أدت أيضبا لنشبوء عبدد مبن المسباوا. وكبان قيبام إحبدا الحكومبات بتمييبر ربع

ا أن كبل رياربية كبيبرة، وببد التعادل لعملتها يعتبر من التجارب المريرة، التبي يصباحبها مخباطر

ل نظبام ظبتميير في رعر التعادل للعمتت الرئيسية يحمل في طياته أزمة للنظام في مجملبه. وقبد 

ل ببه فبي عاما، ولكن انتهى العمب 25رعر التعادل بين العمتت يؤدي خدمات جليلة للعالم حوالي 
ه  في لتمطية الطل  على الذأوائل السبعينات عندما وضحت عدم كفاية االحتياطيات من الذه  

 35نبد عمقابل الدوالرات، وهو األمر الذي أبرزه أوللك البذين كبانوا يعبدون تحديبد ربعر البذه  

 دوالر لألوقية صفقة ال يمكن مقاومة إغراؤها.
افقت وقد ومنذ العمل بنظام رعر التعادل بين العمتت، فإن الدول األعضاء في الصندوق 

طلبببات تيببار طريقتببه الخاصببة لتحديببد القيمببة التبادليببة لعملتببه. والمتعلببى السببماح لكببل عضببو باخ

ضبباء الوحيببدة لهببذا النظببام هببي أن العضببو لببم يعببد يببربط قيمببة عملتببه بالببذه ، أو أن يخبببر األع

ل د مبن البدويبويعد هذا االختيار وارعا. ويسبمح العداوخرين عن كيفية تحديده لقيمة العملة بدقة. 
ها رتعداد لدفعفعملتها رتساوي أية قيمة تقف األرواق على ا –الصناعية الكبيرة لعمتتها بالتعويم 

جموعبة مبن ممقابلها. أما البلدان األخرا فتربط قيمة عمتتها بقيمبة إحبدا العمبتت الرئيسبية أو 

عمتتهبا  مثبال فبإن قيمبةالعمتت، ومن هنا فإكا ما ارتفعت قيمبة البدوالر األمريكبي علبى رببيل ال

للعمتت  ترتفع كذلك. وتحتفظ عشرة بلدان أوربية بقيمة عملة كل منها في إطار مدا محدد مسبقا
 األخرا في المجموعة.
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 الإشراف
ائد قد يبدو أن التحول من نظام رعر التعبادل ببين العمبتت إلبى نظبام الصبرف الحبر السب

لبك أن كفبوكه. وفبي الواقبع، فلبيس هبذا هبو الحبال، حاليا وكأنه يدل ضمنا على فقدان الصبندوق لن

لعضبو المنهس الحالي يتطل  من الصندوق أن يكثر أيضا من التبدخل فبي السياربات االقتصبادية ل
ء من ول األعضاالتي تؤثر على القيمة التبادلية لعملته. وعند التحول إلى النظام الحالي، طلبت الد

ائيبة ببادل، والبذي يعتببر بعبد كبل كلبك المحصبلة النهالصندوق أن يتخطى اإلشراف علبى قيمبة الت

في  لمجال معين من السيارات االقتصادية، إلى فح  جميع مجاالت اقتصاد العضو التي تتسب 

 ضباء تقييمبااالقتصبادي لجميبع البدول األع األداءتوجيه قيمة التبادل إلى ما هي عليبه وإلبى تقيبيم 
مح شبفافية أكببر لسياربات البدول األعضباء، ويسب غير متحيه. وباختصبار يتطلب  النظبام الحبالي

على هذه السيارات. ويطلق الصندوق نفسبه علبى كلبك  ل شرافبإعطاء مجال أرح  للصندوق 

ة النشاط ارم   اإلشراف على   أو مراقببة رياربات الصبرف للبدول األعضباء. وتنصب  المراقبب
رببتقرار المتناربقة رببوف تقبود إلبى علبى قناعبة مفادهببا أن السياربة االقتصبادية المحليببة القويبة وا

 أرعار الصرف وتنامي االقتصاد العالمي ورخائه.

 

 المشاورات
اح فبي يحصل الصندوق على المعلومات عما إكا كبان البلبد يتفاعبل تفباعت ايجابيبا وبانفتب

 ضبافة إلبىتحديد الشروط التي تقوم الحكومبات والمتعباملين األفبراد ببيبع وشبراء العملبة بهبا، باإل

ة التبي لومات عن األوضا  الكلية القتصاد البلد العضو، وكلك مبن خبتل المشباورات الدوريبالمع
يبود مبن قتعقد في هذا البلد. كما توفر تلك المشاورات أيضا الفرصة للصبندوق لتشبجيع إلمباء أي 

 فيجنبية. والمحتمل أن يفرضها البلد على التحويتت المباشرة من عملته المحلية إلى العمتت األ

للبلببدان  السبنوات األولببى لنشببأة الصببندوق، لببم تكببن هببذه المشبباورات الدوريببة إلهاميببة إال بالنسبببة
بببدأ الصببندوق فببي  1978األعضبباء التببي فرضببت القيببود علببى ارببتبدال العملببة، ولكببن منببذ عببام 

 مماررة كلك األرلوب مع جميع األعضاء.

إكا  ةإضبافيلقيام بمناقشات وتجري المشاورات رنويا، ولكن للعضو المنتدب أن يبدأ في ا

بصبدد  ما وقع أحد األعضاء فجأة في صعوبات اقتصادية خطيرة، أو إكا ما اعتقد أن كلك العضبو
اد أو خمسة أفبر أربعةمماررات تضر بمصالح األعضاء األخرا. ويسافر فريق مكون من  إتبا 

 عينأربوتمر حوالي من أعضاء هيلة العاملين بالصندوق إلى عاصمة البلد العضو كل عام، ويس

ادية لهذا المناقشات مع المسلولين بالحكومة بشأن السيارات االقتص وإجراءفي تجميع المعلومات 
 عببن الصببادرات اإلحصببائيةالبلببد. وتكببرإ المرحلببة األولببى مببن المشبباورات لتجميببع البيانببات 

داولها، تببي يببتم تببالفائببدة، وكميببة النقببود ال وأرببعار، والتشببميل، واألرببعار، واألجببوروالببواردات، 

ألخرا االضرائ ، والمصروفات الواردة في الموازنة، وبقية المظاهر  وإيراداتواالرتثمارات، 

كبون مبن لثانيبة فتتأمبا المرحلبة اللحياة االقتصادية التي يكون لها ارتبباط بالقيمبة التبادليبة للنقبود. 
قتصبادية فعالية ريارباتهم االالمناقشات مع كبار المسلولين في الحكومة، وكلك للتوصل إلى مدا 

لتقبدم العلبم با ختل العام السابق، وما يتوقع تنفيذه من تمييرات خبتل العبام القبادم، باإلضبافة إلبى

تهباء هبذه الذي أحرزه البلد العضو تجاه إلماء أي قيود كبان قبد فرضبها علبى اربتبدال عملتبه. وبان
المجلبس  طن إلعداد تقرير تفصيلي يناقشبهاالجتماعات، يعود الفريق إلى المقر الرئيسي في واشن

حيث بزمتئه،  ويشارك المدير التنفيذي الذي يمثل كلك البلد بالطبع في هذه المناقشة مع التنفيذي.

 أدائبهعبن  يوضح األمور بشأن اقتصاد هذا البلد ويستمع إلبى تقيبيم المبديرين التنفيبذيين اوخبرين

القتراحبات والتي عادة ما تحتبوي علبى ا –ذه المناقشة االقتصادي. وفيما بعد يتم تسليم ملخصا به
 إلى حكومة الدولة العضو. –بشأن كيفية معالجة مجاالت الضعف االقتصادي 

أيضبا مشباورات خاصبة مبع تلبك  الصندوقوباإلضافة إلى هذه المناقشات الدورية، يعقد 

ورات الخاصبة الوضبع . وتسبتعرض هبذه المشباالعبالميالهبام علبى االقتصباد  التبأثيرالبلدان كات 
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. وينشبببر الصبببندوق نتبببائس كلبببك المنتظبببرةاالقتصبببادي العبببالمي، وتقيبببيم التطبببورات االقتصبببادية 
االقتصبباد العببالمي  . ويحتببوي هببذا التقريببر علببى  آفبباقاالرببتعراض مببرتين رببنويا فببي تقريببر   

وء علبى الضب إلقباءمبن خبتل  –األعضباء  البلدانمعلومات مفيدة عن االقتصاد العالمي، ويساعد 

في التنسيق بين رياراتهم االقتصادية الداخلية والتطورات  –الخيارات المختلفة للسيارات المتبعة 

 رة في غيرها من البلدان األخرا األعضاء.المنتظ
 

 الوظيفة المالية
م أرارا للعمل كمؤرسة تعاونية تشرف علبى النظبا أنشلعلى الرغم من أن الصندوق قد 

مبن  خبرواوه يدعم كذلك هذا النظبام عبن طريبق مبا يضبخه إليبه ببين الحبين النقدي الدولي، إال أن

عضبائه. أل، وكلك من ختل القروض التي يقدمها أحيانامبالغ من النقود، على نطاق وارع للماية 

ت صبورة يعرفهبا العامبة عبن الصبندوق فبي الواقبع هبي مبا قبام ببه مبن تقبديم مليبارا أفضبلولعل 
ن القببرن دي البدولي أثنبباء أزمببة الببديون التببي حبدثت فببي الثمانينببات مببالبدوالرات إلببى النظببام النقبب

 28حبوالي  ببإقراضعلبى رببيل المثبال، قبام الصبندوق  1984و 1983الماضي. ففيما ببين عبام 

ضاء ة قبل األعصعوبات في الوفاء بالتهاماتها المالي تواجهمليار دوالر إلى البلدان األعضاء التي 

 –يبدا جوهي ما أعلن عنها  –تجابة الصندوق السريعة لهذه األزمة ومن المحتمل أن اراألخرا. 
رسببة قبد تضبلل المراقببون بببأن يتوهمبوا أن الصبندوق هبو بالدرجببة األولبى وفبي المقبام األول مؤ

دف إقراض. وليس هذا هو واقع األمر، كلك أن الصندوق يظل مؤرسة إشرافية بصفة أرارية تهب

لبرغم اأوثق عند إعداد السياربات االقتصبادية. ولكبن علبى لتنسيق الجهود من أجل تحقيق تعاون 
 من كلك فإن وظيفته تعد من األنشطة الهامة.

 

 مصادر التمويل
قبود المصدر األكبر للن –أو رروم العضوية المشار إليها آنفا  –تشكل حص  االشتراك 

والر، مليبار د 130حبوالي  –نظريبا  –المتاحة أمام تصرف الصندوق. وتساوي الحصب  اون 

ا قود تقريببالرغم من أن هذا المبلغ في واقع األمر أكبر بشكل خاد . وال يمكن ارتخدام نصف الن

ن بالمائببة مبب 75التببي تظهببر فببي ميهانيببة الصببندوق، ويرجببع كلببك إلببى أن الببدول األعضبباء تببدفع 
بلبد ال حصصها بالنقد المحلي، وإلى أن معظم العمتت الوطنية نادرا ما يوجد طلب  عليهبا خبارال

 –نبة عملة أو نحو كلبك مبن الصبندوق فبي أثنباء ربنة معي 20الذي يصدرها. وال يتم اقتراض إال 

 ببالرغم مبن وجبود بعبض االربتثناءات العرضبية. وال يريبد معظبم المقترضبين مبن الصببندوق إال
ك، دويت  مبارالعمتت الرئيسية التي تقبل التحويل، وهي: الدوالر األمريكي، والين الياباني، وال

 والجنيه اإلرترليني، والفرنك الفرنسي.

المبلبغ البذي دفعبه  أضبعافوحيث إنه لكل عضو الحق في االقتراض من الصندوق عبدة 

تببوفر الحصبب  نقببد كببافة لمواجهببة احتياجببات االقتببراض كحصببة لتشببتراك، فمببن الممكببن أال 
ال، فقبد ا االحتمبلألعضاء في فترات التوتر العصبية التي تصي  االقتصاد العالمي. ولمواجهة هذ

دد من مع ع –مليار دوالر  25يساوي اون حوالي  –خطا لتئتمان  1962أقام الصندوق منذ عام 

  والببذي يسببمى  –الحكومببات والبنببوك فببي أنحبباء العببالم. ويببتم تجديببد هببذا الخببط مببن االئتمببان 
ا يقرضه كل م اون كل خمسة أعوام. ويدفع الصندوق فائدة على –باالتفاقات العامة لتقتراض   

 في ظل هذه االتفاقات ويتعهد بالوفاء بالقروض ختل خمسة أعوام.

وباإلضافة إلبى هبذه االتفاقبات العامبة، يقتبرض الصبندوق أيضبا األمبوال مبن الحكومبات 

األعضبباء أو رببلطاتها النقديببة لتطبيببق بببرامس معينببة تعببود بببالنفع علببى أعضببائه. وخببتل العقببد 
ببدأ يقبرض أعضبائه الفقبراء لكبي  –دما وضعه االئتمباني الجيبد مستخ –الماضي، فإن الصندوق 

أطبول وبشبروط أكثبر تيسبيرا ممبا يمكبنهم الحصبول  آجبالأكثر يتم ردادها علبى  أموااليوفر لهم 

عليه بدون مساعدته. ولقد أدا االقتراض بهذه الكميات الكبيرة إلى تميير طبيعة عمبل الصبندوق 
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كونهبا مؤرسبات تقبوم بالبنوك، والتي يتمثبل عملهبا أراربا فبي إلى حد ما، ليجعل منها أكثر شبها 
االقتببراض مببن إحببدا المجموعببات لكببي تقرضببها إلببى مجموعببة أخببرا. ومببع كلببك، فقببد  بأعمببال

 تببأتيأن علببى الصببندوق أن يبقببى فببي عملببه كمؤرسببة  1982قببررت الببدول األعضبباء فببي عببام 

وة تصبويت العضبو واالمتيبازات وكلك طالما أن ق بصفة رئيسية من حص  االشتراك، بأموالها

األخرا ترتبط بتلك الحص  وليس بما يكون الصندوق قادرا على اقتراضه. ومن هنا فقد تحدد 
 بالمائة من جملة قيمة الحص . 60عدم زيادة ما يقترضه الصندوق عن 

 

 المساعدة المالية
ان فبي ميبه ال يقرض الصندوق األموال إال إلى البلدان األعضباء التبي تعباني مبن مشبكلة

تريه مببن المبدفوعات، أي إلبى البدول التبي ال يكببون لبديها عملبة أجنبيبة تكفبي للوفبباء بقيمبة مبا تشب

ات، ومبن البلدان األخرا. وتأتي األموال التي يحصل عليها بلد ما مما يأخذه من حصيلة الصادر
كما تبأتي  فيه. تقديم الخدمات ) مثل الخدمات المصرفية وخدمات التأمين (، ومما ينفقه السائحون

كثبر فبي حالبة البلبدان األ –تلك األموال أيضا من االربتثمارات الخارجيبة، وفبي صبورة معونبات 

 نفق مبالغ أكثرأن ت –مثلها مثل األفراد  –وبالرغم من هذا، يمكن للدول من البلدان المنية.  –فقرا 

مانهبا، تم اربتنفاك ائتمما تحصل عليه، وتسد هذا العجه لفتبرة مبا عبن طريبق االقتبراض إلبى أن يب
ه عبددا وهو ما يكون عليه الحال في آخر األمر. وعندما يحدث كلك، يتحبتم علبى الدولبة أن تواجب

شببائع  مببن النتببائس البميضببة، لببيس اقلهببا الخسببارة التببي تلحببق القببوة الشببرائية لعملتهببا علببى نحببو

 و فبي مثبل هبذهوالتخفيض االضطراري في وارداتها مبن البلبدان األخبرا. ويمكبن ألي بلبد عضب
ذي ألجنبي الالحالة أن يتجه لطل  المساعدة من الصندوق، والذي ريقوم بإمدادها لوقت ما بالنقد ا

ا بيت عملتهيكفي للسماح لها بتصحيح ما أصبح خاطلا في حياتها االقتصادية، آخذا في االعتبار تث

 وتدعيم تجارتها.

ل المدفوعات أن يسح  في الحباويمكن للبلد العضو الذي يعاني من صعوبات في ميهان 
بلببة بالمائببة مببن حصببته التببي دفعهببا بالببذه  أو باحببدا العمببتت القا 25مببن الصببندوق مببا نسبببته 

يطل  العضو  باحتياجاته، فقد –بالمائة من حصته  25البالمة  –للتحويل. وإكا لم تِف هذه النسبة 

نوات ستطيع ختل عدد من السالذي يعاني من صعوبات أكبر أمواال أكثر من الصندوق، وبذلك ي
 أن يتراكم ما يقترضه ليصل إلى ما يهيد عن أربعة أضعاف ما دفعه كحصة لتشتراك.

لبالمبة ويحكم الصندوق اعتبارين عند قيامه بإقراض العضو ما يهيد عن نسبته المبدئية ا

 هما: –بالمائة من حصته  25

 تفظ بهبا مبن أجبل صبالح األعضباء فبيأوال: أن رلة العمتت المتاحة أمبام تصبرف الصبندوق يحب
مجموعهم. وبذلك فيتوقع من كل عضو يقترض عملة عضو آخر من هذه السلة أن يعيدها 

دوير تبمجرد أن يتم عتال المشاكل الموجودة في ميهان مدفوعاته. وبهذه الطريقة، يمكن 

 هذه األموال على جميع األعضاء بحيث تكون متوافرة كلما ظهرت الحاجة إليها.
 ثانيا: قبل أن يقبوم الصبندوق بسبح  أيبة أمبوال مبن ربلة العمبتت، يجب  علبى العضبو أن يظهبر

بوضوح كيفية مبا ينتويبه مبن أجبل عبتال مشبكلته فبي ميبهان المبدفوعات، وكلبك بمبرض 

وام ) إمكانية السبداد للصبندوق خبتل الفتبرة المعتبادة التبي تتبراوح ببين ثتثبة وخمسبة أعب

 ت معينة إلى عشرة أعوام (.والتي يمكن أن تمتد في حاال
بلبد يعباني مبن مشبكلة فبي ميبهان  فأيوالمنطق الذي يقف وراء هذين االعتبارين بسيط: 

مما يحصل عليه من األموال. وما لم يحدث اإلصتح االقتصادي،  بأكثر باإلنفاقالمدفوعات يقوم 

ود التبهام علبى بمبا يهيبد عمبا يحصبل عليبه مبن األمبوال. ونظبرا لوجب اإلنفباقفسوف يسبتمر فبي 

الصندوق تجاه األعضاء في مجموعهم للحفاظ على الستمة المالية لمعامتتهم، فإنه ال يقرض إال 
بشرط أن يستخدم العضو ما يقترضه من أموال بكفاءة. وعلى كلك يتعهد البلبد العضبو بالببدء فبي 

، وأن تمهبد من شأنها أن تستأصل مصدر الصعوبة في ميهان المدفوعات اإلصتحاترلسلة من 
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خطبة  –باإلضافة إلى طلببه للقبرض  –الطريق للنمو االقتصادي. ويقدم المقترض إلى الصندوق 
اإلصتح، والتي يتعهد فيها بتخفيض قيمة عملته من منظور العمبتت األخبرا ) فبي حالبة مبا إكا 

يضع العضبو الحكومي. و اإلنفاقكان قد تم زيادة تقدير قيمة عملته (، وزيادة الصادرات، وتقليل 

تفاصيل البرنامس، وبذلك فإن برنامس اإلصتح هو برنامس العضو، وليس برنامس الصندوق. وال 

يهتم الصندوق إال بأن تكون التميرات في السيارة المتبعة كافية للتمل  على المشباكل فبي ميبهان 
قبرر ويمدفوعات الدولة العضو، وبأنها ال تتسبب  فبي حبدوث ضبرر محتبوم لألعضباء األخبرا. 

بناء على مدا خطورة المشاكل فبي  –المديرون التنفيذيون الذين يمثلون األعضاء في مجموعهم 

مبا إكا كانبت إجبراءات اإلصبتح  –ميهان المدفوعات والمبلغ الذي يرغ  العضبو فبي اقتراضبه 
 تكفي في الواقع وما إكا كان الصندوق يمكنه الجهم بجدية السداد.

ع نفيببذيون بببأن اإلصببتحات رببوف تعببالس المشببكلة، يببتم دفببوإكا مببا اقتنببع المببديرون الت

لعضو في االقروض على أقساط ) غالبا ختل مدة تتراوح من عام إلى ثتثة أعوام ( ترتبط بتقدم 

رض وضع اإلصتحات موضع التنفيذ. وإكا ما رارت األمور على ما يرام، فسبوف يبتم ربداد القب
مبن  –صبتحات الضبرورية اون فبي محلهبا والبذي أصببحت اإل –في موعده، وريخرال العضبو 

 التجربة أقوا من الناحية االقتصادية عما كان عليه من قبل,

ويقببرض الصببندوق البلببدان التببي تعبباني مببن مشببكتت فببي مببوازين مببدفوعاتها فببي ظببل 
يل مجموعة من البرامس التبي تختلبف وفقبا للمشبكتت المعينبة التبي توضبع مبن أجلهبا. وعلبى ربب

ل إلبى لسنوات الخمس والعشرين الماضية أقرض الصندوق مبالغ كبيرة من األمواالمثال، ختل ا

األعضبباء مببن خببتل برنببامس تببم تصببميمه لمواجهببة تببدهور مؤقببت فببي حصببيلة صببادرات أحببد 

 األعضاء ألرباب تقع جوهريبا خبارال نطباق ربيطرة هبذا العضبو. ولنفتبرض أن الجليبد قبد أتلبف
 )عضبباء لكبي يحصببل فبي مقابلهببا علبى النقببد األجنبببي معظبم حبببوب الببن التببي يصبدّرها أحببد األ

ميبة اليبة اليوالدوالرات األمريكية على ربيل المثال (، والذي يذه  بدوره للوفاء بااللتهامبات الم

علببى كلببك العضببو تجبباه األعضبباء األخببرا. فهنببا يمكببن للعضببو أن يتقببدم إلببى الصببندوق طالبببا 

وببة صادرات، والذي ريمده بالبدوالرات المطلالحصول على قرض، يتعلق بخسارته للعائد من ال
ف التبدفق لكي يستمر في أداء التهاماته حتى يتم تصدير محصول البن القادم، ومن ثبم يبتم اربتلنا

 المعتاد للدوالرات.

اني من للعضو الذي يع –والذي يسمى باتفاق المساندة  –ويوفر أكثر هذه البرامس شيوعا 
ه ك إلعطائ، وكلارجية خطا لتئتمان لمدة تهيد على ثتثة أعواممصاع  في الوفاء بالتهاماته الخ

ض مببن الوقبت البتزم إلعبادة تنظبيم أوضبباعه الماليبة. وخبتل تلبك الفتببرة، يمكبن للعضبو االقتبرا

لخارجيبة، الصندوق على أقساط تهيد على القيمة القصوا لهذا االئتمان للوفباء بهبذه المبدفوعات ا

ربعار إعادة التنظبيم. وهنباك برنبامس آخبر يتبيح األمبوال عنبد أ شريطة أن تظل في نطاق برنامس
ل  ا لكي تتخفائدة منخفضة للدول الفقيرة في الوقت الذي تقوم فيه بإعادة هيكلة اقتصاداتها جذري

اون وثيق من االختتالت التي طال أمدها. وتتطل  الصورة الجديدة لهذه الوريلة من اإلقراض تع

سببة الشببقيقة للصبببندوق، والتببي ينحصببر عملهبببا فببي تحقيببق التنميبببة المؤر –مببع البنببك البببدولي 
عببن طريبق وضبع اإلصبتحات التبي ربوف تستأصببل  –االقتصبادية فبي دول العبالم األكثبر فقبرا 

تم مصدر الصعوبات فبي ميبهان المبدفوعات موضبع التنفيبذ وتهيبل المنبا  للنمبو االقتصبادي. ويب

ي إطار ف –ارية من البلدان األعضاء التي تقوم تمويل هذا البرنامس عن طريق المساهمات االختي

يبه بالتضبحية بسبعر الفائبدة السبائد فبي السبوق البذي كبان يمكبن الحصبول عل –روح من التعباون 
 12غ بطريقة أو أخرا على هذه األموال. ويتبيح األعضباء األغنيباء فبي الصبندوق مبا يقبدر بمبلب

 مليار دوالر لتمويل هذا البرنامس.

 

 الرسوم
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فإنببه يببدفع ررببوما متنوعببة لتمطيبببة اقتببرض عضببو مببا أمببواال مبببن الصببندوق، إكا مببا 
 مصروفات التشميل للصندوق، ولتعويض العضو الذي تبم اقتبراض عملتبه. وفبي الوقبت الحبالي،

باإلضافة  بالمائة من المبلغ المقترض، 0.5يدفع المقترض رروما للخدمة وااللتهام تقدر بحوالي 

فا، والذي تكون المائة ) فيما عدا برنامس التكييف الهيكلي المشروح آنب 9إلى أعباء الفائدة حوالي 

ات رروم الفائدة عليه أقل كثيرا (. زال يحصل أي عضبو فبي الصبندوق علبى فائبدة علبى اشبتراك
يه الحص  إال إكا اقترضت األعضاء األخرا عملته من رلة العمتت. ويختلف كم ما يحصل عل

عملته ببالمائة من المبلغ الذي اقترضته األعضاء األخرا  7ي العضو، ولكنه أصبح مؤخرا حوال

ذي من الصبندوق. وتعتببر كبل مبن أعبباء الفائبدة التبي يبدفعها المقتبرض للصبندوق والتعبويض الب
لحفاظ ليحصل عليه الدائن من الصندوق أقل بدرجة بسيطة عن األرعار السائدة في السوق، وكلك 

 على الروح التعاونية للمؤرسة.

 

 

 وق السحب الخاصةحق
ا يسبباعد الصببندوق فببي تثبيببت القيمببة التبادليببة لعملببة الدولببة العضببو عببن طريببق إمببداده

لبق نبو  خبالعمتت القابلة للتحويل من ختل هذه التسهيتت المتعددة. ويستطيع الصندوق أيضا 
خببا  مببن األمببوال يضبباف إلببى األصببول االحتياطيببة التببي تحببتفظ بهببا معظببم البلببدان فببي يببدها 

م عبام احتياطي في مقابل أي مدفوعات يحتمل أن تحتاال في تسبويتها إلبى النقبد األجنببي. وكحكبك

ة مببا وتقبديري، تجببد معظببم البلببدان أن مببن الحكمببة أن تحبتفظ فببي يببدها باحتياطيببات كافيببة لتمطيبب
لعبالمي يساوي مدفوعات بضعة شهور. وختل الستينات بدا أن من المحتمل أن يتباطأ االقتصاد ا

يمبا بعبد. عدم متءمة االحتياطيبات لمسباندة التوربع االقتصبادي القبوي البذي شبهده العبالم ف نتيجة

نباك هوكانت االحتياطيات األراربية فبي هبذه الفتبرة هبي البذه  والبدوالرات األمريكيبة، وكانبت 

 مشكلة في المعروض من كل منهما. فقد تحدد حجم المعروض من الذه  بسب  صعوبة اكتشبافه
لتبي تحبافظ علبى السبرعة االجديدة من الذه  أن  اإلمدادات. ولم تستطع األرض وارتخراجه من

الببدول  كبان يبتم بهبا التوربع فببي االقتصباد العبالمي. أمبا الكميبات المعروضببة مبن البدوالرات أمبام

 االرتثمارواألخرا لتحتفاظ بها كاحتياطي، فقد اعتمدت على رغبة الواليات المتحدة في اإلنفاق 
لحكبم ببأن أكثر عما تستخدمها في الداخل. وطالما أنبه ال يمكبن التعويبل علبى ا موالبأفي الخارال 

لنطباق تستمر الواليات المتحدة في فعل كلك بت نهاية، فقد كان مبن الممكبن حبدوث نقب  واربع ا

طلبق يأحد األصول  إصدارفي االحتياطيات. وتحسبا لهذا االحتمال، فقد تم تفويض الصندوق في 

مبن األعضباء إلبى مبا فبي حبوزتهم  أضبافهاات   حقوق السبح  الخاصبة  ، التبي عليها ارم وحد
مصبطنعة  العمتت األجنبية والذه  اللذين يحتفظون بهما في البنوك المركهية. وقد تحددت قيمة

اصبة. لوحبدة حقبوق السبح  الخ –تعتمد على متورط قيم العمتت الخمسة الرئيسية في العبالم  –

 3مليببار دوالر، وتمثببل نحببو  30وحببدة حقبوق رببح  خاصببة، تسباوي  مليببار 21.4ويوجبد اون 
 بالمائة من جملة االحتياطيات.

 

 

 الخدمات
 األعضاء، باإلضافة إلى اإلشراف على النظام النقدي الدولي وتوفير الدعم المالي للبلدان

ه يتبيح عبن طريقبلمعهد تعليمي فبي واشبنطن،  إدارتهيساعد الصندوق الدول األعضاء من ختل 

كما  المساعدة الفنية للبلدان األعضاء في مجاالت متخصصة معينة تقع ضمن نطاق اختصاصاته.
 يصدر من ختله مجموعة وارعة من المطبوعات المتعلقة باألمور النقدية الدولية.

منببذ إنشبائه فببي المقبر الرئيسببي بواشبنطن فببي عببام  –ويقبدم معهببد صبندوق النقببد البدولي 

بلبد عضبو يبرتبط عملهبم ارتباطبا وثيقبا  150ثمانية آالف مسلول مبن دورات تدريبية ل – 1964
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بمجال عمل الصندوق. ومعظم المشاركين موظفون بوزارات المالية والبنوك المركهيبة وغيرهبا 
مبن الوكباالت الماليبة الرربمية األخبرا. وقبد نجببح المعهبد نجاحبا كبيبرا عببر البهمن فبي تعريببف 

بهببا النظببام النقببدي وطبيعببة الببدور الببذي يلعبببه الصببندوق فببي المتببدربين فيببه بالكيفيببة التببي يعمببل 

ميبهان  إحصباءاتعملياته. كما راعد التدري  في المعهد أيضا في تنميط طرق تجميبع وعبرض 

النقدية والمالية األخرا في أنحاء العالم، وكلك من أجل منفعة األعضاء  واإلحصاءاتالمدفوعات 
 في مجموعهم.

الت بالمة للعمالة المدربة في المجا األحيانالفتقارها في بعض وتتجه بلدان عديدة، نظرا 

ت فبي التخص  في المالية العامة والبنوك المركهية، إلى الصندوق للمساعدة في عتال المشبكت
م تطبوير هذه المجاالت أو في توفير أحبد الخببراء للعمبل مبع الوكباالت الماليبة الحكوميبة حتبى يبت

سبتينات د تكررت مثل تلك الطلببات للحصبول علبى المسباعدة خبتل الالخبرة المحلية الكافية. ولق

ا القيبام والسبعينات بصفة خاصة، عندما كان على عدد كبير من الدول التي نالبت اربتقتلها حبديث

ليبة البنظم الما وإدارةعمتت جديدة، واربتحداث نظبم للضبرائ ،  وإصداربنوك مركهية،  بإنشاء
ببراء الخ إرربالسيادة الحديثة. وقد ارتجاب الصبندوق عبن طريبق والنقدية األخرا للدول كات ال

لتزمبين. من هيلة الموظفين الخاصة به أو المستشارين المدربين وكلك لنقل المعرفبة والتبدري  ا

كل فيمببا رببق تشببالشبرقية والجمهوريببات التبي كانبت  أورببباوخبتل التسبعينات، فببإن قبرار بلبدان 
م النقبدي خطيط المركهي إلى اقتصاد السوق وبالدخول في النظااالتحاد السوفيتي بالتحول من الت

 الدولي قد جاء بطلبات مكثفة ، وبصورة لم تحدث من قببل، بحيبث تضبمط علبى طاقبة الصبندوق

نظبم  للتهويد بالمساعدة الفنية. والمطال  الحالية هي مطالب  خاصبة بالمسباعدة المتخصصبة فبي

ن وات النقديببببة، والمنببببافع االجتماعيببببة، والضببببماالمحاربببببة، وإعببببداد المحاربببببة، وتصببببميم األد
وث، االجتماعي، وتطوير أرواق النقبد، وتنظبيم البنبوك واإلشبراف عليهبا، واإلحصباءات، والبحب

 والقانون، والسيارة الضريبية، واإلدارة والتدري .

و مبن وقد جعل الوصول إلى البيانات المالية والنقدية وبيانات البدين الخبارجي لكبل عضب

ق قنبباة متفببردة تنقببل تلببك المعلومببات إلببى األعضبباء فببي مجمببوعهم. ويعتبببر الصببندوق الصببندو
لتبي تميبه االمشاركة في البيانات اإلحصائية أحد العوامبل التبي ال غنبى عنهبا للخاصبية التعاونيبة 

هرية المؤرسة. وعلى كلك، فمنذ إنشاء الصندوق تقريبا وهو يقوم بإصدار مطبوعات إحصائية ش

ار جعبل عرف بارم   اإلحصاءات الماليبة الدوليبة   والتبي ال تكتفبي بمجبرد اربتمرورنوية فيما ي
را ال البلدان األعضاء على علم بالوضع المالي لنظرائها من األعضاء، ولكنبه يشبكل كبذلك مصبد

 يضار  من المعلومات اإلحصائية للبنوك والمعاهد البحثية والجامعات وورائل اإلعتم.

  ه الصندوق من المطبوعات اإلحصائية، يصدر الصندوق أيضا وباإلضافة إلى ما ينشر

 جبتأ األطبولالمنارببات   حبول القضبايا  أوراقرلسلة كتيبات   تشرح رياراته وبرامجبه، و   
 للتمويبل والتجبارة، باإلضبافة إلببى   مسبح الصبندوق   وهبو تقريببر يصبدر كبل أرببوعين ويبببرز

 وراقأنظريبة فصبلية    أكاديميبةالبدولي، وصبحيفة المقاالت عن االقتصبادات القوميبة والتمويبل 

املين العبباملين   تحتببوي علببى النتببائس األرارببية للبحببوث االقتصببادية التببي تقببوم بهببا هيلببة العبب
ة للنظبام عن المجاالت القانونية والمؤرسية واالقتصباديبالصندوق، باإلضافة إلى عدد من الكت  

 النقدي الدولي.

 

 

 الأنشطة الحديثة
حاحبا اث الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي للصندوق أكثر التحبديات إلقدمت أحد

ة عامببا. ومببن خببتل مسبباعيه لترببتجابة بمرونببة لتحتياجببات المتميببر 50عبببر تاريخببه البببالغ 
لنقديبة ألعضائه اوخذين في التهايد، يستمر الصندوق في إظهار نفسبه كقبوة مبؤثرة فبي الشبلون ا

 الدولية.
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قد بدأت الديون من التحديات الرئيسية التي ظهرت ختل حقبة الثمانينات، ووتعتبر أزمة 
دين ببه عندما عجه عدد كبيبر مبن البلبدان الناميبة المثقلبة بالبديون عبن ربداد مبا تب 1982في عام 

د للبنببوك التجاريببة ولحكومببات البلببدان األعضبباء. وكانببت ارببتجابة الصببندوق فوريببة. وقببد ربباع

طاق لم نر نظام المدفوعات الدولية، وكلك من ختل تقديم القروض على الصندوق في تفادي انهيا

ر ء التبي تمبيسبق له مثيل لمساندة جهود إعادة التنظيم االقتصادي التبي تقبوم بهبا البلبدان األعضبا
ل هبا، ومبن خببتببين البدول المدينبة ودائنيبتلبك الظبروف، ومبن خبتل القيبام ببدور جديبد كوربيط 

 ولكن فقد تبم ة هيكلة الديون. ولم يتم حل قضية الديون الدولية تماما بعد،المشاركة في جهود إعاد

 تثبيت النظام النقدي الدولي اون، وزال خطر االنهيار.
 أنشببطتهباإلضببافة إلببى  –ومنببذ أوائببل التسببعينات مببن القببرن الماضببي، يركببه الصببندوق 

 جهوده في مجالين: –المعتادة وتدخله المستمر لحل أزمة الديون 

لتخطبيط ول: القيام بتنظيم حملة ضخمة لمساعدة بلدان أوربا الشرقية في التحول الصبع  مبن ااأل

 –المركهي إلى اقتصادات السوق. وفي هذا الخصو ، فهو ال يقدم األموال فقبط، ولكبن 
لمركهيبة تلبك الهياكبل الماليبة واالقتصبادية ) البنبوك ا إقامبةالخببرة فبي  – األهبموهذا هو 

مبل ع وليبةقابليبة تحويبل العملبة ونظبم التعريفبات الجمركيبة ( التزمبة ونظم الضرائ  و

 النظام القائم على المشرو  الخا .
فقد ببدأ فبي  الثاني: ارتمراره في مساعدة أعضائه األكثر فقرا لخلق بيلة مناربة للنمو االقتصادي.

لبببدولي برنامجببا ل قببراض بأربببعار فائببدة امتيازيببة، باالشبببتراك مببع البنببك ا 1985عببام 

ت والمقرضبين اوخببرين، إلبى البلببدان األعضباء األكثببر فقبرا التببي تقبوم بتطبيببق إصببتحا

نمببو شباملة القتصباداتها إلزالببة التشبوهات اإلداريبة المؤرسببية التبي عملبت علببى تبباطؤ ال
رنبامس االقتصادي. وقد جعلت أرعار الفائدة المنخفضة وفترات االربترداد الطويلبة مبن الب

لتكييبف الهيكلبي برنامجبا جبذابا علبى وجبه الخصبو ، وهبذا مبا حبدا المعروف بتسهيل ا

مليبار  12حبوالي  –بالصندوق لتوريع نطاق البرنامس من خبتل اجتبذاب تمويبل إضبافي 

سبتمر من أعضائه األغنياء لتدعيم روح الجهد التعاوني الذي ي –دوالر على وجه الجملة 
 لتنشيط المؤرسة.

 


