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  مقدمة

قلصت حجم العامل بفعل العوملة اليت  لقد عرف العامل بأسره تغريات على كل املستويات و يف مجيع امليادين    
م يف مكان واحد تقلص دور الدولة لصاحل قوى العوملة يف صنع السياسات  و من خالهلا . ليصبح الناس و كأ

االستثمارات و مستويات التشغيل و الدخل و كذا النمو االقتصادي االقتصادية الوطنية مبا يف ذلك حتديد حجم 
، كما جتلت مظاهرها من خالل إنشاء املؤسسات ....و انتعاش أو ركود أسواق املال و أسعار صرف العمالت

ظام املايل، املالية الدولية و التجارية متمثلة يف صندوق النقد الدويل إلدارة النظام النقدي و البنك الدويل إلدارة الن
 .إضافة إىل املنظمة العاملية للتجارة لتسيري الشؤون التجارية العاملية

 يف جتلت االقتصادية االختالالت من العديد سبعيناتال بداية منذ النامية الدول من العديد واجهت لقدو 
مع  والبطالة، التضخم معدل و كذا املدفوعات، موازين يف العجز ارتفاع االقتصادي، النمو معدالت اخنفاض
ا زادت و قد  ....مستوى الفقر وارتفاع الفرد دخل اخنفاض خاصة بعد األزمة ، الثمانينات بداية مع حد

ا  1986 النفطية سنة  أدى مما، اليت ألقت بظالهلا على الدول اليت تعتمد على احملروقات كمصدر وحيد إليرادا
، اليت تعترب مبثابة اإلصالحات االقتصادية برامج تبين إىلو اجلزائر على وجه اخلصوص  النامية الدول بأغلبية

    .دف إصالح األوضاع االقتصادية هلذه الدول وصفات أملتها املؤسسات املالية الدولية

و تفاقم عجز ميزان  لالقتصاد اجلزائري املصدر األساسيمع اخنفاض أسعار احملروقات، و بذلك و 
أن  إال ،املؤسسات املالية العاملية من أجل االقرتاض إىل دفعها إىل االجتاه ،اخلارجية مديونيتهاو ارتفاع  املدفوعات

إجراء تغريات جذرية يف  دف إىلمراحل زمنية  اشرتطت عليها االلتزام بربامج اقتصادية عرباهليئات  هذه
ص بسياسة التعديل خابرنامج رابع و للتثبيت االقتصادي  ثالث برامجحيث، تضمنت االقتصاد اجلزائري 

، إال أن صرامة 1963اهليكلي مع العلم أن اجلزائر انضمت إىل صندوق النقد الدويل مباشرة بعد استقالهلا سنة 
زئية لالقتصاد، تطبيق الربامج اهليكلية على اجلزائر جعلت من أن كل الربامج قد أثرت تأثريا كبريا على الناحية اجل

حبيث مس مجيع القطاعات االقتصادية، مما أدى إىل تقليص دور القطاع العام و خفض للنفقات االجتماعية 
    .وحترير سوق العمل

موعة من احملاضرات    يف مقياس  من هذا املنطلق و على هذا األساس، مت حتديد احملاور الرئيسية هلذه ا
املوجهة لطلبة السنة الثالثة علوم جتارية ختصص، جتارة دولية للسنة  التجاريةالمؤسسات الدولية المالية و 

أهم املفاهيم املتعلقة بالعوملة  مدخل إلى العولمةاملعنون بـ  المحور األولضمن فت 2020/2021اجلامعية 
ا، باإلضافة إىل أنواعها أهدافها و كذا أبع أما . على الدول الناميةدها، و أيضا آثارها اواخللفية التارخيية لنشأ
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فتطرقنا يف جزئه األول إىل املفهوم اخلاص بصندوق  صندوق النقد الدولي و عالقته بالجزائر، المحور الثاني
، بينما خصصنا جزأه الثاين ....الدوليو ظروف نشأته و هيكله التنظيمي و كذلك األهداف و املهام و الوظائف

هلذه  المحور الثالثمث و يف . لى اجلزائر و ما ترتب عنها من نتائجألهم الربامج اإلصالحية اليت فرضها ع
، )جمموعة البنك الدويل( ، من مفهوم و نشأة إىل مكوناته لإلنشاء و التعمير البنك الدولياملطبوعة حتدثنا عن 

فكان  الرابعالمحور أما . و كذا اهليكل التنظيمي، كذلك مت حتديد أهم احملطات التارخيية للبنك مع اجلزائر
 ،...و الذي احتوى دائما على املفهوم و النشأة و اهليكل التنظيمي المنظمة العالمية للتجارة بعنوان

و أهم العراقيل اليت صادفتها يف  باإلضافة إىل عالقتها باجلزائر، بالتطرق إىل مسار انضمام اجلزائر إىل املنظمة
  .ذلك

أن تكون مرجعا لطلبتنا ، و ملطبوعة قد حققت أهداف املقياسيف األخري، نأمل أن تكون حمتويات هذه ا  
     . األعزاء
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  مدخل إلى العولمة: المحور األول

االت و امليادين بفعل ظاهرة : تمهيد لقد عرفت الساحة الدولية و العاملية تطورات و تغريات طالت مجيع ا
ا إىل جعل  العامل كاملكان الواحد تعيش فيه خمتلف األجناس و تتالقى فيه كل الثقافات العوملة اليت يسعى أصحا

    .و متارس فيه كل األنشطة االقتصادية و السياسية و غريها دون أي قيد أو شرط

، إال إن ظاهرة العوملة ليست حديثة املفهوم، فقلد عرفت و تعاملت البشرية مع قضايا كونية منذ آالف السنني
ا مل تعرف  باسم العوملة، هذه الكلمة اليت أعطيت عدة مسميات على غرار الكوكبة، الكونية، الشوملة منسوبة  أ

و هي بأبعادها املختلفة، االقتصادية و السياسية ، االجتماعية و الثقافية ، البيئية         إىل كلمة العاملية، بذلك 
و التكنولوجية، متثل أحد االجتاهات املميزة للعامل املعاصر مبا يرتتب عليها من تبعات هامة على كل املستويات، 

ا متعددة تعكس تغيريات إجيابية و سلبية على كل  اجلوانب، مبا يف ذلك طريقة تعامل البشر مع فهي عملية تأثريا
 عديدة فكرية إشكاليات املعريف الصعيد العوملة على مفهوم ويثري. بعضهم البعض و مع البيئة اليت ينتمون إليها

 والثقافة واإلعالم والبيئة والسياسة كاالجتماع أخرى علمية ميادين إىل وامتدت االقتصادية، الدراسات يف بدأت
 من كثري اهتمام حمل جعله كوين طابع له كبري شيوع املصطلح هلذا مث أصبح من الدولية، والعالقات تيةواملعلوما
م اإليديولوجية اختالف على الباحثني   . الواقع أرضية على املسارات هذه وانعكاس مساراته استقصاء حنو توجها

  (Globalization)مفهوم العولمة : أوال

 ما بضاعة كانتقال عاملي، مستوى على الشيء جعل هي  (Globalization)العوملة  لكلمة احلرفية الرتمجة إن  
الشيء  نقل أي اجلمارك وحنوه، مستوى على صارمة ومبراقبة جغرافية حبدود تتحدد اليت الدولة اإلقليمية حدود يف
 للعوملة، حمدد على تعريف دةوالقا العلماء جيمع وبالتايل يراقب، ال الذي الالحمدود إىل املراقب احملدود من

 العظمى، القوى بني املنافسة أمهها، عمليات عدة حتوي فهي . ذلك وحنو ونشوئها أبعادها دراسة بسبب وذلك
  1.احلديث والتبادل اإلنتاج عوملة وانتشار واالبتكار،

 يستخدم حني يف " Mondialisation "مبصطلح  عوملة كلمة مع الفرنسيون من جانب آخر، ويتعامل 
 .الكل ليشمل دائرته وتوسيع الشيء تعميم معىن تفيد وهي"  Globalization" األمريكيون و اإلجنليز مصطلح

ال وفسح األمريكي النموذج توسيع يعين فهو األمريكية، املتحدة الواليات يف ظهر ما أول أن املصطلح ومبا له  ا
  سنة أشار وقد كله، العامل ليشمل Oxfordقاموس  يف األوىل للمرة العوملة ملفهوم اجلديدة االجنليزية للكلمات

ا إياها واصفاً  ،1991   Webster's ويبسرت معجم ويعرف ، التسعينات خالل برزت اليت اجلديدة الكلمات من بأ
  
أحباث كلية الرتبية و معتز خالد عبد العزيز، التأثريات السلبية و اإلجيابية للعوملة يف القضايا االجتماعية و الثقافية و السياسية و االقتصادية، جملة  صالح ياسني حممد احلديثي:1

لد    .508، ص 1، العدد 11األساسية، ا
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ا اكتساب :بالقول العوملة كلمة االجنليزي ً  الشيء أ ً  طابعا ، أو عامليا ً  تطبيقه أو نطاقه وجعل كونيًا ً  أو عامليا  كونيا
 1: مبفهومني وتطرح العوملة خباصة

و الكلمة ترمي  Global  مشتقة من والكلمة اآلخر، طمس إىل يرمي،   : Globalizationأمريكي مفهوم .
 .إقصاء دون من الشمولية كذلك االجتماعية احلياة إىل
  فالفرنسيون ثقايف،  طرح غالبا هذا اآلخر مع التعامل إىل يشري ، Mondialisation: فرنسي مفهوم .

 األمريكية املتحدة الواليات أن فمعروف ،األمريكيون أما العاملية، جنسد فنحن وأمة حضارة لدينا نهأ مبا يقولون
 بينما األمريكي، اهلدف هو وهذا واحدة عرقية يف اندجموا عرقيات جمموعة أي فدرايل، أساس على تكونت

 العوملة، ملصطلح واستخدامهم ، املعرفية مشاركتهم ويف نو الياباني أما ، خصوصيتهم على احلفاظ يفضل الفرنسيون
م ً  أصبح فالعامل االقتصاد، حتليل هلم فهي بالنسبة حمض، اقتصادي جانب من املعىن يرون فإ  حترير بفضل مشوليا
  .التجارية املبادالت حلركة واسع

ا على العوملة الباحثني، إىلو يرى بعض   والثقافة والسياسة االقتصاد واالجتماع ألمور الواضح التداخل: أ
 ، معينة لدولة أو حمدد وطن إىل انتماء ، أو السيادة ذات للدول السياسية باحلدود يذكر اعتداد دون ، والسلوك

 2. حكومية إجراءات إىل حاجة دون
ا  تشمل الظواهر وهذه ، جوهرها يف االقتصادية املتصلة الظواهر من سلسلة عن عبارة: كما يعرب عنها آخرون بأ

 منها بالرفاهية يتعلق ما الدولة والسيما وظائف و تراجع األصول، وخصخصة عنها، القيود ورفع األسواق حترير
 رأس أسواق املباشر وتكامل احلدود، كاالستثمار األجنيب عرب اإلنتاج الصناعي التقنية و توزيع وانتشار االجتماعية
 على التصنيع وعمليات ، اإلنتاج ومنشآت ، املبيعات انتشار األضيق إىل االقتصادي قالبها يف العوملة املال وتشري

ً  العامل تقسيم معا تشكيل تعيد واليت العامل، مستوى  3 .عامليا
ا، توثيق التكامل بني دول "  désillusion La grande"  يف كتابه" Joseph Stiglitz"  كما يعرفها االقتصادي بأ

 و شعوب العامل مما حيقق ختفيضا يف تكاليف النقل و التواصل من ناحية، و من ناحية أخرى رفع احلواجز
 4. لتسهيل حركة انتقال السلع و اخلدمات و رؤوس األموال، و بالتايل ختفيض تكاليف احلياة البشرية 

ا العملية اليت يتم من خالهلا االعتماد املتبادل بني األسواق واإلنتاج يف خمتلف  و قد عرفتها اجلمعية األوروبية، بأ
و هي ليست ظاهرة . البلدان ينمو حتت تأثري التجارة يف السلع واخلدمات وكذلك التدفقات املالية والتكنولوجية

  5 "جديدة ولكنها استمرار لتطور بدأ منذ مدة 
  
  .511-510مرجع سابق، ص ص  اسية و االقتصادية،صالح ياسني حممد احلديثي و معتز خالد عبد العزيز، التأثريات السلبية و اإلجيابية للعوملة يف القضايا االجتماعية و الثقافية و السي: 1
  .30، ص 2017- 2016األكادميية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، مصر، هند خلف كمال الدين، انعكاسات العوملة على اسرتاتيجيات اإلنتاج، مذكرة ماجستري، : 2
  .30املرجع السابق، ص : 3
  4:JEAN-YVES HAUWART et LOIC VENDIER, La mondialisation économiques origines et conséquences ,les publications 

de OCDE ,2012, Page 14.  
5 :DAVID BOLDUC et ANTOINE AYOUB , La mondialisation et ses effets , revue de la littérature, novembre 2000,canada, page 7 .  
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و يف نفس السياق يرى، بأن العوملة انتشار حرية حركة السلع واخلدمات ورأس املال  Antoine Ayoub أما
  1.واألشخاص واألفكار بني مجيع الدول متجاهلة احلدود السياسية اليت تفصل بينها

ا  زيادة يف االعتماد االقتصادي املتبادل بني الدول مع تنوع و تكامل " بينما يرى صندوق النقد الدويل بأ
ا تصف العمليات اليت من خالهلا تؤدى القرارات و األحداث و األنشطة املع امالت اليت تتم عرب احلدود، كما أ

تمعات يف بقية أجزاء العامل من الواضح أن صندوق . اليت حتدث يف أحد أجزاء العامل إىل نتائج مهمة لألفراد و ا
ول اليت تعترب األساس و احملرك للنشاط االقتصادي حنو بلورة النقد الدويل يركز على مبدأ االعتماد املتبادل بني الد

    2" العوملة على كافة املستويات و العمليات
                   الباحثني و الكتاب و آراء اجتاهاتعترب مسألة شاقة، بالنظر إىل اختالف يإن صياغة تعريف دقيق للعوملة 

ا و منهم من يرى جبوانبها السلبية الكثرية و املتعددة، أما إمكانية وضع  حوهلا، فمنهم منو املفكرين  يرى بضرور
تعريف يقرب بني كل املفاهيم فإنه البد من وضع ثالث عمليات يف االعتبار للكشف عن جوهرها، األوىل تتعلق 

ية الثانية ترتبط بإزالة القيود            لدى مجيع الناس و العملبانتشار املعلومات و الثورة املعلوماتية حبيث تصبح متاحة 
تمعات و املؤسسات، و كل  و احلواجز بني الدول، أما الثالثة فهي زيادة معدالت التشابه بني اجلماعات و ا

       3. هذه العمليات قد تؤدي إىل نتائج سلبية لبعض االقتصاديات و إىل نتائج إجيابية لبعضها اآلخر
االت السياسية              أن العوملة ظاهرة ب ،ا على التعريفات السابقة ميكن القولو عليه، و بناء      تتداخل فيها مجيع ا

و االقتصادية، االجتماعية و الثقافية و حىت سلوكيات األفراد و يكون االنتماء فيها للعامل كله دون أي قيد أو شرط، مما 
  ...  و التكنولوجيات  افات و املعلوماتوس األموال ، باإلضافة إىل الثقيسهل حركة انتقال السلع و اخلدمات و كذا رؤ 

  التطور التاريخي لظاهرة العولمة: ثانيا
م اختلفوا يف  لقد حاول العديد من املفكرين و الباحثني االقتصاديني    و املؤرخني دراسة ظاهرة العوملة، إال أ

ا كفكرة ظهرت مع قيام التبادالت االقتصادية عند  حتديد تاريخ ا، حيث يرى بعضهم أ             اآلشورينينشأ
و املصريني، كما عرف اإلغريق و الرومان بأنشطتهم السوقية معتمدين على الذهب و الفضة و بعدها ظهرت 

ا   وط اإلمرباطورية الرومانية كقيمة وسيطة لتبادل البضائع بدل املقايضة و بعد سقعمالت نقدية مسموح 
اخنفضت املعامالت التجارية بشكل حاد، أما يف القرن الثاين عشر فقد عرفت التجارة اإلقليمية يف أوروبا انتشارا 
و منوا كبريا، مث و يف القرن السادس عشر امتد نشاط بعض التجار إىل أوروبا كلها، مثل جتارة األقمشة و النحاس 

وهرات     غيل املناجم يف عدة دول أوروبية و كان هذا شكل من أشكال االستثمار األجنيب املباشر، و كذا تشو ا
      4. و واكب التوسع إىل املصرفيني اإليطالينياملبكر 

                                                       
1 : DAVID BOLDUC et ANTOINE AYOUB , La mondialisation et ses effets , op.cit., page 7 .                                                   

ا( عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية : 2  ا، تداعيا ا، شركا   .18، ص 2006، الدار اجلامعية، مصر، )منظما

  .16املرجع السابق، ص : 3
4 :ISABELLE SCHLUEP COMPO , qu’est que la mondialisation et comment s’est-elle développée, la vie économique, revue 
de politique économiques, octobre 2010,page 4.     
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اخلمس كان  القاراتوميكن تتبع جذور العوملة احلديثة إىل ما قبل التاريخ، حيث أن التوسع اإلقليمي يف مجيع 
العوملة عن طريق منح منط حياة مستقر  ظهور ساهم يف القطاع الزراعيعامال رئيسيا يف العوملة، كما أن تقدم 

للغالبية العظمى من السكان، لكن وبالرغم من ذلك فإن العوملة فشلت يف التوسع سريعا وذلك لبعد املسافة 
 رأس املال، يف حني أن العوملة املعاصرة ظهرت يف أواسط القرن التاسع عشر بسبب زيادة التكنولوجياوعدم توفر 

   .وقوة العمل و نقصان تكلفة النقل وهذا ما ساهم يف جعل العامل أصغر

  :                                                                          العولمة الحديثة

مسحت للبضائع املنزلية  الثورة الصناعيةالعوملة بشكل حديث، حيث أن شهد القرن التاسع عشر ظهور    
السريع أدى إىل طلب مستمر على  لنمو السكايناالرخيصة أن ختضع للمقاييس االقتصادية، يف حني أن 

لنظام العاملي، حيث استوىل و يف الفرتة نفسها أدرجت بعض املناطق اإلفريقية وجزر احمليط اهلندي يف ا .البضائع
األوروبيون على مناطق جديدة يف العامل ، مما أدى إىل استغالل مواردها الطبيعية الثمينة، مثل املطاط و األملاس 
والفحم و جتارة الوقود، كما توسعت حركة االستثمار بني الدول األوروبية االستعمارية، وبينها و الواليات 

  1 .1914االقتصادي لإلنسان نقلة استثنائية يف ذلك العصر الذي انتهى يف أوت و لقد كان التطور  املتحدة

يف ذلك الشركات املتعددة  قائدها، حمكوما بقوى كلية تصعب مراقبتها لقد أصبح العامل يف ظل العوملة
اليت ليس هلا أي التزام جتاه أي دولة وطنية بعينها، فهي حتدد أماكن توطنها بناء على معايري املزايا  اجلنسيات

ا ليست جديدة يف تاريخ الرأمسالية، حيث ميكن أن نرجع بذور العوملة  القصوى و رغم تزايد االهتمام بالعوملة، فإ
ة نتيجة الشعور برتابط العالقات و اعتماد االقتصاديات إىل اجلهود الدولية املتعلقة بتنسيق السياسات االقتصادي

يف بداية الربع  1929على بعضها، مما يؤدي إىل تأثرها باألحداث اليت تقع هنا و هناك مثلما حدث يف أزمة 
الثاين من القرن العشرين، أو مع األزمة اآلسيوية يف أواخر التسعينات اليت امتدت إىل خمتلف دول العامل و ميكن 

ن ندرج ضمن هذه اجلهود تأسيس املنظمات الدولية كاألمم املتحدة و صندوق النقد الدويل، إال أن اجلديد يف أ
ا دخلت مرحلة جديدة من تطورها خالل السنوات األخري  اية  ةظاهرة العوملة هو أ من تلك الفرتة، خاصة مع 

     2:  راحل للعوملةبني ثالثة م fitoussiميز الثمانينات و بداية التسعينات و قد 

و اليت ضمت ) 1967- 1963( هي الفرتة اليت غطتها نتائج جولة كنيدي ضمن اتفاقية الغات  :المرحلة األولى
عدم وضع عراقيل أمام منتجات الدول  االتفاق على امن حجم التجارة العاملية و مت فيه %75مخسني دولة متثل 

  .مليون دوالر  40حوايل  1979النامية و ختفيض التعريفات عليها، حيث بلغت سنة 

    .21/12/2020، تاريخ االطالع ،  org .http://wikipediaتاريخ العوملة، عن املوقع اإللكرتوين : 1

  .املرجع السابق: 2
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بسبب إعادة رسكلة البرت ودوالرات  1979متيزت بتوسع السوق الدويل لرؤوس األموال سنة : المرحلة الثانية
  .الناجتة عن الصدمة البرتولية الثانية، األمر الذي مكن من توسيع حركة اإلقراض و االقرتاض

يار املعسكر االشرتاكي و حينها مت تسجيل نوع من اهليمنة األمريكية على العامل  :المرحلة الثالثة               متيزت با
و اندثار اخلصوصيات الثقافية، مما أدى إىل الطلب و حتول السلع و اخلدمات إىل منتجات منمطة على املستوى 

النوعية يف كافة أحناء العامل سواء، كانت جتارة ، مالية ، لقد أفرز منو العوملة عدة نتائج منها تقارب املخاطر الكوين
أو تكنولوجية ما عدا املخطر السياسي و إذا كانت العوملة ظاهرة متجددة، فالبد من اإلشارة إىل أن البشرية منذ 

    . القدمي تعاملت مع قضايا كونية بطبيعتها

 كونية قضايا مع القدمي تعاملت منذ البشرية أن ىلإ اإلشارة من بد فال -متجددة ظاهرة الكوكبة كانت وإذا     
  :بطبيعتها

 .اجلنوبية القطبية القارة اخلارجي، استخدام الفضاء استخدام ،البحار أعايل مثل ،البشرية بني املشرتكة املمتلكات -أ 
  ."النمو حدود" روما تقرير نشر منذ أدركت البشرية إن إذ .والسكان البيئة قضايا -ب
ا سيؤدي املتجددة ريغ الطبيعة موارد استغالل يف البشر استمرار أن-ج  بذل من بد فال ، هنا ومن إىل نضو

احملافظة عليها و استغالهلا بشكل منظم و هذا ما جعل من قضايا البيئة  قضايا كونية و ما  املشرتك  اجلهد
  .االهتمام باحملافظة على طبقة األوزون إال منوذج على ذلك

 ميكن حيدثه من هزات اجتماعية،  ميكن أن ملا ء العاملأغنيا تقلق ظاهرة الفقر أن ذلك ،العامل يف الفقر قضايا -د
  .أعمال إرهابية ليست أي دولة مبنأى عن آثارهاأخرى و  إىل أماكنتقلب أنظمة احلكم و متتد  أن
ريباألموال املشبوهة  باملخدرات، و غسل املنظمة، االجتار اجلرمية مكافحة -و   .رؤؤس األموال و

العامل،  يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية، والسياسية القضايا بني التداخل املوجود حجم األمثلة هذه تربر   
 . أو االنتماء لوطن معني الدول بني للحدود السياسية االعتبار بعني األخذ دون

     خصائص العولمة: الثثا
   1 :نوجز أهم خصائص العوملة يف النقاط التاليةمما سبق ومن خالل التعاريف السابقة، ميكن أن     

آليات  سيادة هي العوملة مييز ما أهم من تعترب :القدرات التنافسية الكتساب والسعي السوق آليات سيادة-1
ا بالدميقراطية السوق  الثورة من االستفادة خالل من التنافسية إطار يف القرارات واختاذ بدال من الشمولية و اقرتا

  ممكنة تكلفة اإلنتاج بأقل يف املتمثلة القدرات تلك وتعميق واملعلومات، واملواصالت وثورة االتصاالت التكنولوجية
، حيث أصبح الوقت  وقت ممكن أقل يف يتم أن على تنافسي بسعر إنتاجية، والبيع وبأعلى جودة ممكنة وبأحسن

ا يف ظل العوملة، حيث أن صفة العاملية اجتهت إىل اإلنتاج و األسواق فأصبحميزة    تنافسية جيب اكتسا
  
  

  .تاريخ العوملة، مرجع سبق ذكره : 1
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كل جزء من السلع املختلفة ينتج يف أماكن خمتلفة من العامل و أصبحت قرارات اإلنتاج و االستثمار تتخذ من 
 1.االقتصادية يف العائد و التكلفة  منظور عاملي العتبارات الرشادة

للعوملة، و تتعمق ديناميكيتها من خالل  املختلفة التعريفات خالل من هذا ويتضح :العولمة مفهوم ديناميكية2-
سعيها إىل إلغاء احلدود السياسية و تقليص دور الدولة االقتصادي و التأثري عليه بقوة، كما ميكن أن تظهر هذه 

يتوقع من نتائج حول قضايا النزاع بالنسبة للمستفيدين من األوضاع االقتصادية، و فيما ميكن  الديناميكية يف ما
 .بالنسبة لغري املستفيدين كالدول النامية يف حالة تكتلها للدفاع عن مصاحلهاأن يكون من ردود أفعال 

ا اليت التحوالت خالل من هذا يظهر :المتبادل االقتصاد اعتماد نحو االتجاه -3  التسعينات فرتة شهد
 التكنولوجية الثورة وجود مع الدولية األموال رؤوس انتقال حرية و تزايد اخلارجية، التجارة حترير اتفاقيات من

 عكس املتاجرة، وهو األطراف بني التشابك تعاظم معىن على املتبادل االعتماد مفهوم ينطوي كما واملعلوماتية،
         .نفس الوقت يف ومتبوعا تابعا كالمها ويكون الطرفني من وتأثر تأثري وجود يعين أنه حيث االقتصادية، التبعية

 2 :أمهها الدولية الساحة على عديدة آثار ظهور املتبادل االقتصادي االعتماد درجة زيادة على ترتب قد و
نظرا للتزايد الكبري يف النشاط االقتصادي و تأثره  اخلارج، من الوافدة االقتصادية للصدمات التعرض درجة زيادة-أ

  . مبا حيدث يف العامل اخلارجي
، إجيابية كانت أو سلبية، فإذا حدث انتعاش اقتصادي يف العامل أحناء عرب االقتصادية الصدمات انتقال سرعة-ب

 .إحدى البالد املتقدمة سينتقل إىل البلدان الصناعية األخرى و كذا الدول النامية
حيث أصبحت الصادرات حمرك يف البالد املختلفة  ،النمو عوامل من حمدد كعامل الدولية التجارة أمهية تزايد-ج

 .النمو بعد زيادة درجة االعتماد املتبادل
، مما نتج عنه إزالة أو ختفيض العوائق أمام التدفقات السلعية و املالية العاملي االقتصاد يف التنافسية درجة زيادة-د

  .قيام أسواق عاملية للسلع و اخلدمات تتنافس فيها خمتلف البلدانو 
مل حا يف طبيعة املنتج الصناعي الذي ظهر ذلك واض و :الدولي العمل تقسيم من جديدة أنماط وجود -5

اتعد تنفرد بإنتاجه دولة واحدة مهما كانت  يف إمكان كل البلدان أن تشرتك يف تصنيع  الذاتية، فأصبح قدر
   . مكونات هذا املنتج، و مثال ذلك صناعة السيارات و األجهزة الكهربائية و غريها

 السمات أهم أحد اجلنسيات املتعددة الشركات تعترب :الجنسيات المتعددة الشركات دور تعاظم -6
ا يصاحب ما خالل من العاملي، االقتصاد على بقوة تؤثر فهي للعوملة، األساسية    لتكنولوجيالنقل  من نشأ

  
ا( عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية :1 ا، تداعيا ا، شركا   .26مرجع سابق، ص  ،)منظما

 .18، ص 2014- 2013، 2ات الفالحية، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة ر اجلراياسني صاقع، العوملة و أثرها على األنشطة التسويقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة : 2
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 واملالية والتكنولوجية اإلنتاجية املستويات كافة يف العوملة ظاهرة وتأكيد واإلدارية، التسويقية و اخلربات   
 .واإلدارية والتسويقية

 العاملية اجلنسيات املتعددة الشركات دور تعاظم على الدالة األخرى املؤشرات من العديد هناك أن يالحظ و
 :يلي ما أمهها ،العوملة وتشكيل تكوين يف النشاط

ا-أ  .الدولية التمويل مصادر على سيطر
 .الدولية التجارة حجم من كبري جزء على وتسيطر العاملي، اإلمجايل الناتج من كبرية نسبة على تستحوذ-ب
ا أي الدولية، النقدية واالحتياطات الذهب من السائلة األصول من كبرية نسبة على تسيطر-ج السيطرة  حتكم أ

  .الدولية واملالية النقدية السياسة على
 .واملعلوماتية التكنولوجية الثورة يف القيادة دور هلا-د

يار بعد خاصة :العولمة إدارة في العالمية االقتصادية المؤسسات دور تزايد 6-  االشرتاكي املعسكر ا
جوالت  عدة بعد 1991 جانفي أول يف للتجارة العاملية املنظمة إنشاء إىل باإلضافة السوفييت، وتفكك االحتاد

االقتصادي العاملي  النظام مؤسسات من الثالث الضلع اكتمال مث ومن إليها، الدول معظم وانضمام تفاوضية،
 :يلي فيما حتكمها خالل من وهذا اجلديد

 .وإدارته للعوملة النقدي النظام عن مسئول :الدويل النقد صندوق-أ
 .وإدارته للعوملة املايل النظام عن مسئول :وتوابعه الدويل البنك-ب
 .وإدارته للعوملة التجاري النظام عن مسئولة :للتجارة العاملية املنظمة-ج

 الثورة التكنولوجية بفضل البشرية إليها وصلت اليت التطورات إن :االقتصادية اإلقليمية التكتالتظهور   7-
 نفسها، يف محاية تفكر الدول بدأت الدولية، التجارة وحترير لألسواق توسيع من ذلك صاحب وما واملعلوماتية

 سار الذي االحتاد األورويب هو العاملي املستوى على مثال إقليمية، وأحسن اقتصادية تكتالت تكوين خالل من
 األمريكية املتحدة مواجهة الواليات إىل يهدف أنه حيث احلالية، الوضعية إىل وصل حىت كبرية وبعزمية ثابتة خبطى

  1.أوروبا خارج إىل مث االنتقال ألوروبيةا القارة على يسيطر أن ا يستطيع قوة وتكوين االقتصادية، الناحية من
: تقليص درجة سيادة الدولة القومية و إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية و النقدية-8

و تطبيق قوانني حترير األسواق حىت قبل أن جتد  فاضطرت احلكومات بذلك إىل إلغاء قوانني التحكم يف السوق
ي إىل إجياد حلول مشرتكة وسائل رقابية جديدة، باإلضافة إىل أن استجابة الدول و احلكومات و السع

للمشكالت الكونية قد أنقص من سيادة الدولة، كما أن االنضمام للمنظمات العاملية و التوقيع على االتفاقات 
ا الدولية يضع قيودا  ىل إجراء تعديالت على السياسات     إعلى السياسات املتاحة أمام احلكومة و قد يضطرا

  و عليه، و مع التقدم حنو العوملة دور الدولة يتقلص و لصاحل قوى العوملة يف . او املمارسات احمللية اليت اتبعته
  
  
  .19مرجع سابق، ص  ياسني صاقع، العوملة و أثرها على األنشطة التسويقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة اجلرارات الفالحية،: 1
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ذلك حتديد حجم االستثمارات و مستويات التشغيل و الدخل و كذا صنع السياسات االقتصادية الوطنية مبا يف 
 ....النمو االقتصادي و انتعاش أو ركود أسواق املال و أسعار صرف العمالت

  و أبعادها أهداف العولمة: رابعا 
   أهداف العولمة* 1

  :هناك جمموعة من األهداف للعوملة ميكن توصيفها على النحو التايل    

الوصول إىل سوق عاملي مفتوح بدون حواجز أو فواصل مجركية أو إدارية أو قيود مادية أو اختالفات عرقية أو  )1
، بل إقامة سوق متسع ممتد يشمل العامل كله ويشمل كل قطاعاته ومؤسساته وأفراده أي، ...جنسية أو معنوية 

وىف نطاق هذا اهلدف يتم احتكار مباشر وغري  الوصول بالعامل كله إىل أن يصبح كتلة واحدة متكاملة ومتفاعلة،
وثقافتها املتعددة واختالفها الفكري وصهر هذا االختالف يف  مباشر بني كافة األجناس البشرية مبوروثها احلضاري

 1. بوتقة التوحيد واالئتالف
ملشرتكة                  الوصول بالعامل إىل جعله وحدة واحدة مندجمة و متكتلة، سواء من حيث املصاحل و املنافع ا )2

أو من حيث أمهية حتقيق   أو من حيث اإلحساس و الشعور باخلطر الواحد الذي يهدد البشرية مجيعا  و اجلماعية
األمن اجلماعي بأبعاده الكلية و عناصره اجلزئية الفاعلة فيه، و أمهية التصدي ألي خطر يهدد االستقرار و األمن 

و يتضمن ذلك القضاء على بؤرة   ه جبهد و عمل مشرتك و تعاون كامل من اجلميعالعاملي العام و التعامل مع
اء حاالت الصراع و زيادة  النزاع ، و مصادر التوتر و عوامل القلق و يتم ذلك من خالل زيادة مساحة الفكر املشرتك، و إ

 2 .قة و جين املكاسب املشرتكةاالعتمادية املتبادلة بني الشعوب و تنمية حاجة كل منهما إىل اآلخر و خلق الث
دف العوملة إىل حتقيق الوفورات االقتصادية، و هي املزايا اليت حيصل عليها االقتصاد نتيجة زيادة حجم  )3

اإلنتاج و ذلك باخنفاض متوسط التكاليف املتغرية، و يرجع هذا كله إىل التطورات التكنولوجية و أساليب اإلنتاج 
افة إىل وفورات احلجم الكبري، سيكون املنتج ذو نوعية و جودة حتقق األداء اجليد تشبع كما أنه و باإلض. املتقدمة

 3 .متطلبات املستهلك 

 التطورات هذه التكنولوجي، التقدم صور من ذلك إىل وما املعلوماتية وانفجار االتصالية الشبكات تعدد )4
اجلديد  احملدد باعتبارها والصور، والبيانات بالرموز بداخلها يتعامل شبكات عن عبارة املتقدمة الدول جعلت
 ميلك الذي الناجح هو العصري اإلنسان أصبح وبذلك والعسكري، والثقايف واالجتماعي واالتصايل واملايل االقتصادي للنشاط

االت، مجيع يف احلديثة التكنولوجية   4. العامل هذا يف أجل االخنراط من اجلهود مضاعفة علينا حيتم الذي األمر ا
  
ا( عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية :1 ا، تداعيا ا، شركا   .34 - 33مرجع سابق، ص ص  ،)منظما
  .، مرجع سابقاإلنتاجهند خلف كمال الدين، انعكاسات العوملة على اسرتاتيجيات : 2
  .39املرجع السابق، ص : 3
 .67-66، ص ص 2004، مركز الكون،  الكويت ، 1الطبعة  االقتصادية من منظور إسالميعبد اهللا بن احلسني املوجان، العوملة : 4



11 
 

، فتتمثل يف حترير أسواق المعلنةباإلضافة، فهناك من يرى أن هناك أهداف معلنة، و أخرى خفية ، فأما ) 5
املشكالت اإلنسانية املال والتجارة العاملية وزيادة حجمها، وزيادة اإلنتاج والنمو االقتصادي العاملي، وحل 

، فهي هيمنة الدول الغربية على االقتصاد العاملي، والتحكم يف مركز القرار الخفيةاملشرتكة، وأما األهداف 
ولتحقيق تلك األهداف تستعمل  . السياسي العاملي، وفرض السيطرة العسكرية والثقافية على الشعوب النامية

لية، والشركات متعددة اجلنسية، وأدوات االستثمار األجنيب غري عدة أدوات منها، املنظمات االقتصادية الدو 
املباشر، واالحتادات االقتصادية الدولية، والعقوبات االقتصادية، ووسائل اإلعالم واالتصال املختلفة ومنها شبكة 

 1 .املعلومات الدولية
  أبعاد العولمة* 2

لقد انتشر مفهوم العوملة يف كل البلدان، و أصبحت املسافات بني الدول أكثر قربا و االتصاالت بني الشعوب   
االت، السياسية  تمعات أسرع مما كانت عليه، ذلك ألن العاملية مست مجيع مناحي احلياة، و يف كل ا و ا

ذا تعددت أبعاد العوملة و اليت ميكن منها، االقتصادية و الثقافية و التكنولوجية و حىت االجتماع ية و غريها، و 
  : التايل نحوتقدميها على ال

  2البعد االقتصادي-أ

  عملية العوملة ، جند ملف االجتاه حنو إعادة توجيه السياسات واهلياكل االقتصادية املنظمة اليت  صميميف و      
األساسية  لإلصالحاتمن ناحية أخرى ، تفتح آفاقًا جديدة  ومن ناحية تعطل قوى السوق و الشركات اخلاصة 

خصخصة  إىل ودف إىل احلد من تدخل الدولة يف االقتصاد  و اليت كانت اليت مت تنفيذها منذ بداية الثمانينات
سياسات ميزت االسرتاتيجيات اليت  ، و هذه أهمحترير اخلدمات والسيطرة على التضخم املؤسسات العامة و

 .اندماج سريع يف االقتصاد العاملي مما ينتج عنهاوال سيما يف البلدان النامية ،  ف اهليكليييالتك

ا تعديالً     وحدات إنتاج متقدمة وأكثر  زيادةطرق اإلنتاج اليت تستفيد من  يف تفرتض العوملة االقتصادية أيضً
ليت مل تعد متر بالوحدات الكبرية التصنيع اإلنتاج ا أساليبر ييعتمد النموذج العاملي اجلديد على تطو  ، حيثمرونة

             األذواق والتقنيات ات يفعلى التكيف بشكل أفضل مع التغري  هلا القدرةولكن من خالل شبكات المركزية 
و ما مت تصديره  ، جتاوز إنتاج شركات صناعة السيارات اليابانية 1995عام  منذعلى سبيل املثال ، ف ،األسعار و

متلك كل الصالحيات للتحكم يف تسيري و إدارة اإلنتاج الشركات متعددة اجلنسيات ف . منها عما كان ينتج حمليا
  .العاملي

  
  www .islamport.com رتوين،، املوقع اإللك238ناصح بن ناصح املرزوقي البقمي، سياسات منظمات العوملة االقتصادية يف ضوء الشريعة اإلسالمية، جملة البيان، العدد : 1

  .23/12/2020تاريخ االطالع، 

  .32 مرجع سابق، ص ياسني صاقع، العوملة و أثرها على األنشطة التسويقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة اجلرارات الفالحية،: 2
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التطور ك العاملية،و االستهالك التغريات اليت أحدثتها أمناط اإلنتاج  معهذه املنظمة الصناعية اجلديدة تتفاعل 
إمكانية النقل اجلزئي أو الكلي لتكاليف  معالسريع للمعرفة واالبتكار واستخدام تقنيات املعلومات اجلديدة 

     األمهية املتزايدة للتكيف مع احتياجات العمالء ، باإلضافة إىلالعمليات ودورات حياة املنتج قليصاإلنتاج وت
ا على الشركات  و  مليون  73 تستخدم حوايل و اليت العابرة للحدوديعتمد هذا النموذج العاملي اجلديد أيضً

توظف  وراعاة الوظائف بشكل غري مباشر مب من القوى العاملة العاملية ٪3و  2بني ما شخص حول العامل ، أو 
 تستحوذأكثر من ثلث األصول اإلنتاجية يف العامل و  متتلكمن القوى العاملة العاملية ، بينما  ٪5ت هذه الشركا

  .أكثر من مخس اإلنتاج العامليعلى 

جم التجارة حدث منو حل 1984 سنة منذف. لتطور السريع للتجارة العاملية هو جانب آخر لعوملة االقتصادإن ا   
حسب بيانات منظمة التعاون  و 1995يفلبنك الدويل ل ، حسب تقريراإلنتاج العامليالعامل بشكل أسرع من يف 

ا مقابل ٪ 5.3حوايل  العاملي بلغت االقتصادي والتنمية فإن هذه الزيادة يف التجارة مقارنة باإلنتاج ً ذ من ٪1.9سنوي
، عندما استمرت صادرات البضائع  1994و  1990 يبني عامما كانت الظاهرة أكثر أمهية و   1994إىل  1984

و لذلك  ،فقط ٪0.5، بينما كان اإلنتاج العاملي شبه راكد ، ومنا بنسبة  ٪5العاملية يف النمو مبعدل ثابت قدره 
الناتج احمللي اإلمجايل للصادرات يف غالبية دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ويف دول  ارتفعت معدالت

تحرير التجارة ومن بكان مدفوعا   املتزايد هذا االجتاه ،  حيث أنآسيا وأمريكا الالتينية يف البلدان النامية خاصة
ا  كل هذه التطوراتخالل اتفاقيات التجارة اإلقليمية  مع إنشاء منظمة التجارة العاملية ،   سياسات التحرير أفرز

ا  أصبحت دول شرق آسيا ككل 1985منذ عام  واليت تطورت حول العامل  ً اإلصالحات  جراءمتحررة نسبي
االقتصادية اليت أجريت فيها و قد هدفت السياسات املتبعة إىل خفض أسعار الصرف احلقيقية و حتفيز املصدرين 

 .بشكل مباشر على خفض احلصص و التعريفات اجلمركية على واردات املنتجات النهائية

ا ما  الذيلشركات متعددة اجلنسيات ا انتشر نشاطأثر التحرير على أنظمة االستثمار و  و قد ً ختذ شكل اغالب
ا    استثمارات مباشرة يف اخلارج في أمريكا الالتينية على ف ،برامج اخلصخصة يف هذه احلركةكما  شاركت أيضً

اتفاقيات  تزايدت و عندها عن اخلصخصة  نتجت 1993من االستثمارات املباشرة عام  ٪22سبيل املثال ، 
اتفاقية  900 بني من و أنهدول اجلنوب  والبلدان النامية يف ،  1980/1990خالل السنوات  ، خاصةالتحرير 

ا ً ا قليالً فقط  و حسبومع ذلك ،  تعود إىل التسعينيات ٪60 هناك ،قائمة حالي منظمة العمل الدولية ، فإن عددً
كثري من الر االقتصادي نتج عنه يف أن التحري ، كمامن االستثمار األجنيب املباشر  استفادتمن البلدان النامية 

ا نتج عنه احلاالت االجتماعية على املدى القصري أو املتوسط  من  ومكاسب على املدى الطويل  عدة ولكن أيضً
قليالً على  اكون إجيابيياملرجح أن التأثري العام للعوملة والتحرير على اآلفاق االقتصادية للبلدان النامية ككل س

   .املدى املتوسط
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 أوالة جدا و ذلك ألن، دودحممن الناحية العملية ، يبدو أن الفوائد اليت تعود على البلدان النامية ومع ذلك     
ا من البلدان اليت لديها  قليلفوائد العوملة والتحرير متيل إىل التدفق إىل عدد  ً ااقتصاد نسبي ً ً وتصنيع ا و أكثر ثراء ً  ثاني

تتعرض أسواق التصدير  قد، على سبيل املثال يف جمال التجارة  أكرب من الفوائدالتكاليف احملتملة  تكون، قد 
ناجتة الالتكاليف  ثالثًا ، إخل ...البطالة االحتكاكية وللخطر بسبب تكاليف االستثمار املمول من االستهالك 

ا عن املنافسة بني البلدان النامية اليت تسعى إىل االستفادة من التحرير من خالل تشجيع  الصادرات وجذ
املستويات املختلفة  حسبلتكاليف والفوائد ل، هناك توزيع  ارابع ،االقتصادية هوداجلالستثمارات من خالل ل
ضرورة السياسات االقتصادية تتبني ومن هنا ). على سبيل املثال ، من حيث خلق فرص العمل(لدخل ل

صعوبة بالنسبة جلميع ال .لقوى سوق األمر يرتك حيثتوزيع الدخل  يف واالجتماعية للتعويض عن عدم املساواة
ا ً بسياسات  بوترية تقلل من التكاليف االجتماعية و و األطراف املعنية االنتقال إىل اقتصاد سوق أكثر انفتاح
  1.تعويض للبلدان األكثر تضررا من برامج التكيف اهليكلي

كون االستيالء على حصة أفضل من التجارة العاملية كيف ميكن للدولة تقليل التكاليف االجتماعية عندما يف     
ا التنافسية" امشروط داخل حدودها ومعها دول أخرى و التحرير الشرس جتنب املنافسة  اكيف ميكنهو   ؟"بقدر
فرتض زيادة يف اإلنتاجية واخنفاض يف تواليت  املنافسة،ما املكان الذي ينبغي أن يعطى ملفهوم  ؟ ذلك يستلزم

  األجور وانتشار البطالة والفقر؟

  2 :البعد املايل - ب

املعامالت  تتم حيث ،من عملية االندماج يف اقتصاد السوق العاملي اأساسي اال جانبو مس األؤو ر انتقال  يعترب    
املضاربة واختالس  تشجع العوملة املالية و. كما مل حيدث من قبل األسواق الدولية  األفراد بشكل موحدبني  املالية

ذا يشري مفهوم  خلق فرص عمليف  رأس املال الذي قد يكون مت استخدامه يف استثمارات منتجة و العوملة و 
ا إنشاء سوق  اوحيد يف العامل مايل املالية على أ ا بـتحرير التجارة يف السلع واخلدمات  غري أ ا وثيقً  ،ترتبط ارتباًط

 " األبعاد ةيثالثالقاعدة لل ، وفقاعن االقتصاد احلقيقي منفصالاملايل فرتة تارخيية كان النشاط  و يف يف احلقيقة هألن
 ". إلغاء التقسيم"و " إلغاء التنظيم"،  "عدم الوساطة

كات التدفقات املالية من الناحية الكمية أكثر أمهية من املعامالت املقابلة لصادرات السلع واخلدمات وحر  إن
يهدف مصطلح العوملة املالية إىل . حمطات توليد الطاقة و صناديق األسهم اخلاصة أكرب من احتياطيات البنوك

  املالية الوطنية ،  للنظميتطلب تكامل أكرب  األولثالثة جوانب ،  حيث تتكامل فيهاتعريف هذه التغيريات ، 
  
  .34مرجع سابق، ص  ، العوملة و أثرها على األنشطة التسويقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة اجلرارات الفالحية،ياسني صاقع: 1

   ,2 :CARLOS MILANI, Les différents dimensions de globalisation et l’essai d’ une régulation par le marché ,cahier de brésil 
contemporain , n 41 / 42 , 2000, page 97-99.     
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  هذا التكامل  مع اإلشارة بأن ،"اجلديدة"الدول املتقدمة و بعض ما يسمى باألسواق  صيت ختوخاصة تلك ال
ا يف هذه العملية يف جمال تكنولوجيا املعلوماتالتقدم التقين  لعب يف الثمانينات .ليس ظاهرة جديدة  ا رائدً ً . دور

حد  تدويل اخلدمات املالية إىل زيادة يف ، هناك ثالثال. بني األسواق املالية ة، هناك منافسة متزايدة ملحوظثاني ال
األسواق  يف ملعامالت املاليةباإلضافة،إن زيادة اكبري مثل األدوات واالسرتاتيجيات املالية احملددة من قبل املستثمرين املؤسسيني ، 

  .من التكامل العاملي لألسواق األخرى سرعةبلدان املتقدمة أكثر الدولية وتكامل األسواق لل
ا  يقومون املستثمرون غري املقيمني بتنفيذ املعامالت ولكن قيامتدويل استثمارات احملفظة ال يعين فقط  و أيضً

التداول يف هذه األوراق املالية بسرعة منذ أوائل  زادو  ،أجنبيةشركات لبشراء وبيع األسهم يف البورصة احمللية 
املالية الدولية اجلديدة  هذه املنظمة ،التسعينيات ، وال سيما فيما يتعلق باألوراق املالية يف أمريكا الالتينية

أمناء ن و و املستثمرين املؤسس و هم طلب الالعبني الذين يسيطرون على اللعبة املالية العامليةليف الواقع ،  تستجيب
م ،اخلزينة يف البنوك والشركات متعددة اجلنسيات وكذلك اخلزائن العامة مجيعا يفضلون اخلوض يف الديون أو  إ

من أهم عواقب  ، أمالتخلص من تكلفة الوساطةلوضع تقنية أكثر مرونة وأقل تكلفة يف سوق األوراق املالية 
ا  هلدرجة أن جلمع األموال بنوك ومهية لعوملة هي إمكانية إنشاءلتطوير هذا البعد  ا فشيئً القوة  ستصبح، شيئً

احلقيقة أن العمالت ال سيما من حيث  و السيادية على العملة اليت يرمز وجهها إىل الصلة بني الدولة والسوق
ا األساسية ، وهي سلطة التوجيه  أسعار الصرف وأسعار الفائدة ، أصبحت قضايا املضاربة من إحدى سلطا

ا العوملة املالية بشكل حاسم لتآكل السيادة الوطنية للدولة. قتصاديةاالسياسة لل  .هذه هي الطريقة اليت تساهم 
 عاماملكسيك  كما يفزمات ،  قد حتدث األباإلضافة إىل ذلك ، مع هذه الكتلة من رأس املال غري املستقر ، 

  دومينيك بليونيف وقت الحق ، كما يؤكد  وألزمات املالية عامليا ا الكثري منلقد ولدت العوملة املالية  .1994
يف احلقيقة ، إذا كان تقلب رأس املال هو جانب  و لنظام املايل العاملي بأكملهل ات من الصدماتموج ستحدث

أسواق رأس املال أو جمموعة فعالة من  و مهم من جوانب عوملة احلياة املالية بسبب عدم وجود لوائح دولية
  .ية االقتصاد احلقيقي من ألعاب املضاربة يف األسواق الوطنيةالسياسات الوطنية حلما

  1 :البعد التكنولوجي_ ج

تؤثر هذه الثورة التكنولوجية على البنية التحتية العاملية للمعلومات أو ما يسمى بالقطاع الرابع لالقتصاد     
ا ما يتم االستشهاد  ً العاملي و يعود أصله إىل تقارب االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائل اإلعالم و غالب

 املعلومات والتقدم التقين الذي أدى إىل اخنفاض مطرد يف بعوامل العوملة يف قضايا اإلنتاج والتمويل إىل التقدم يف
ا، إن االتصاالت الدولية ، تقدم تقنيات التصنيع اليت جتعل جتزئة اإلنتاج    تكلفة الشحن الدويل ونقل الركاب أيضً

  
1 :CARLOS MILANI, Les différents dimensions de globalisation et l’essai d’ une régulation par le marché ,op.cit., 
page100-104 . 
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ممكنة، و عليه فإن جمال التقسيم الدويل للعمل و توسيع العمليات املالية الدولية بشكل كبري أدى إىل اخنفاض 
حاد يف تكلفة االتصاالت الدولية والنقل و مل تقدم إمكانية جتزئة اإلنتاج فقط، بل ميكن كذلك تداول عدد كبري 

واخلدمات اليت مل تكن من قبل ، فقد سرعت تدويل اإلنتاج و اخلدمات ، مبا يف ذلك يف جمال من السلع 
يف الوقت نفسه ، تراجعت أسعار االتصاالت الدولية والتطورات األخرية، فتحت تقنيات املعلومات . الثقافة

 .إمكانيات هائلة للمؤسسات املالية الدولية

إرسال   اليت من خالهلا ميكن ،تقنيات االتصاالت هيإلنتاج لة السريعة أحد أهم العوامل اليت مكنت من العومل
ا  ا من البيانات بتكلفة منخفضة جدً ً ميكن للشركات االستعانة مبصادر خارجية يف  وكميات غري حمدودة تقريب

ا  مالضخم بـمن خالل ربط اإلنتاج ا حتقيق وفورات احلجم باإلضافة إىل .خمتلف مراحل اإلنتاج دون أن تفقد قو
  .تكيف مع احتياجات األسواقي

ا تقنيات املعلومات اجلديدة و اليت ميكن اعتبارها أساس عمليات العوملة، ، يبدو  و هذه هي الطريقة اليت تعمل 
ا متتلك الشركات املزيد من  تقدم موارد غري حمدودة للتوسع يف املعرفة وكذلك الوصول إىل املعلومات و بفضلها أ

، مت تشغيل أول كابل هاتف من األلياف البصرية بني  1988يف عام . املعلومات بتكلفة أقل بكثري من ذي قبل
مت  1989، ويف عام ) ثالثة أضعاف سعة النحاس(اتصال متزامن  40000 أمريكا وأوروبا ، بسعة نقل إمجالية تبلغ 

، 1990و  1970ئ و كانت النتيجة اخنفاض كبري يف التكاليف و بني عامي تركيب كابل مماثل يف احمليط اهلاد
ا ثالث دقائق بني لندن ونيويورك من سعر اخنفض  دوالرات و عدد املكاملات الدولية يف  3إىل  31مكاملة مد

ا ٪20، منت حركة االتصاالت السلكية والالسلكية بنسبة حيثتزايد مستمر  ً ا  سنوي عامالً بصرف النظر عن كو
ا اهلدف من تأثري السوق ومنطق الربح ومن هنا جاء تعقيد العالقات  من عوامل التغيري ، فإن التكنولوجيا هي أيضً

رمبا اجلانب األكثر وضوحا . عالقة مرتابطة وثيقة عنهااليت مل تعد تتبع خطة السبب والنتيجة ، ولكنها تتبع بدال 
ا بني خمتلف  يف تطور هذه التقنيات يكمن يف نشرها وطرق إعادة تنظيم التواصل ، داخل املؤسسات ، ولكن أيضً

صنع القرار ، وكذلك  معاملعلوماتية  واملادية  الشركة، على سبيل املثال ، تكييف رؤية  هذا يعين ،املنظمات
ادي وغري املفهوم التقليدي للتسلسل اهلرمي يف القطاعني اخلاص والعام ، وأخريًا فكرة العالقة بني اإلنتاج امل

   .احلصول على شكل شبكي ونتيجة ل تطوير األمتتة واحلوسبة  وتنظيم يتجاوز النسيج االجتماعي  ،املادي

   1 :البعد السياسي -د
 أمجع، العامل شعوب تتبناه غريب حترري سياسي منوذج بناء إىل السياسي بعدها يف العوملة دف    

  النموذج هذا العامل، ويعتمد جمتمعات كل ظله يف تعيش الذي العاملي السياسي النموذج يكون حبيث
  

Le marche, op cit, page 105-109 Les différents dimensions de globalisation et l’essai d’une régulation par 1 :CARLOS 
MILANI,   
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 والتفكري املناقشة الرأي وحرية حرية شيء، بكل احلرية على القائمة السياسية التحررية قيم نشر على
 .اإلنسان حقوق واحرتام والتعددية السياسية الغربية، التحررية الدميقراطية إىل الدعوة ، ويف...واالعتقاد

ا على جتمع السياسي بعدها يف العوملة تعريفات ومعظم ا صالحيات الدولة تقليص تعين أ  لصاحل واختصاصا
 للمجتمع احلضارية التبعية من نوع وحتقيق إىل اهليمنة اهلادف غربيةال الدولة مشروع حتقق عاملية وهيئات مؤسسات

واالندماج  التعاون بسبب وذلك املطلقة، السيادة صاحبة تكون ال أن الدولة السياسية العوملة مالمح فمن .الغريب
 كاملة لكنها العمليةالناحية  من منقوصة الدولة سيادة فتكون والتقين، والبيئي الصعيد االقتصادي على الدول بني
 الوحيد الفاعل ليست الدولة أن تعين حسب بعض الباحثني  العوملة السياسية أن حيث القانونية، الناحية من

 ومجاعات دولية عاملية ومنظمات اجلنسيات متعددة هيئات إىل جانبها توجد ولكن العاملي، السياسي املسرح على
 هنا ومن الدويل واالندماج والتعاون والتداخل الرتابط من مزيد حتقيق إىل تسعى اليت الفاعلة التنظيمات من وغريها

 باحلدود السياسية اعتداد دون والسلوك واالجتماع والثقافة والسياسة االقتصاد ألمور املعقد نالحظ التداخل
  .للدولة واجلغرافية

يار الثنائية القطبية اختفاء بعد السياسية اهليمنة أشكال أحد السياسية العوملة وهناك من يرى أن  أحد با
للشعوب  املستقلة الوطنية متحي اإلرادة فالعوملة الدولية، الساحة على األمريكي املعسكر املعسكرين وانفراد

ا والدول،  فوجود العوملة، أهداف مع تتناقض املستقلة الدولة الوطنية فإن وبالتايل اهليمنة، أشكال من شكال كو
ا وسائلها مجيع على أبعادها و باالعتماد بكافة العوملة ، ألناآلخر وجود ينفي أحدمها تبسط  أن تستطيع وأدوا
ا ا، وتقلص الدولية شخصيتها فتمحي ا وتتحكم. الدولة على الكاملة سيطر  وظيفة تكون حبيث صالحيا
يئة األجنيب محاية االستثمار الدولة  محاية االقتصاد يف التقليدية وظيفتهاخالف  على لذلك الالزمة اخلدمات و
 من وغريها متعددة اجلنسيات الشركات فتقوم اإلقليمية، احلدود تذويب إىل تدعو السياسية فالعوملة. الوطين

ا ببسط االقتصادية املنظمات ا كما معينة، سياسيات تلزم احلكومات بإتباع مث ومن الدولة، على سيطر  أ
 املنظمات تلك أن كما  ، للدولة املفهوم التقليدي تزيل بذلك الداخلية، وهي الدولة شؤون يف تتدخل

 لرجل تابع السياسة رجل كون العاملي، السياسي القرار على صناعة العاملي و االقتصاد على تسيطر االقتصادية
ا االقتصاد املتطلع ً ا السياسية العوملة تعريف ميكن وبالتايل للربح، دائم اية ةالدول اية بأ  .السياسة و

  1: البعد الثقافي -و
ا الثقافية العوملة مفهوم يأخذ      ً ا حيز ً   الثقافة باعتبار وذلك عوملة، ال ملصطلح املقدمة التعريفات من كبري

ا شأن ومغرية خاصة حتظى جباهزية لالستهالك خدمة أو أخرى، جتارية سلعة كأي تسوق عاملية "سلعة"  شأ
  تدحض تلك وأخرى العوملة، مسوقي مصلحة تصب يف اليت التعريفات من العديد برزت هنا ومن ،"املعلبات"
  
  .28-26، ص ص 2012- 2011ديانا أمين راشد حاج محد، أثر العوملة الثقافية على مواطين الضفة الغربية، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، : 1
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ا خلق يؤكدون الثقافية العوملة فمسوقو .األفكار    معايريه وتعميم ثقايف كنموذج وفرضه عاملي، ثقايف مكون بأ
 استغالل خالل من للعامل الثقايف التوحيد أو التنميط بفكرة الثقافية العوملة حيث ارتبطت أمجع، العامل على وقيمه

 املرأة حول القيم توحيد إىل يؤدي ، مما الغرب من النابعة والثقافية والتجارية والتقنية العاملية شبكة االتصاالت
 إىل والنظر التفكري طريقة وامللبس، وتوحيد واملأكل الذوق يف االستهالك وأمناط واحلاجة الرغبة وحول واألسرة،

 فإن وبالتايل، توحيدها، إىل العوملة تدعو اليت هي الثقافة وهذه السلوك، عنه يعرب ما كل وإىل اآلخر، وإىل الذات
 ."حدود بال ثقافة" الشمولية، أي مفهوم إىل تستند الثقافية العوملة
 أمجع، العامل على لفرضها واملعايري القيم من منظومة حتوي عاملية أو كونية ثقافة إجياد فكرة فإن أخرى جهة ومن

 الثقافة معامل طمس حماولة عن فضال للشعوب، األبنية الثقافية يف شروخ وإحداث والتفكك االنقسام إىل تؤدي
ا تفرض العاجز، حيث مبظهر إظهارها الوطنية أو ً  لذلك والتكنولوجيا، املعلومات ثورة أنتجته ما على يعتمد فكر

رة غري خضوع الشعوب فهي ا الشعوب هذه ثقافة وخضوع املسيطرة، الغربية الشعوب لثقافة املسيطِ  أيضً
 العامل يف والعلماء الكتاب من فئة ظهرت ذلك على وبناء الدولة، دور وغياب السلع سوق يف السائدة للمعايري

 الثقافات، سائر على الغربية الثقافية السيطرة سوى ليست الثقافية العوملة، والعوملة مسوقي فكرة الذين يدحضون
 اليت من السيطرة قدمية لتجربة االستمرار وهي االتصال، ميدان يف والتقنيات العلوم مكتسبات بواسطة استثمار

 صدها ميكن ال حتمية ظاهرة ليست الثقافية و العوملة .قرون منذ االستعماري الغزو عمليات انطالق منذ بدأت
 الثقايف، الغزو أشكال ال منشك باطنها يف حتمل بل التكنولوجي، التطور والتقدم بسبب وجهها يف أو الوقوف

ا املنتصر الرأمسايل النظام ثقافة بالضرورة هي منها، و أضعف لثقافة األقوى الثقافة قهر أي ً  من الناحية عاملي
 لإلنسان، أفضل حلياة املثلى القيم وجعلها الغربية الدول وسلوك وأفكار قيم من تنشره مبا اأ كما .االقتصادية

 بأن الومهي الشعور يغرس سوف خالهلا فمن الوطنية، النزعة أصحاب حياة يف االغرتاب ظاهرة تعميق إىل دف
 الالقومية إىل الوطنية القومية من اجلماعية اهلوية إفراغ إىل يؤدي مما الكون كله، ثقافة هيالغربية  الثقافة

 1 .والالوطنية
  آثار العولمة على دول العالم الثالث: خامسا

  

قبل عرض آثار العوملة بشقيها اإلجيايب و السليب، سنحاول من خالل اآليت التعرف على العامل الثالث و أهم    
ففي أعقاب احلرب العاملية الثانية وجد العامل نفسه مدعوا لالنقسام إىل معسكرين شرقي        .خصائصه املختلفة

كن مع تنامي حركات التحرر من االستعمار سيلوح يف و غريب عاشا زمنا طويال على إيقاع احلرب الباردة ، ل
األفق عامل ثالث مسي بدءا بالدول املتخلفة و املتأخرة عن النمو، لكن و من أجل تلطيف الوصف و جعله أكثر 
إنسانية سيتم اخرتاع مصطلح الدول السائرة يف طريق النمو أو الدول النامية، لكن يبدو أن صفة العامل الثالث ما 

    .األكثر حضورا و تعبريا عن هذه الدولزالت 
  .33-31ديانا أمين راشد حاج محد، أثر العوملة الثقافية على مواطين الضفة الغربية، مرجع سابق، ص ص : 1
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  :العالم الثالث، التعريف و الخصائص -1

، يقصد به الداللة على الدول اليت ال تنتمي وثقايف واجتماعي واقتصادي سياسيهو مصطلح  العالم الثالث  
  وهي جمموعة دول. مل الثالث الناميةعكس دول العا ى، ومها الدول الصناعية املتقدمة علوالثاين األولإىل العاملني 

  1.كانت قد خضعت لالستعمار األورويب، وحققت استقالهلا حديثا

 لتوليد الفردي اإلمجايل والدخل احمللي الناتج فيها يفي ال اليت الدول هي النامية الدول بأن االقتصادي املعجم ذكر و قد
 قطاع بوجود منوذجي بشكل هذه الدول وتتميز واسعة، وصناعي زراعي استثمار برامج يف للشروع الالزمة املدخرات

ا، أو مستويات الكفاف يف السكان غالبية فيه تعيش )عادة زراعي( واسع أويل  يفي بالكاد ما إال تنتج فال قر
ا    2.واسع صناعي مدين جمتمع الالزم لدعم اإلنتاج توفري تستطيع ال مث ومن املباشرة، باحتياجا

ا يف آسيا وإفريقياالدول  ً وأمريكا الالتينية ، تعترب كيانًا ذا خصائص مشرتكة ، مثل  و دول احمليط املتخلفة اقتصادي
الفقر ومعدالت املواليد املرتفعة واالعتماد االقتصادي على الدول املتقدمة، وقد صاغ الدميوغرايف الفرنسي ألفريد 

من العوام يف فرنسا " الطبقة الثالثة"عن طريق القياس مع  1952بالفرنسية يف عام  "tiers monde" سويف التعبري
. قبل وأثناء الثورة الفرنسية ، على عكس القساوسة والنبالء ، اليت تتألف من العاملني األول والثاين على التوايل

ا"وهو  الثالثة ، العامل الثالث ال شيء ، مثل الطبقة Sauvy كتب ، يعين هذا املصطلح أن "يريد أن يكون شيئً
العامل الثالث يتم استغالله ، مثلما مت استغالل الطبقة الثالثة  وأن مصريه ، هو مصري ثوري إنه ينقل فكرة ثانية ، 

ا ، وهي فكرة عدم االحنياز ، ألن العامل الثالث ال ينتمي إىل العامل الرأمسايل الصناعي Sauvy ناقشها وال  أيضً
للدول األفروآسيوية الذي عقد  1955مت استخدام تعبري العامل الثالث يف مؤمتر عام . إىل الكتلة الشيوعية الصناعية

الوطين  Sauvy ، نشرت جمموعة من علماء االجتماع املرتبطني مبعهد 1956يف باندونغ ، إندونيسيا و يف عام 
ا بعنوان ً بعد ذلك بثالث سنوات ، أطلق اخلبري  .Le Tiers-Monde للدراسات الدميوغرافية يف باريس كتاب

اية االقتصادي الفرنسي فرانسوا بريوكس جملة جديدة حول مشاكل التخلف ، حتمل نفس ا لعنوان و حبلول 
ا يف وسائل اإلعالم الفرنسية لإلشارة إىل البلدان  اخلمسينيات ً من القرن املاضي ، مت استخدام املصطلح كثري
  3 .وأمريكا الالتينية و دول احمليط آسيا وأفريقيااملتخلفة يف 

  
  25/12/2020 :تاريخ االطالع ،/https://ar.wikipedia.orgالعامل الثالث، عن املوقع اإللكرتوين ، : 1
لد  بعيطيش: 2   .682، ص 2019، أفريل 1، العدد 10يوسف، حتديات و رهانات الدول النامية يف ظل العوملة، جملة العلوم القانونية و السياسية ، ا

 , date de lecture, eler.comwww.thirdworldtrav, third world definitions and descriptions,  : GERARD CHALIAND3
25/12/2020.   
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 1 خصائص دول العالم الثالث-2

االقتصاديات املشوهة واليت تعتمد بدرجة كبرية  املشرتكة،إن التخلف يف العامل الثالث يتميز بعدد من السمات     
 التقليدية،اهلياكل االجتماعية الريفية  النهائية،على إنتاج املنتجات األولية للعامل املتقدم وتوفري األسواق لسلعها 

                                                                                   .منو سكاين مرتفع وانتشار الفقر
. ألنه يشمل دوالً على مستويات خمتلفة من التنمية االقتصادية حاد،فإن العامل الثالث متباين بشكل  ذلك،ومع 

هذا املزيج  على الرغم من فقر الريف واملدن احلضرية ، فإن النخب احلاكمة يف معظم دول العامل الثالث ثرية،و 
من الظروف يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية مرتبط بامتصاص العامل الثالث يف االقتصاد الرأمسايل الدويل ، عن 

نتيجة االقتصادية الرئيسية للهيمنة الغربية هي إنشاء سوق عاملية و قد كانت ال. طريق الغزو أو اهليمنة غري املباشرة
ألول مرة يف التاريخ من خالل إنشاء اقتصاديات فرعية يف مجيع أحناء العامل الثالث مرتبطة بالغرب ، ومن خالل 

تمعاتو حىت إدخال مؤسسات حديثة أخرى ، أدت الرأمسالية الصناعية إىل تعطيل االقتصاديات التقليدية ،  . ا
البلدان املتخلفة قد مت توجيهها لتلبية احتياجات البلدان  اقتصادياتا ألن ر نظ أدى هذا االضطراب إىل التخلف،

ا ما تشتمل على عدد قليل فقط من األنشطة االقتصادية احلديثة ، مثل التعدين أو زراعة  ً ا غالب الصناعية ، أل
ا ما ظلت السيط ً رة على هذه األنشطة يف أيدي الشركات األجنبية الكبرية و عادة ما يتم احملاصيل الزراعية و غالب

ا يف الغرب ، وتوفر التجارة  ً حتديد أسعار منتجات العامل الثالث من قبل كبار املشرتين يف البلدان املهيمنة اقتصادي
ا طوال الفرتة االستعمارية ، أدى االستغالل ا ً ملباشر إىل احلد بشدة من مع الغرب مجيع دخل العامل الثالث تقريب

اء االستعمار يف اخلمسينات والستينات . تراكم رأس املال داخل البلدان اليت يسيطر عليها األجانب حىت بعد إ
العامل الثالث ببطء ، أو مل تتطور على اإلطالق ، ويرجع  اقتصادياتوالسبعينات من القرن املاضي ، تطورت 

الدولة أن تستورد  ، حيث علىسلعالالعالقة بني تكلفة " التبادل التجاريشروط "ذلك إىل حد كبري إىل تدهور 
ويقال إن شروط التبادل التجاري تتدهور عندما  من اخلارج ودخلها من الصادرات اليت ترسلها إىل الدول األجنبية

ا أسعار حيث أن املشرتين يف الدول الصناعية حددو  ،ترتفع تكلفة الواردات أسرع من الدخل من الصادرات
ا، فقط الدول املنتجة للنفط لمعظم املنتجات  لمشاركة يف التجارة ، مل يكن الوضع املتدهور للعامل الثالث مفاجئً

    .جنحت يف اهلروب من آثار اهليمنة الغربية على االقتصاد العاملي) 1973بعد (

  ، قدر  1980يف عام . ة النمو السكاينآفاقه املستقبلية دون مراعا تقيمال ميكن ألي دراسة للعامل الثالث أن    

 6.2منهم يف العامل الثالث ، ويبدو أنه من املرجح أن يصل إىل  ٪72مليار نسمة ،  4.4عدد سكان األرض بـ 
اية القرن و سيؤدي هذا االنفجار يف العامل الثالث بالتأكيد إىل ٪80 مليار نسمة ،   منهم يف العامل الثالث ، يف 

  
  .691مرع سبق ذكره، ص  يوسف، حتديات و رهانات الدول النامية يف ظل العوملة، بعيطيش: 1



20 
 

ديد الناس يف  الراكدة مع  االقتصادياتمنع أي حتسينات جوهرية يف مستويات املعيشة هناك باإلضافة إىل 
   .تفاقم الفقر

 اآلثار المترتبة عن العولمة بالنسبة لدول العالم الثالث -3

ا كل امليادين و مست مجيع بلدان العامل،       لقد أفرزت العوملة عدة نتائج على املستوى العاملي، فشملت تأثريا
ا، إال أن دول العامل الثالث كانت أشد ضررا ، رغم أن العوملة يف ظاهرها تبدو يف صاحل  كل حسب درجة تأثره 

                                                                                على طغى الذي هو االقتصادي اجلانب فإن التكنولوجي، التطور مع ترافقت العوملة كانت فإذا اجلميع
ا  األخرى والثقافية االجتماعية التغريات أما مظاهرها ، من غريه  االقتصادية، للجوانب وإفرازات مظاهر شكلتفإ

 ال النظام هلذا املرادفة العوملة عملية وإن املسيطر هو القائم العاملي االقتصادي نظامال فإن األحوال كل وعلى
 عملية إن بل حقيقية، تنمية لتصنع النامية الدول لدى واستثمارها العاملية املراكز من األموال توظيف تعين

 البعيد، املدى على مصاحله خيدم مبا هيمنته ظل ويف سيطرته وحتت ومؤسساته لدوله املركز بقيادة تتم العوملة
 التنمية هذه ختدم ما بقدر إال العوملة طريق عن الثالث العامل لدول حقيقية تنمية هناك تكون أن ميكن ال وبالتايل
  .املركز يف الشركات تلك مصاحل

 من لالقتصادنوبل  جائزة على احلاصل Joseph.Stiglitz شتيفلتز جوزيففلقد حذر عامل االقتصاد األمريكي 
م اليت العامة اخلدمات على للعوملة الضار األثر  العوملة إن" :وقال بالعامل الثالث، ناهضة دول يف للسكان تقدَّ
 حكومات مداخيل نقص العامل، وإن يف التجاري التبادل حركة حرية بسبب احلكومات موارد نقص إىل تؤدي

  1"  السكان إىل احلكومات تلك تنفقها ميكن أن اليت املوارد نقص إىل يؤدي الضرائب من الثالث دول العامل
ا النامية والشعوب األمم منه ختشى وخطرا ديدا لتصبح العوملة ظاهرة من جانب آخر، اتسعت  على كيانا

 رهينة العوملة، وباتت بعدوى كثريا تأثرت اليت العريب اإلقليمي النظام دول سيما ال الثقافية، وهويتها الوطنية،
ا،  . السلبية آثارها من وتعاين تداعيا

اإلسرائيلي  - يعاين من احلروب ويستمر فيه الصراع العريب و العامل العريب، كأحد الدول اليت يشملها العامل الثالث،
يمن عليه صادرات  ، مهابعاملني تشرتط اليتعلى مفهوم العوملة،  النمط احلايل لالندماج مع بقية العامل ، الذي 

 .                      املخاوف من تأثري العوملة على اهلوية الثقافية والتقاليد احمللية باإلضافة إىلالنفط واهلجرة 
ا مع بعض املشاكل  نظر إىل النفط على أنه أصل ، بالتأكيد ، ولكن كأصل يأيت أيضً ُ د مول البنية التحتية لقفي

ا إىل إبطاء منو الصناعة والزراعة  ىومكن من حتقيق زيادة حادة يف االستهالك العام واخلاص ، ولكنه أد   أيضً
  

:AIT MOKHTAR OMAR, la mondialisation caractéristique et impact, revue académique des sciences sociales et humaines,  1  
, page 24. Septembre 2013 
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أصبحت الدول الغنية تعتمد على  ،هذه البلدان خالل من ، وبني البلدان يف املنطقة وداخلها التفاوتوزيادة 
ا شجعت األمهية العاملية للنفط على تدخل القوى و قد . العمالة املهاجرة من العامل العريب ومناطق أخرى أيضً

م  يربطون يف املنطقة ريينالكث  ، حيث أناخلارجية يف الشؤون السياسية العوملة بتدخل القوى األجنبية يف شؤو
م ويشجع اإلنفاق العسكري املفرط  أنه من  يعتقد البعض. االقتصادية والسياسية ، األمر الذي يقوض سياد

ا،  الصعب تقييم تأثري العوملة على الفقر، حيث ا حادً اخنفض عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع اخنفاضً
مليونًا يف عام  1182إىل  1990مليونًا يف عام  1365إىل  1981مليونًا يف عام  1938حيث اخنفض من 

  1 :و اجلدول املوايل يظهر ذلك كما يلي. 2011و  2008مليار يف عامي  1.3ووصل إىل  1999

  الفقراء في العالمتطور عدد : 1الجدول رقم 

2011  2008  2005  2002  1999  1996  1993  1990  1987  1984  1981    
  في اليوم$  1أقل من   1545  1369  1259  1365  1338  1150  1182  1096  886  806  798

 <العتبة($ 1.25أقل من   1938  1858  1768  1909  1910  1704  1743  1639  1390  1289  1300
  )الفقر العالمي المدقع

  $2أقل من   2585  2680  2710  2864  2941  2865  2938  2848  2596  2471  2320

  .24المرجع السابق، ص : المصدر

عزى هذا التحسن بشكل أساسي إىل  ذلك،ومع  ُ ٪ من سكان 38 و ميثالن دولتني كبريتني جدا، الصني واهلندي
ويف  .ماليني 204مليون إىل  361في الصني ، اخنفض عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر من ، فالعامل

أماكن أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأوروبا وآسيا الوسطى ، وكذلك أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
مع ذلك ، فإن العوامل اخلاصة باملناطق  و ماليني على التوايل 8 و  82,14الكارييب ، زاد عدد الفقراء مبقدار 

ا يف تطور الفقر والبلدان ، واليت ال عالقة ً ا رئيسي ً ا دور  .هلا بالعوملة لعبت أيضً

كما أن املصاحل الغربية ال تستثمر بشكل كاف يف املنطقة خوفًا من شعبية اإلسالم السياسي أو من أجل احلفاظ 
مصدر قلق آخر واسع االنتشار هو فقدان الوظائف الذي قد ينجم عن حترير  .على النظام القائم يف قطاع النفط

جيادل آخرون بأن حتديث االقتصاد . لتجارة واالستثمار واملنافسة من البلدان النامية حيث تكاليف العمالة أقلا
اء االعتماد على القوى األجنبية، تظهر استطالعات  من خالل العوملة هو السبيل الكتساب املزيد من القوة وإ

ا للتكامل اإلقليمي ، سواء بني الدو  ا متزايدً ً ل العربية أو مع أوروبا، وهذا ميكن أن يسمح جبين بعض الرأي دعم
  2.فوائد العوملة ومقاومة املنافسة من املنتجني اآلسيويني منخفضي التكلفة

1: AIT MOKHTAR OMAR, la mondialisation caractéristique et impact, op.cit. , page 24 . 

2 : op.cit., page 24. 
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اباإلضافة إىل ما سبق، ميكن أن      ال حتمل  ينتج عن العوملة الكثري من اآلثار السلبية ولكن هذا ال يعين أ
و يعود ذلك إىل مدى عمق فهم الدولة هلذه الظاهرة ودراسة الواقع االقتصادي  بعض النتائج االجيابية،

تمع واالجتماعي للبلد واآلثار اليت حتملها ومدى إعداد الدراسات والقو  يئة الكوادر املدربة واملؤهلة لنقل ا انني و
و فيما يلي سنستعرض بعض اآلثار اليت جنمت عن انتشار   بالشكل الذي يقلل اخلسائر وحيقق األرباح للمجتمع،

ا   1 :سياسات العوملة والعمل 

                  ترتاوح أعمارهم بني الذينتشري املعلومات إىل أن عدد القادرين على العمل يف العامل : البطالة –1
مليار منهم يعملون بشكل ما، أما  2.3مليار نسمة كان حوايل  3.5حوايل  1996سنة بلغ يف عام  )65 –15(

 %34.3 مليار إنسان فكانوا ضمن العاطلني عن العمل أي أن نسبة البطالة قدرها 1.2العدد الباقي منهم والبالغ 
مليون عاطل عن العمل وقد ترافق  18هناك  انففي االحتاد األورويب ك على العمل يف العامل، ع القادرينمن جممو 

النمو االقتصادي يف الدول الرأمسالية املتقدمة خالل العقدين األخريين بقلة فرص العمل اجلديدة وقد بلغ عدد 
مليون شخص بعد  36 عنيزيد  ما 1996العاطلني عن العمل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 

وهو نفس عدد العاطلني عن العمل يف تلك البلدان عام  1970مليون شخص عام  10أن كان ال يتجاوز 
، وهذا ما يؤكد اتساع نطاق ومشول التناقض بني العمل ورأس املال، ويتبني من خالل عمليات االندماج 1950

زيادة البطالة ، كما تبني أن احلرية اليت  و إلغاء الوظائف إىل، مما أدى رأس املالل حدث ارتفاعبني الشركات 
ا رأس املال يف التنقل واحلركة متنحه قدرة تفاوضية أكثر يف الضغط على مستويات األجور وشروط العمل،  يتمتع 

مال وأدت الكثري من الدول إىل ختفيف شدة أداء النقابات العمالية يف الدفاع عن مصاحل العبفهذه العوملة أدت 
ألف عامل لعملهم يف  750أدت إىل خسارة أكثر من  و   إىل تغييب دور هذه النقابات يف الكثري من الدول

خالل أزمة املكسيك املالية، تال ذلك تسريح عدد كبري من العمال  1995أول شهرين من عام   املكسيك 
من قوته  %54عدل الوسطي لألجور وكذلك خسر امل %30األجراء يف األشهر الالحقة وهبطت األجور بنسبة 

حيث ارتفعت أسعار املواد الغذائية ، كذلك أدت األزمة املالية  1995ومتوز  1994مابني كانون األول   الشرائية
ا املضاربات املالية يف عامل ينضمون إىل قائمة العاطلني عن   تايالند إىل جعل أكثر من مليوناليت تسببت 

رغمًا من أن دعاة العوملة قد عظموها ووصفوها بالعالج الشايف ملعظم املشكالت اليت و هكذا نرى بأنه  .العمل 
تمع الدويل بشكل عام والدول النامية خصوصًا إال أن هذا العالج الشايف قد أدى إىل نتائج  يعاين منها ا

الراعية هلذه  فحىت الدول ،بكره وسخط كبريين ةعكسية و جعل خمتلف شعوب العامل تنظر إىل هذه الظاهر 
ا، فبلغ عدد العاطلني  ،الظاهرة مل تستطع أن تتخلص من ظاهرة البطالة بل ازدادت حدة هذه الظاهرة يف بلدا

  من قوة العمل األمريكية،  %5.8مبا يشكل  2002عام  8.388.700عن العمل يف الواليات املتحدة األمريكية 

لد و آخرون، العوملة و بعض اآلثار االجتماعية و االقتصادية النامجة عنها، جملة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية عبد اهلادي الرفاعي:  1 ، 27، سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية، ا
 .2005، 1العدد 
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ة العمل فيها، أما من قو %5.4مبا يشكل  3.586.600وبلغ عدد العاطلني عن العمل يف اليابان يف نفس الفرتة 
من قوة العمل وكذلك  %9وهو ما شكل  2002عام 2.442.800عدد العاطلني عن العمل يف فرنسا فقد بلغ 

قوة العمل فيها وكذلك  من %9.7مبا يشكل  ،3.396000فإن عدد العاطلني عن العمل يف أملانيا قد وصل إىل 
هناك ما يزيد على أربعة ماليني فرصة عمل مهددة بالضياع  ففي أملانيا  دياد حدة البطالة يف هذه البلدان،از  استمر

أما بالنسبة  .وستهدد البطالة %18إىل  %7.3ويف النمسا من  %21إىل  %9.7مما يعين ارتفاع معدل البطالة من
مليونا من حجم القوى العاملة سنة  115مليون من أصل  25عدد العاطلني عن العمل  للبلدان العربية فقد بلغ

وإذا كانت الدول املتقدمة اليت هلا وزن على املستوى السياسي العاملي قد عانت من نتائج العوملة  2002
وأصبحت مهددة بشبح البطالة بالرغم من صناديق احلماية فما هو موقف الدول النامية وخاصة ما حتمله البطالة 

  .من آثار سلبية على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

مخس مليارات منهم يعيشون يف بلدان فقرية  ،2001جتاوز سكان العامل الستة مليارات عام  :لفقرا - 2 
من سكان العامل وقدرت كنسبة  %15من إمجايل الدخل العاملي ويعيش فيها  %80وتسيطر البلدان الغنية على 

الفقراء  متثل نسبة% 33من شديدي الفقر و ومن سكان العامل الثالث هم  %18إحصاءات البنك الدويل أن 
وقد كان لربامج . السنةدوالر يف  370على أساس أن احلد األعلى للفقر هو دوالر يف اليوم أي ما ال يزيد عن 

اجلهود التنموية اليت  واليت ألتزمت به اندونيسيا آثار سلبية على اإلصالح املدعومة من موارد صندوق النقد الدويل
ا بذلتها اندونيسيا على مدى عقود   و أسفر عن  %15فرتاجع الناتج احمللي مبقدار . من الزمن وعلى وحدة ترا

  مليار دوالر 23فالقروض اليت قدمها صندوق النقد الدويل والبالغة  ،مليون اندونيسي يعانون الفاقة واحلرمان 20
   . خصصت إلنقاذ أموال املستثمرين األجانب الذين هم مواطنون أمريكيون بالدرجة األوىل

إىل ازدياد حدة الفقر على املستوى العاملي وكأن هدفها عوملة الفقر وإىل ازدياد  ن العوملة أدتو بذلك فإ     
املوارد البشرية  دراتاآلثار السلبية للفقر من قلة تغذية وأمراض وعدم القدرة على تطوير القدرات البشرية وتدين ق

  .وصعوبة تأهيلها وتدريبها 

ظهرت أخطار جديدة يف ظل سياسات العوملة : الفساد المنظم والجريمة وتجارة المخدرات واألسلحة  - 3
باإلضافة إىل تكريس وازدياد أمور كانت موجودة سابقا، فاإلرهاب قد انتشر بشكل كبري يف خمتلف دول العامل، 

أوبئة  اد يف كل أحناء العامل وانتشرتالفس وعم التعصب الديين أو العرقي وتكاثرت األسلحة النووية و انتشر
جديدة مل تكن معروفة من قبل ، فالرشوة إىل جانب املضاربة واإلفقار والتكبيل بالديون تعترب جزء ال يتجزأ من 

جتلت جرائم املافيا يف تسريب املواد الغذائية الفاسدة إىل   معدالت الزيادة يف النمو واألرباح يف نظام العوملة، وقد 
نونة وفرض حلومها الفاسدة على شعوب كل أحن اء العامل، بل وإفساد صناعة املواد الغذائية ولعل فضائح البقرة ا
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.           أوروبا وتصدير الدم الفاسد باإليدز إىل أفريقيا إىل جانب النفايات اخلطرية أبسط األمثلة على هذه اجلرائم
أعمال يفوق املستخدم منه يف جمال النفط لكن على النطاق  و متثل جتارة املخدرات على املستوى العاملي رقم

من  %40الوطين، تلعب املافيا يف بعض احلاالت دورًا هاما ويعتقد أن االقتصاد املخالف للقوانني السري، ميثل 
 )500 -300(االقتصاد الروسي ولنصف البنوك يف هذا البلد روابط مع اجلرمية املنظمة وتصل األرقام إىل مابني 

مليار دوالر وترتفع  100مليار دوالر فوائد ضريبية ناجتة من جتارة املخدرات وتقدر األموال الناجتة من التزوير إىل 
مليار دوالر وإذا أضيف إليها جتارة احليوانات  15عمليات االحتيال لوحدها يف ميزانية االحتاد األورويب إىل 

  .مليار دوالر 100والنساء يصل الناتج إىل 

لقد أصبح باإلمكان الدخول مع نظام العوملة يف : المضاربات المالية وانهيار االقتصاديات الناشئة  - 4
مرحلة جديدة مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ أال وهي التمويل الدويل القتصاد املضاربات لقد بلغت الوسائل املالية 

مليار دوالر أي ما يعادل عشرة  40000ى اليت طرحت يف كافة األسواق املالية للمضاربات على ما يزيد عل
من اجلنس البشري يف الوقت  %3مل يستخدم القائمون على نظام العوملة إال   أضعاف الدخل القومي ألمريكا
لقد تشعبت وتداخلت ساحات الصراع وجماالته  من التجارة العاملية،  %95الذي ميثلون فيه ما يزيد على 
نا على حنو بات التميز معه فائق الصعوبة، فاجلوانب االقتصادية والتجارية واملالية وأهدافه وأدواته ووسائله يف عصر 

والعلمية والتكنولوجية واإلعالمية والثقافية يف احلروب والصراعات املعاصرة يتوالها مدنيون غالبا وتتفوق آثارها 
التقليدية من خسائر نأخذ  أضعاف ما تلحقه األسلحة  ونتائجها على ما ينجم عن املعارك العسكرية وتؤدي

، واليت 1997مثالً موجات التدمري االقتصادي اليت مت شنها ضد دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا يف صيف 
يار اقتصادي الندونيسيا وأزمات كبرية ملاليزيا وتايالند وكوريا اجلنوبية والفلبني فقد كان صايف حجم  تسببت يف ا

مليار دوالر وقد  12صايف إىل هروب المليار وحتول  93حوايل  حلول األزمةيت تدخل الفلبني قبل األموال ال
  .انعكست هذه األزمات على االقتصاد الياباين والروسي والعديد من الدول األخرى

ميش اهلوية: تهميش الهوية والثقافة الوطنية - 5  وتدمري وحتطيم الثقافة الوطنية وذلك  تعمل العوملة على 
حتطيم وتدمري كل القوى املمكن أن تقف يف وجهها، ويف ظل سقوط التجربة األممية واالشرتاكية  بسبب حماولتها

اليت كانت تقف كجدار يف طريق انتشارها كان البد من اخرتاع عدو جديد من أجل تسخري القوى االمربيالية 
ت الوطنية واإليديولوجيات الدينية حملاربته وإفساح الطريق أمام مشروعها فكان البد من حتويل الصراع حنو الثقافا

ً  ياليت كانت السبب الرئيس تمعات ماضيا ومن أمهها الثقافة العربية واإليديولوجية اإلسالمية، فبالرغم من  لتطور ا
العوملة االقتصادية هي األساس واهلدف فإن االنعكاسات واالمتدادات االجتماعية والثقافية أصبحت واضحة  أن

ي عنها أو إغفاهلا مع التطورات السياسية العاملية من ناحية، وانتشار ثورة املعلومات واالتصاالت وال ميكن التغاض
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من ناحية أخرى وكانت هذه االمتدادات كجسر يصل قوى العوملة للهدف االقتصادي املنشود الذي ال يتحقق 
  .ة العوملة قوية تستطيع التأسيس لقوى ذات أخالقيات رافضة لظاهر  بإيديولوجيات وهويات 

  1 :تضرر البيئة -6

فتعزيز الليربالية االقتصادية، وفتح األسواق، وتطوير وسائل كما أن العوملة أفرزت بعض اآلثار على البيئة،    
مع تطوير أنشطة البحث  االتصال وتقنيات اإلنتاج اجلديدة مكنت من تنمية جتارة يف السلع واخلدمات

 .منتجات متطورة بشكل متزايد يف السوقوسياسات االبتكار، وضع املصنعون 

غري بشكل جذري اإلنرتنت الذي  كذلكمثل الراديو والتلفزيون و   ،اإلعالن الذي يستخدم وسائط جديدة مث إن
م املعلنة ، فطلبالمفهوم احلاجة والعالقة بني العرض و  لم يعد املستهلكون هم من يشجعون من خالل احتياجا

  ،ديد يستخدم حمرتيف اإلعالن والتسويق خللق احلاجة والطلباجلنتج املصانع  ،العكسلصانعي املنتجات ، ولكن 
تمعات مما و قد استحسن الرأمساليون هذا األمر ألنه يضمن هلم  .أدى إىل اإلفراط يف االستهالك واإلنتاج يف ا

زمة للحفاظ على هذه بشرط توفر املوارد الال و لكن التوظيف الكامل والنمو االقتصادي و هذا أمر جيد،
تكاليف  ها، ولكن هما باهظةاملمارسات دون معاناة للبيئة املعيشية ، إال أن اإلفراط يف اإلنتاج واالستهالك تكاليف

ا ما تظهر متأخرة بسبب القصور الذايت للظواهر املرافقة و يتعلق األمر بشكل خاص بالتكاليف البيئية  ً خفية غالب
تمع الذي يريد فيه اجلميع كل شيء ، فورا وبأقل سعراليت تنتجها اجلهات الفاع    .لة، هذا ا

قد أحدث اختالال يف التنظيم الطبيعي الذي  ،اإلفراط يف استهالك املوارد الطبيعية وإنتاج املخلفات بأنواعهاإن 
يغري بشكل خطري هذا التحرير  احلية ، مبا يف ذلك البشر و يضمن الظروف املعيشية الطبيعية ملختلف الكائنات

م الرائعة  بيئتنا و ميكن أن يرهن وجودنا ، مثل السومريني الذين عاشوا يف القرن الرابع قبل امليالد ، حضار
م للري قد مكنهم من تطوير إنتاجهم الزراعي ، لتوطني و إنشاء هياكل اجتماعية مستقرة، لكن  وإتقا

 حدثالتبذير  ، و بسببب املياه اجلوفية ومتلح األرضاالستخدام املفرط للري أدى كذلك إىل ارتفاع منسو 
اية األلفية الثانية قبل امليالد، تاضطراب اجتماعي قوي واختف ن من آثار و السومري عاىنو  احلضارة السومرية يف 

افحنن أما الري ،  تحكم من واجبنا أن نعرف ون نعاين آثار العوملة ، واليت هلا مزاياها بالتأكيد ولكن أيضا عيو
  . وحنافظ على التوازن الطبيعي وحنمي بيئتنا املعيشية

  
1 : NAR GUEYE , le développement durable et la mondialisation, thèse de doctorat en science politique , université Jean 
moulin Lyon 3 , 2009-2010, page 138-139 .    
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 من العوملة عصر دخول إىل العامل الثالث و العريب بشكل خاص دفع يف خمتلفة عوامل و بالتايل، لقد لعبت   
 العامل عوملة جاءت وهلذا .اجلديدة واملخاطر التحديات مع للتعامل مسبقة أو إمكانيات متاحة استعدادات دون

 من كبري حد إىل قلصت واألهداف، األشكال متزايدة ومتعددة ضغوط شكل على اخلارج، من الثالث
تمعات،  وقد السياسية النظم أزمة تفاقم على وعملت اإلقليمية، واملبادرة االستقاللية  هذا جتلى و تشتت ا

 من أجلها فرتة طويلة من الزمن و مثال ذلك، مشروع التكتل عملت اليت اخلاصة املشاريع تراجع إىل التصدع
 اخلارج، من املقرتحة مشاريع التكتل العربية، لصاحلاجلامعة  إطار يف قرن نصف خالل عليه عملت الذي العريب

  .اإلدارة األمريكية أطلقته الذي الكبري األوسط الشرق مشروع وأخرها
 على واإلرهاب العنف وانتشار واألهلية والوطنية اإلقليمية احلروب دائرة بتوسع الواقع أرض على ترجم ما وهو

 قبل ما إىل باملنطقة والعودة والقطرية، القومية العربية، األمنية السياسات تدويل ذلك مثرة وكانت نطاق أوسع
 حرمان النهاية ويف اخلارجية، والوصاية احلماية اتفاقيات وتوقيع العسكرية القواعد نشر إعادة مع احلقبة الوطنية،

  .مستقل قرار أو ذاتية إرادة العريب من أي العامل
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  صندوق النقد الدولي و عالقته بالجزائر: الثاني المحور
 

مما ال شـك فيه أن تقييم سياسات النقـد الدويل لإلصالح االقتصـادي، يعد من املوضوعات اهلامة  :تمهيد
التـي تشغل بال متخذي القرارات وراسـمي السياسـات و الباحثني، و ذلك نظرا لآلثار االقتصـادية                

اعية و السيـاسة اليت ترتتب عـنها و قد اختذت املؤسسـات النقدية الدولية جمـموعة من التـدابري ترمي إىل و االجتم
نبني  فإنه من الضروري أنالتغيري اجلذري لبعـض املناهج االقتصادية و حتـقيق مبدأ مشولية االقتصـاد العاملي وعليه 

             ة العاملية و خاصـة الدول اليت اتـخذت النهج االشرتاكي، أمهية هذه املؤسسـات النقديـة للتحوالت االقتصادي
و اجتهت اآلراء حنو ضـرورة البحث عن نظام نقـدي عاملي جديد تكـون مهمته إعادة تنظيم العالقات النقدية 
الدولية و وضع األسس الكفيلة لتنظـيم التجارة الـدولية و دعم منوها يف فرتة بعد احلـرب و هذا النجاح يرجـع 

النقدية و االقتصـادية املتالحقة و الكسـاد الكبري الذي للرغبة األكيـدة يف الوصول إىل شاطئ األمان بعـد األزمات 
طال كثريا من دول العامل علـى أثر املشكالت النقـدية و املالية و عـدم التوازن يف ميزان املدفوعات يف كثري من 

دفوعات، إال أن هـذا العجز مل يطل الواليـات املتحـدة األمريكية فقد كانت تتـمتع بفائض يف مـيزان امل. الدول
وهلذا صنـفت الواليات املتحدة األمريكية بأنـها أقوى دول العامل اقتصـاديا بعد احلرب العاملـية الثانية، فأصبحت بال 

  .منازع قائد األمم غري الشيـوعية

  ، النشأة، التعريف، األدوار و المسئولياتصندوق النقد الدولي: أوال

 :تداعيات إنشاء صندوق النقد الدولي -1

ا النهائية     حيث بدأت  ،لقد مرت اتفاقية إنـشاء صندوق النـقد الدويل بعدة مراحل حىت صيغت يف صـور
و علـى هذا األساس سنتعـرض  مبـفاوضات مث اإلعـداد مث التوقيع عليها، و تصديقها من طـرف برملانات الدول

حيث  جند أن قاعدة .صندوق النـقد الـدويل بصورة خمتصرة هذه املقرتحـات و املفاوضات اليت سبقـت إبرام اتفاقية
و عدم قدرة  الكثـري من الدول و ذلك جلمـودهاالسـائدة مـنذ أواخـر القرن التاسـع عشر تغريت لدى  1الذهب

األنظـمة للوفاء مبتطلبات التـجارة الدولية مما أدى بالدول إىل ختفيض أسـعار صرف عملتها من أجل زيادة حجـم 
ا، و ظهر يف ذلك الوقـت اجتاه ينادي بضرورة عقد اتفاقيـات دولية  ا و العـمل على توازن ميـزان مدفوعا صادرا

دف إيـجاد تعاون نق مشاركة و ذلك مـن أجل حتقيق مصـاحل الدول  دي دويل ملزم لـكل دولةثنائية أو مجاعية 
                                                             

ا تعمل على  1 : ا، من أمهها ثبات سعر الصرف بني الدول املختلفة، فضال على أ بطريقة آلية تصحيح موازين املدفوعات قاعدة الذهب حتقق العديد من الفوائد للدولة اليت تلتزم 
  .و دون احلاجة إىل تدخل من السلطات املختصة بالدولة
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ضـرورة إنشاء بنك  املشرتكة، و تـم عقد العديد من املؤمترات و صـدرت العديد من الدراسات التـي أمجعت على
         اقيات الدفع،ــفالتسوية الدولية و إتبـاع  سياسة الرقابة على الصـرف واتفاقية املقاصـة، و اتفاقية املقايضة،  ات

 .و التـعاون اإلقليمي يف جمـال التبادل النقدي

قاعدة الـذهب الدولية، نظام النقـود الورقية املشكلة، نظـام الرقابة على (و قد تبلور ذلك  يف ثـالث أنظمة نقدية 
العاملية الثانية، إال أن نظـام و عـلى الرغم من تعـاقب هذه األنظمة النقدية الثـالثة يف الفرتة قبل احلرب ) الصرف

النقد الدويل مل يصـادفه االستقرار و مل تتمكـن الدول من عالج األزمـات النقدية و املالية املتفاقمة، وشـعر 
السياسيون و خـرباء االقتصاد و املال، إن االستقـرار السياسي لن يتحقق إال باالستـقرار االقتصادي، و قد تبنـت 

االت االقتـصادية بصفة الواليات املتحد ة األمريـكية فكرة إجياد تعاون دويل بـاسم خريطة التـعاون الدويل يف ا
  :عامة و النقدية بصفة خاصة و قد ظهر يف ذلك منظورين

و تـرتأسه الواليات املتحدة األمـريكية و يتكون من مـجموعة الدول املستفيدة مـن احلرب العاملية  المنظور األول
الـمشروع األول  حيث أن،و جمـموعة الدول املدينة،  اتتزعمه بريطاني المنظـور الثانيو . أي الـدول الدائنةالثانية 

يقوم علـى أساس إنشاء مصرف عاملي و عملـة عاملية ونظام  جـون مينارد كينزمن إعداد االقتصـادي االجنليزي 
كندا مبشـروع ثاين مع  و تقدمت ـت على هذا املشـروع مريكية اعرتضإال أن الـواليات املتحدة األ ،مـوحد للمقاصة

، إال أن انضمـام كل فرنسا و الصـني يف مناقشة املشـروعني السابقني أدى إىل إجيـاد صيغة مشرتكة هوايتباسم 
            جتمـع بني املنظور الربيطاين و املنظـور األمريكي و تـم إصدار بيان مشتـرك متهيدا إلنشاء صندوق النـقد الدويل

  :، كما يلياملشروعنييف اآليت ميكن توضيح حمتوى و 

حيث قـدم هذا األخـري  1و هي نسبة إىل االقتـصادي الربيطاين ج م كينز :اقتراحات كينز: المشروع األول
مشروع يقرتح فـيه إنشاء اتـحاد مقاصة دويل تشرتك فيها جـميع الدول األعضاء ويكون معيار حتـديد كل حصة هو 
حجم التجـارة اخلارجية أي مبعـرفة قيمة الصادرات و الواردات و ذلك حتـى خيدم بريطانيا ألنـها تعترب من الدول 

ا اخلار  جية مـن الدول األخرى حتـى مبا فيها الواليات املتحدة األمـريكية، كما أن قيمة احلصة الكبيـرة جدا يف جتار
   حتـدد بالعملة الدولية اليت اقتـرحها كينز يف املشـروع و هي البانكور كعملة ائتمانية حتدد قيمتها بوزن معـني

  

القتصادية، و هو بريطاين عديد من النظريات تبنتها الدول يف عالج املشاكل اجون ماينارد كينز من أبرز اقتصاديني القرن العشرين، قدم الاللورد  :1
  .1936م و من أشهر مؤلفاته النظرية العامة للتشغيل و الفائدة و النقود سنة 1883و لد سنة  اجلنسية
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الـذهب من أجل جعلها وسيـطا يف تسوية احلقوق بني الدول، و باالعتمـاد على هذه العملة اجلـديدة هو  من
التقليل من االعتمـاد على الذهب من حيث كونه وسيلة لتسوية املـبادالت الدولية الذي كـان سائدا قبل احلـرب 

ملقاصـة يف التسويـة احلسابات بني الدول األعضـاء كيفية عمل احتاد ا  )1(كما تضمن مشـروع كينز. العاملية الثانية
بالوحدة املقتـرحة و تتم املراقبة من قبل االحتـاد بشكل حيول دون جتاوز مديونية الدول حلـصتها حبد أقصى ميزان 

 و تلك اليت لـها فائض يف مـيزان )2(املـدفوعات حبيث أن يفـرق بني الدول اليت هلا عجز يف مـيزان املدفوعات 
ا   . و أن مشروع كينز يتفق مـع املصاحل الربيطانية االقتصـادية  )3(مدفوعا

و هذا ما أدى إىل االعتـراض عنـه، إال أن أفكار كينز جند هلا سـمات يف اتفاقية إنشاء صندوق النقد  الدويل  
  .و التـعديالت اليت أدخلت عليه

  :اقتراحات هوايت: المشروع الثاني

تصادي األمريكـي هاري ديكشري هوايت، حيث يتضـمن إنشاء صندوق توازن دولـي وهي نسـبة إىل االق
مهنته تثبيت النقد الـدويل اجلديد من خالل تثبيـت أسعار الصرف عن طريق حتديد أسعـار تعادل بني عمالت 

بوحدة تعـامل دويل الـدول و ربطها بوحـدة نقدية دولية، على أن تكون هـذه الوحدة النقدية بالدوالر األمـريكي أو 
اليت تـرتبط قيمتها بوزن معني مـن الذهب باإلضـافة إىل أن اشرتاك مجيـع الدول األعضاء  )4(يطلق عليها اليونيتاس

ا من الذهـب على  يف رأس مال الصـندوق حسب مسـتوى الدخل القومي و التجارة اخلارجية و مقـدار احتياطا
  .من احلصـص ذهبا   %25أن يدفـع الفرد 

                                                             

1: Mokhtar KELADI, La mondialisation: une nouvelle stratégie d’accumulation, Les cahiers du 
CREAD, Algérie  N° 55, 1er Trimestre 2001, page 82 

  : اختذ جمموعة من اإلجراءات متثلت يف :  2
  

  1إذا جتاوزت مديونية  الدولة ربع حصتها تفرض فائدة مبقدار%  
  2إذا جتاوزت مديونية  الدولة نصف حصتها تفرض فائدة مبقدار%.  
  إذا جتاوزت مديونية  الدولة  ثالثة أرباع حترم من االقرتاض  

  : اختذ جمموعة من االجراءات متثلت يف : 3
  فرض فائدة سلبية على الفائض  
 رفع سعر تعادل عملتها بالنسبة للبانكور  
 ختفيف احلواجز اجلمركية و تقدمي قروض تنموية.  

دوالرات و ميكن تعديل قيمتها  10جنيها من الذهب اخلالص أي ما يعادل  137.7وحدة تعامل بني الصندوق و الدول األعضاء، و تقدر بـ  :4
  .من جمموعة أصوات األعضاء %85مبوافقة 
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ـم يف  بإقراضكما يقوم الصنـدوق   الدول األعضاء يف حدود حصصـهم و منحهم خمـتلف التسهيالت ملساعد
القضاء على اخلـلل يف ميزان املدفوعات وحمـاربة كل أشكال القيود الرقابية على الصـرف و مجـيع اإلجراءات 

نتقـال رؤوس األموال، فضال عن ذلك فالصـندوق ال يقدم القروض التميزية يف جمال التـجارة اخلارجية و حرية ا
بالذهب علـى املبالغ اليت  %1للدول ذات العـجز يف ميزان املدفوعات إال بشـروط معينة مـنها دفع فائدة بواقع 

قتصـادية ألن املشروع يسمـح يف بدايته لألعضـاء مهلة زمنية لعدة سنوات حبل املشاكل اال. تزيد عن حصـة الدولة
  .بعد احلرب

  :البيان المشترك لخبراء االقتصاد و المال و توقيع اتفاق الصندوق- 2

ظهرت الكثري مـن اآلراء لتقليل الفجوة بني املشـروعني السابقني و قـدم كل منـهما تـنازالت على املشـروع       
املقدم ، إذ يتضح ذلك مـن خالل صياغة البيان املشرتك، إال أنه أقـرب إىل مشروع هوايت منـه إىل كينز، و من 

الدوالر األمريكي القابل للتحـويل إىل الذهب لتسوية  أهم مسات هذا املشروع هو اإلبـقاء على دور الذهب و
املدفوعات الدولية و يسـمى هذا النمو قاعدة الذهـب، الدوالر كمـا أخذ املشروع مرونة التـعديالت يف أسعـار 

ا متهيد 2و مت نشر املشـروع املوحد 1التعادل لتصحـيح االختالل يف ميزان املدفوعات، و قد حضي املشروع بالقـبول
إلنشاء صنـدوق النقد الدويل، حبيـث حثت الواليات املتحدة األمـريكية على عقد مؤتـمر اقتصادي عاملي ملناقشة 

صندوق النقد الدويل و البنك الدويل لإلنشاء       " التوأم"األوضـاع االقتصادية الذي متخـض عن إنشاء هيئـتني 
  .3و التعمـري

دولة من احلـجم  44من حيث عدد الدول اليت شـاركت فيه الذي كان عـددها و بعد هذا املؤتـمر األول من نوعه 
م و قد وضـعت عددا من القواعد و اآلليات اليت 1945سبتمرب  27الكبري وقد دخلت االتفاقية حـيز التنفيذ فـي 

  و يف ديسـمرب  رمتكـن من حتقيق االستقرار النقـدي و معاجلة اختالل مـوازين املدفوعات يف وضع اقتصـادي متدهو 

دولة عضو، وبدأ الصـندوق ممارسة  32م نشر صنـدوق النقد الدويل أول قائمة بأسعـار تعادل عمـالت 1946
  .م1947نشاطه الفعلي و تعامله مع الدول األعضاء فـي أول مارس 

  

  .دولة 30عدد الدول املوافقة على املشروع كان عددها  1944حىت شهر أبريل : 1
  .و يف شهر يوليو من نفس السنة قدم املشروع ملؤمتر بريتون ودز 1944أبريل  21و كان ذلك يف : 2
  .بـ بريتون وودز 01/07/1944يف : 3
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                                                          1:  اهلدف األساسي لصندوق النقد الدويل هو ،و عليه  
) ومواطنيها(نظام أسعار الصرف واملدفوعات الدولية اليت متكن البلدان  -ضمان استقرار النظام النقدي الدويل 

 التعاون إىل تعزيز الصندوق العاملي ويهدف االقتصاد سالمة لتحسني وتأسس من التعامل مع بعضها البعض
 والنمو العمل فرص وتشجيع زيادة الدولية، التجارة وتيسري حركة املايل، االستقرار وضمان العاملي، النقدي

 لضمان الدويل النقدي النظام على يشرف و العامل أحناء مجيع يف الفقر من واحلد لالستمرار، االقتصادي القابل
 يف املتوازن والنمو التوسع الصرف وتيسري أسعار استقرار أهدافه الرئيسية تشجيع ضمن يضع كفاءة عمله،

 وهي بعضها البعض، من واخلدمات السلع شراء من)ومواطنيها( البلدان الصندوق متكن رسالةو  الدولية التجارة
 يف األعضاء البلدان و مجيع املعيشة مستويات القابل لالستمرار ورفع االقتصادي النمو لتحقيق ضروري أمر

 الوطين املستوى علىبلد  لكل االقتصادية السياسات آثار يناقش الذي التنفيذي، جملسه ممثلة يف الصندوق
املشكالت  معاجلة على األعضاء البلدان ملساعدة الصندوق اليت يقدمها القروض على ويوافق واإلقليمي والعاملي

  .بناء القدرات جهود وكذلك املدفوعات، ميزان يف تواجهها اليت املؤقتة

حفاظا على االستقرار ومنعا لوقوع أزمات يف النظام النقدي الدويل، يتابع الصندوق سياسات البلدان  :الرقابة
األعضاء والتطورات االقتصادية واملالية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية من خالل نظام رمسي يعرف 

دف إىل تعزيز االستقرار  .الرقابةباسم  ويقدم الصندوق املشورة لبلدانه األعضاء ويشجع اعتماد سياسات 
كذلك جيري الصندوق   ،االقتصادي وحتد من التعرض لألزمات االقتصادية واملالية وترفع مستويات املعيشة

ولتطورات األسواق املالية من  آفاق االقتصاد العاملي تقييمات منتظمة للتطورات العاملية احملتملة من خالل تقرير
وللمراكز اخلارجية  املايل الراصد ولتطورات املوارد العامة من خالل تقرير تقرير االستقرار املايل العاملي خالل

، باإلضافة إىل نشر سلسلة من التقارير عن آفاق $خلارجيتقرير القطاع ا لالقتصاديات الكربى من خالل
  .االقتصاد اإلقليمي

لبلدانه األعضاء اليت متر مبشكالت فعلية  تقدمي القروضأحد مسؤوليات الصندوق الرئيسية  :المساعدة المالية
  أو حمتملة يف ميزان املدفوعات وتصمم السلطات يف كل بلد برامج وطنية للتصحيح االقتصادي بالتعاون الوثيق

ن استمرار هذا الدعم مبدى فعالية تنفيذ التعديالت املقررةمع الصندوق وبدعم متويلي م   .نه، على أن ير

  

  https://www.imf.org/en/Publicationsاملوقع الرمسي لصندوق النقد الدويل، : 1

عامل ، حيلل تقرير القطاع اخلارجي التطورات اخلارجية العاملية ويقدم تقييمات متسقة متعددة األطراف للوضع اخلارجي ألكرب االقتصاديات يف ال :$  :2
  .يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي 90واليت متثل أكثر من 
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بتعزيز طاقته اإلقراضية واملوافقة على  2009ق يف أفريل ويف حترك ملواجهة األزمة االقتصادية العاملية، بادر الصندو 
وقد عززت هذه . آلليات الدعم املايل، أعقبها املزيد من اإلصالحات يف السنوات الالحقةعملية إصالح شامل 

مة يف منع وقوع األزمات، مما دعم قدرته على ختفيف العدوى أثناء األزمات التغيريات أدوات الصندوق املستخد
  .النظامية ومسح له بتصميم أدوات أفضل لتلبية احتياجات كل بلد عضو

فت حدود يف موارد اإلق زيادة كبرية، حدثت 2009ويف عام  راض املتاحة للبلدان منخفضة الدخل بينما ضوعِ
متت مراجعة ورفع حدود االستفادة  2016ومرة أخرى يف . االستفادة املتوسطة مبوجب تسهيالت اإلقراض امليسرة

من املوارد مبوجب تسهيالت اإلقراض اليت يتيحها الصندوق بشروط غري ميسرة، وذلك عندما استوفيت شروط 
  الفعالية املدرجة يف املراجعة الرابعة عشرة وباإلضافة إىل ذلك، تقرر مد تطبيق أسعار الفائدة الصفرية على

اية  ثابتا بشكل دائم عند مستوى #التمويل الطارئمع إبقاء سعر الفائدة على  2018القروض امليسرة حىت 
) كيمليار دوالر أمري 16حوايل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة  11وأخريا، مت حىت تدبري أكثر من . الصفر

   .لدعم القروض اليت يقدمها الصندوق بشروط ميسرة 2014من خالل عملية جتديد موارد اإلقراض يف 

 1: سئوليات، جنملها يف النقاط التاليةامل ضعبو يتكفل الصندوق ب

ملعاونة البلدان األعضاء يف بناء مؤسسات اقتصادية  املساعدة الفنية والتدريبيقدم الصندوق  :تنمية القدرات
أكثر أفضل وتعزيز القدرات البشرية ويتضمن هذا، على سبيل املثال، تصميم وتنفيذ سياسات ضريبية وإدارية 

فعالية، وإدارة اإلنفاق، وسياسات النقد والصرف، والرقابة والتنظيم يف النظامني املصريف واملايل، واألطر التشريعية، 
   .واإلحصاءات االقتصادية

  

  

  

  https://www.imf.org/en/Publications : 1,2019لصندوق النقد الدويل التقرير السنوي 
مت  .اليت تواجه حاجة ملحة مليزان املدفوعات (LICs) مساعدة مالية سريعة بشروط ميسرة مع شروط حمدودة للبلدان منخفضة الدخل (RCF) يوفر مرفق االئتمان السريع #

ا (PRGT) للنمو واحلد من الفقر إنشاء صندوق التعاون اإلقليمي يف إطار الصندوق االستئماين ً  كجزء من إصالح أوسع جلعل الدعم املايل للصندوق أكثر مرونة ومصمم
يركز إطار التعاون اإلقليمي على احلد من الفقر وأهداف النمو يف  .بشكل أفضل لالحتياجات املتنوعة للبلدان منخفضة الدخل ، مبا يف ذلك يف أوقات األزمات

 .البالد
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، أو & حقوق السحب اخلاصةيصدر الصندوق أصال احتياطيا دوليا يعرف باسم  :الخاصةحقوق السحب 
بلغ قد  و. األعضاء، وميكن استخدامه كعنصر مكمل لالحتياطيات الرمسية اخلاصة بالبلدان  SDR اختصارا
مليار دوالر  296حوايل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة  204املخصصات العاملية يف فرتة معينة حنو جمموع 
  .وجيوز للبلدان األعضاء مبادلة حقوق السحب اخلاصة فيما بينها بعمالت أخرى، إذا أرادت ذلك). أمريكي

ومتثل . الرئيسي الذي يستمد منه الصندوق موارده املاليةحصص عضوية البلدان األعضاء هي املصدر  :الموارد
 حصة البلد العضو يف األساس انعكاسا للحجم االقتصادي النسيب للبلد العضو ومركزه يف االقتصاد العاملي

ري الصندوق مراجعة عامة دورية للحصص، كانت آخرها املراجعة الرابعة عشرة يف  اليت قررت زيادات  2010وجيُ
ومبقتضى املراجعة تضاعفت موارد الصندوق املستمدة من احلصص  ،2016دخلت حيز التنفيذ يف يف احلصص 

وباإلضافة إىل ذلك، تتيح ). مليار دوالر أمريكي 692حوايل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة  477إىل 
مليار  182بني الصندوق وجمموعة من األعضاء واملؤسسات موارد تكميلية تصل إىل حوايل *الرتتيبات االئتمانية

  .العضوية ومتثل أهم مصدر متويلي مساند حلصص) مليار دوالر أمريكي 264(وحدة حقوق سحب خاصة 

مليار  316مبجموع  اتفاقيات اقرتاض ثنائيةوكخط دفاع ثالث، تعهدت البلدان األعضاء بتقدمي موارد من خالل 
                       ).مليار دوالر أمريكي 460(وحدة حقوق سحب خاصة  تقريبا 

  األدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي و أهدافه -3

  1 :رئيسية أدوار ثالثة على الدويل النقد صندوق يركز    
 وتعجيل الكلي، االستقرار االقتصادي لتحقيق الالزمة السياسات اعتماد بشأن األعضاء للبلدان املشورة تقدمي -

 .الفقر حدة وختفيف النمو االقتصادي، وترية

  

  

 204,2وقد مت حىت اآلن توزيع . ليصبح مكمال لألصول الرمسية اخلاصة بالبلدان األعضاء 1969حق السحب اخلاص هو أصل احتياطي دويل استحدثه الصندوق يف عام :&
. عقب األزمة املالية العاملية 2009مليار وحدة مت توزيعها يف  182,6األعضاء، منها على البلدان ) مليار دوالر أمريكي 291ما يعادل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة 

  .الدوالر األمريكي واليورو واليوان الصيين والني الياباين واجلنيه اإلسرتليين – وتتحدد قيمة حق السحب اخلاص وفقا لسلة من مخس عمالت

 250حوايل (مليار وحدة حقوق سحب خاصة  181 وجمموعة من األعضاء واملؤسسات لتوفري موارد تكميلية تصل إىل عبارة عن ترتيبات ائتمانية بني صندوق النقد الدويل*: 
دد استقرار ذلك النظام إىل صندوق النقد الدويل ملنع أو التعامل مع ضعف النظام النقدي الدويل أو للتعامل معه) مليار دوالر أمريكي   .حالة استثنائية 

  .، مرجع سابق2019نوي لصندوق النقد الدويل التقرير الس: 1
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ا األعضاء للبلدان التمويل إتاحة -  حاالت ذلك يف مبا ،املدفوعات مبيزان املتعلقة معاجلة املشكالت يف ملساعد
 .األجنيب من النقد اإليرادات اخلارجية املدفوعات جتاوز عن الناجتة األجنيب عجز النقد

ا على بناء األعضاء للبلدان والتدريب الفنية املساعدة تقدمي -  اخلربات وتعزيز بناء يف طلبها، ملساعد
  1: يلي كما يهتم الصندوق مبا  .السليمة االقتصادية لتنفيذ السياسات الالزمة واملؤسسات

أي نظام املدفوعات الدولية وأسعار  –صندوق النقد الدويل هو املؤسسة املركزية يف النظام النقدي الدويل  -
 .صرف العمالت الذي يسمح بإجراء املعامالت التجارية بني البلدان املختلفة

ويستهدف الصندوق منع وقوع األزمات يف النظام عن طريق تشجيع البلدان املختلفة على اعتماد سياسات  -
صندوق ميكن أن يستفيد من موارده األعضاء الذين حيتاجون  – كما يتضح من امسه  –اقتصادية سليمة، كما أنه 

تتضمن األهداف القانونية . إىل التمويل املؤقت ملعاجلة ما يتعرضون له من مشكالت يف ميزان املدفوعات
لصندوق النقد الدويل تيسري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية، وحتقيق استقرار أسعار الصرف، وجتنب 

 .يض التنافسي لقيم العمالت، وإجراء تصحيح منظم الختالل موازين املدفوعات اليت تتعرض هلا البلدانالتخف

كما يهتم صندوق النقد الدويل يف إشرافه على السياسات االقتصادية للبلدان األعضاء بأداء االقتصاد ككل ،   -
مثل  ،وعناصره األساسية(األداء اإلنفاق الكلي ويشمل هذا . وهو ما يشار إليه يف الغالب بأداء االقتصاد الكلي

والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان املدفوعات يف البلد ) اإلنفاق االستهالكي واستثمارات األعمال
 .أي ميزان معامالته مع بقية العامل –املعين 

السياسات املتعلقة مبيزان احلكومة، أي  –ويركز الصندوق أساسًا على السياسات االقتصادية الكلية للبلدان  -
وسياسات القطاع املايل مبا يف ذلك تنظيم البنوك واملؤسسات املالية  – وإدارة النقد واالئتمان وسعر الصرف

األخرى والرقابة عليها، وإضافة إىل ذلك يوجه صندوق النقد الدويل اهتمامًا كافيًا للسياسات اهليكلية اليت تؤثر 
مبا يف ذلك سياسات سوق العمل اليت تؤثر على سلوك التوظيف واألجور، ويقدم  –د الكلي على أداء االقتصا

االت، مبا يتيح مزيدًا من الفاعلية يف  الصندوق املشورة لكل بلد عضو حول كيفية حتسني سياسته يف هذه ا
االقتصادي القابل  السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، واخنفاض التضخم، وحتقيق النمو

أي النمو الذي ميكن أن يستمر بغري أن يؤدي إىل مصاعب كالتضخم ومشكالت ميزان  –لالستمرار 
 .املدفوعات

 :باإلضافة، يهدف صندوق النقد الدويل إىل ما يلي
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يئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق با- ملشكالت تشجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي بواسطة هيئة دائمة 
 .النقدية الدولية

تيسري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية، وبالتايل اإلسهام يف حتقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل -
احلقيقي واحملافظة عليها، ويف تنمية املوارد اإلنتاجية جلميع البلدان األعضاء، على أن يكون ذلك من األهداف 

 .القتصاديةاألساسية لسياستها ا

العمل على حتقيق االستقرار يف أسعار الصرف واحملافظة على ترتيبات صرف منتظمة بني البلدان األعضاء، -
 .وجتنب التخفيض التنافسي يف قيم العمالت

املساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما يتعلق باملعامالت اجلارية بني البلدان األعضاء، وعلى -
 .لقيود املفروضة على عمليات الصرف واملعرقلة منو التجارة العامليةإلغاء ا

تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء، متيحا هلا استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية، كي تتمكن من -
ا دون اللجوء إىل إجراءات مضرة بالرخاء الوطين أو الدويل االختاللتصحيح   .يف موازين مدفوعا

 .مل على تقصري مدة االختالل يف ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدتهالع-

تشجيع استـقرار أسعار الصرف و احملافظة عـلى ترتيبات صـرف منظمة بني الدول األعضاء، و جتـنب التخفيف  -
التنافسي يف قيم العمالت و بالـتايل االحتفاظ بقاعدة الذهب اليت كانت سـائدة قبل ذلك، إذ يلـتزم كل عضو 

هو  01/07/1944ريكي و عياره املطبـق يف بتحديد قيمة عـملته على أساس الذهب أو على أسـاس الدوالر األم
 .دوالر أمريكي 35واحد أوقية ذهب تسـاوي 

املساعدة على إقامة نظام مدفـوعات متعدد األطراف فيـما يتعلق باملـعامالت اجلارية بني الدول األعضـاء مع -
 .إلغاء القيود املفروضة علـى عمليـات الصرف املعرقلة لنمو التجارة العـاملية

فري الثقة لدى الـبلدان األعضاء عن طـريق وضع املوارد العـامة للصندوق حتت تـصرفهم بشكل مؤقت ضمـن تو -
م يف حاالت وجود عـجز مؤقت دون اللجوء إىل إجراءات  إطار شروط محـائية حمددة لتصحيح موازين مدفوعـا

  .مـضرة بالرخاء و النمو االقتصاد الوطنـي و الدويل
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  1 :، نذكراألساسية لصندوق النقد الدويل الوظائفمن و 

إن الوظيفة األساسـية اليت أنشئ من أجلها صـندوق النقد الدويل هي العـمل واحملـافظة  :استقرار أسعار الصرف -
ا مـع مراقبة تطـورها كما أنه  على االستقرار النسيب ألسعار الصرف لعمـالت الدول األعضـاء و العمل على ثبا

يزان املدفوعات و يـتم ذلك يف حـالة وجود اختالالت يف م %10ميكن تعديل أسـعار الصرف الثابتة يف حدود 
باالتفاق مـع إدارة الصندوق بقيمة مـعادلة من الذهب أو بالدوالر األمـريكي، أما إذا كان التـعديل بنسبة تتـراوح 

من القيمة املـبدئية للعملة، فالصنـدوق غالبا يوافق، كما ميلك الصندوق آليات متـكنه من  %20 - %10بني 
الصـرف منها العقوبات اليت تفرض على الدول الـيت ال حترتم قرار الصنـدوق يف هذا حتقيق اسـتقرار يف أسعار 

بإلغاء عضويته يف الصـندوق، و لقد حقق الصندوق  انتهاءامليدان بـدأ من حرمانه من االسـتفادة من موارده و 
ا عـلى الدول األعضاء خاصة جنـاحا كبريا يف وظيفة استقـرار أسعار الصـرف من خالل مراقبته الدائمة هلا و فرضه

      .رسم سـياسات اإلصالح االقتصـادي

تدعو اتـفاقية تأسيس صندوق النـقد الدويل باإلشراف على النـظام النقدي الدويل مبا يف  :السحب االحتياطي -
ضو ذلك ممارسة الرقـابة و اإلشراف على السـحب االحتياطي من مـوارده و ذلك عندما تلـجأ إليه الدولة الع

ا من حصتها يف  %25على أن تكون قـيمة السحب يف حـدود . لتـصحيح االختالل املؤقت يف مـوازين مدفوعا
السنة و يـعرف هذا احلد بالشرعـية الذهبية، و على كل حال ال تتـعدى سحوبات الدولة العضـو من العمالت 

من حصتها حتـت أي ظرف من الظـروف، و يف حالة نفاذ قيمة السـحوبات االحتـياطية  % 200األجـنبية عن 
ا تبدأ عمليا السحوبات التـسليفية اليت تتكون من أربـع أجزاء، نسـبة كل منها  من احلـصة، حيث أن  %25فإ

ص، و بالتايل ال تتطـلب النسبة األوىل تتحصل علـيها الدولة العضو بطـريقة آلية دون تقدمي برنامـج اقتصادي خا
ا تـتطلب املوافقة . املوافقة املسبقة من قـبل الصندوق أما بالنـسبة لألجزاء الثالثة التالية من السـحوبات التسليفية فإ

املسبقة مـن قبل الصندوق، و تزداد شروط االستفادة مـن اجلزء اآلخر و عليه يـقدم الصندوق وصـفة اقتصادية 
تصادية و مـالية و نقدية تعرف باسم الربنامـج و يتم إعداد هذا الربنامج عـلى أساس شروط تتضمن إجـراءات اق

ا مع حتسني أحـواهلا  ضـمان التزام الدولة العضو باستخـدام القرض ملعاجلة عجز قصـري األجل يف ميزان مـدفوعا
  .االقتصادية لضمان تسديد قروضـها يف موعد استحقاقها

إن تطور أنشـطة صندوق النقد الدويل يف اإلشـراف على سياسات  :و أشكال التفاوضأشكال التسهيالت  -
  الصـرف يف البلدان األعضـاء و إرساء أوضاع ماليـة و اقتصادية أساسية منظمة و حتقـيق امليزة التنافسية ألسعار 

  

نقد الدويل املادة الرابعة من القسم الثالث، الرقابة على أنظمة الصرف، إنشاء صندوق ال: 1
www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index/pdf .12ص   
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ينبغي أن يتم يف إطـار حتليل شـامل للحالة االقتصادية العـامة و إسرتاتيجية السياسات االقتصـادية يف  الـصرف
      :البلد املـعين، و ميارس الصنـدوق دوره اإلشرايف بطرق ثالث

من ميثاق الصندوق و تتم االتفاقية  1مـن خالل مشاورات بـني الصندوق و البلد العضو طبقا للـمادة الرابعة  - أ
  .و تسـمى بالرقابة القطرية

           من خالل تـقارير آفاق االقتصاد العاملي املعد من قبل خرباء الصـندوق و ذلك باستعراض االتـجاهات   -  ب
و التطـورات االقتصادية العاملية و تـكون عادة مرتني يف السنة كما ميكن أن تكـون هذه الرقابة من خالل خمتلـف 

التطورات و اآلفـاق املستقبلية و قـضايا السياسات يف أسواق رأس املـال الدولية وتسمى املناقشات السنوية حول 
 .بالرقابة الـدولية

من خالل االتفـاقيات اإلقليمية و مبوجبها يـدرس صندوق النقـد الدويل السياسات املتبعة طبقا التفاقيات  -جـ
ـلس التنفيذي ألهم ال تكتالت اإلقليمية كاالحتاد األوروبـي و االحتاد إقليمـية و يشمل كذلك مناقشات ا

، و من خالل طـرق الرقابة ...االقتـصادي و النقدي لـغرب إفريقيا و اجلمـاعة االقتصادية و النقدية لـوسط إفريقيا
ة و عند وجود خلل يف مـيزان املدفوعات و خاصة إذا كان هيكـليا فالصندوق يقـوم بتقدمي تسهيالت متويلية إنـمائي

خاصة يف شكل معونات مـالية استثنائية، و قد تنـوعت من املدى القصـري إىل املدى الطويل و يعتمد الصنـدوق 
ا األعـضاء يف متويل الصندوق و قـد أخذت هذه التسهيالت التمويلية  على موارده مـن احلصص اليت يساهم 

  :املتـاحة عدة أشكال متثل فيما يلي

ا  :يتسهيل التمويل التعويض - كثريا ما تتعـرض الدول و خاصة أحـادية التصدير و السيما إذا كـانت صادرا
ا على إثر نقص الطلب العاملي أو  من املواد األولية كالدول النـامية إىل هـبوط حاد و مفاجئ من حـجم صادرا

ا  التـجاري و عليه اخنـفاض أسعارها يف األسواق الـدولية، وهو أمر يعـرض الدول إىل عجز شديد يف ميزا
دف توفر  1963استحـدث صندوق النقد الدويل تسهيالت التمـويل التعويضي و كان ذلك ألول مرة سـنة 

ا التجاري، دون اللجـوء إىل إتباع إجراءات محائية ميكـن أن  موارد مالية إضافية للدول اليت تعاين من خـلل يف ميزا
ا اخلارجية واخنفـا ض معدالت التـنمية، و بالتايل تـؤثر على التجارة الدولية و االقـتصاد تؤثر على حجـم جتار

من حجم حصـة البلد العضو يف  %100إن االستفادة من هذه التسهـيالت التعويضية قد تصـل إىل . العاملي
من احلصة، كـما يشرتط الصندوق أن  % 25الصـندوق على أن ال يتجاوز السـحب خالل سنة واحدة نسـبة 

  خدم هذه القروض فقط يف إجيـاد حلول مناسبة للعجز الطارئ يف مـيزان املدفوعات خالل فتـرة زمنية قصرية تستـ

  
املادة الرابعة من القسم الثالث، الرقابة على أنظمة الصرف، إنشاء صندوق النقد الدويل : 1

org/external/pubs/ft/aa/index/pdfwww.imf. . 13ص  
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  نسـبيا، و وفقا هلذا األسلوب تستطيع الدولة العضـو أن تستفيد من هـذا التسهيل التمـويلي التعويضي على الرغم 

  من عـدم االستفادة من حقوق السحـب سواء كـانت السحوبات االحتياطية و التسليفية ألنـهما مستقلني

      .التسهيـالت التعويضية عن

حبيث وحد  1988استحدث الصندوق هذا النوع من التـسهيل يف سنة  :تسهيل التمويل التعويضي الطارئ -
و بني  بغرض التصدي ملشكلة تقلبات أسـعار الصادرات 1963بني تسـهيل التمويل التعويـضي املنشـأ يف سنة 

ا خارج التمويـل التعويضي الذي يقدم مسـاعدات بسبب ز  يادة تكـاليف واردات احلبوب و اليت ترجـع أسبا
إيرادات البـلد العضو، حيث التسهيل يشـمل كذلك نقص حصـيلة الواردات فأصبحت ال تقتصـر على الواردات 

إخل ، كما أدخـل هذا التسهـيل يف .....من احلبوب فـقط و امتدت إىل  اخلدمات املختلـفة كالسياحـة و التأمني 
  . آلية الطـوارئ اخلارجية و كـذلك يف حالة تعويض األعضـاء عن زيادة تكـاليف استرياد مادة النفـط حالة 

يقدم صـندوق النقد الدويل مساعدات ألغـراض وقائية ضد  :تسهيل تمويل المخزون السلعي االحتياطي -
الدولية لتـثبيت أسعار هذه  حدوث أي خـلل يف عوائد صـادرات السلع األولية و ذلك من خـالل املخزونات

ا بالنـسبة للدول األعضاء و قد استحـدث هذا النوع سـنة  السلع من أجل ختفيف أثر تقلـبات أسعار صادرا
    .بشرط االشتـراك يف وكاالت التمويل االحتـياطي 1969

ت ميزان أنشأ الصـندوق هذا الـنوع من التسـهيل لغرض مواجهة مشكـال ):الممتد(التسهيل الموسع  -
املدفوعـات الناجتة عن اإلختالالت اهليكـلية يف اإلنتاج و التجارة من وجود تـشوهات يف األسعار و التكلـفة على 
ـدف هذه  نطاق واسع و حتـتاج هذه االختالالت إىل برنامج كـامل ميتد ملدة ثالث إىل أربـع سنوات، و 

الشرائح األخرى كما تقدم موارد الصندوق يف شـكل تسهيالت  التسهيـالت إىل تقدمي مبالغ أكرب من املـتاحة يف
مدعومة مبعايري األداء و تكـون بأقساط حمددة أما السداد فيتـم خالل فرتة تتـراوح بني أربع سـنوات و نصف إىل 

من احلصة شـريطة  %140كما متنح التسهيالت املوسـعة حبد أقصى  1974سـنوات،  بدأ العمل بـه منذ سنة  10
             1من الـحصة %265نسبة ) االحتياطية و التسليفية(أن ال يتجاوز حجمها من حجـم السحـوبات النظامية 

و مما تقدم يتضح أن التسهـيالت املوسعة تعترب خط دفاع ثاين تسـتفيد منه الدول بعد االستفادة من السحـوبات 
    .يالته املوسعـةالنظامية قبل اللجوء إىل الصـندوق لالستفادة مـن تسه

  و يسمى كـذلك بتسهيل اإلتاحة املوسـعة وهي عبارة عن تسهيالت متـويلية يقدمها :تسهيل التمويل التكميلي -

  
    56 ، ص2002خالد سعد زغلول حلمي، مثلث قيادة االقتصاد العاملي، دراسة قانونية و اقتصادية، جامعة الكويت، الكويت  :1
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الصندوق كتحويالت إضـافية ملساعدة األعضاء الذين يواجـهون اختالالت مدفـوعات كبرية بالنسبة حلـجم 
  )املمـتد(التسهيـل يتم إدخاله ضـمن تسهيل االستعداد االئتماين و التسـهيل املوسع حصصهم و هذا 

ا يف الظـروف العادية و البد مـن توفري  و ذلك عن طريق حتديد فتـرة كل منهما ملدة أطـول من املدة املسموح 
  :الشـروط التالية

  . أن يقدم البلد العضـو طلبا للصندوق يطلـب فيه هذا النوع مـن التسهيل .1
وجود صعوبة استثـنائية يف ميزان املدفوعات نـتيجة لفقدان ثقة السـوق بشكل مفاجئ و لفرتة أطـول نسبيا  .2

  .لسياسة التصـحيح
و تسهيل الصـندوق ) تسهيل االستعداد االئتماين(ل على شـرحية االئتمان العـلياأن يكـون العضو قد حص .3

املمتد و إن موارد هذا التسـهيل تأيت من القـروض وأن سعر الفائدة يتضمـن رمسا إضافيا يضاف إىل سـعر الفائدة 
  .العادي عـلى قروض الصنـدوق

من احلـصة خالل سنتني و ميكن  %140ى إىل و يف هـذه احلالة يقدم الصندوق قروضـا قد تصل كحد أقص
للصـندوق أن ميده إىل ثالث سنوات، علـى أن تلتزم الدولة العضو املستفيـدة برد القرض على أقساط تبدأ بـعد 

 %0.2ثالث سنوات و نصف من احلصول عليـها و تنتهي بانتهاء السنة السابقة و تفـرض رسوم إضـافية قدره 
لكل سنة عن السـنوات األخرى يضاف إىل معـدل سعر  %0.125تضـاف إليها نسبة  للسنوات الثالث األوىل

  .الفائدة على القرض

املسـاعدة للبلدان يف مواجهة مشـكالت  1962استحدثت مسـاعدات الطوارئ يف سنة  :مساعدات الطوارئ -
الزالزل و األعاصري و موجـات  ميزان املدفوعات الناشـئة عن الكوارث الطبيعية املفاجـئة و غري املتوقـعة مثل

ال املسـاعدات يف شكل مشرتيات  اجلفاف أو هجمات احلـشرات الضارة باحملـاصيل، و يقدم الصندوق يف هذا ا
داخل الصـندوق على أن تقتصر مسـاعدات الطوارئ املرتبطة  1982الشـرائح االئتمانية و قد جرى منـذ سنة 

ة انتـمائية واحدة وميكن أن تزيد عـن ذلك يف ظروف استثنائية و قد مت بكوارث طبيعـية على ما يعادل شرحي
لتغطية مواقف معـينة تكون البلدان األعـضاء قد خرجت فيها  1995التوسـع يف هذا النوع مـن املساعدة يف سنة 

ا املؤسسـاتية   .من صـراعات مسلحة أفضت إىل ضعف مفاجئ يف قـدر

استجابة حلـاجة الدول النامية اليت  1986ـأ هذا التسهيل يف مـارس سنة أنش: تسهيل التصحيح الهيكلي  -
تواجـه أزمات اقتصادية خانقة بسبب نقص املداخـيل و منها مشاكل حادة يف ميـزان املدفوعات و تقدمي القروض 

ي و يـقوم  بـشروط مسيـرة جدا لدعم برنامج التصحـيح اهليكلي ذات األجل املتوسط على مسـتوى االقتصاد الكل
كل من البلد العضو وصنـدوق النقد الدويل و البنك العاملي بإعداد برنـامج إصالح اقتصادي هـدفه العمل على 
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         إزالة اإلختالالت اهليـكلية بتوجيه الربنامج حنو مواطن اجلمود يف االقتـصاد الوطين من اخنفـاض مستوى النمو،
  .و هبوط مستـويات الدخل الفردي و كثرة أعـباء الديون اخلـارجية لسنوات طويلـة 

و املـالحظ أن حق البلد العضـو للحصول على هذا التسهيل يتم وفق مـعيار الدخل الفردي و بالتايل جنـد أن 
 % 0،5سعر فائدته إىل  أغلب البلدان األعضـاء هلم احلق يف االستـفادة من هذا النوع من الـتسهيل ، كما يصـل

و يستحق السـداد يف عشرة أقسـاط  نصف سنوية متساوية تـبدأ بعد مخس سنـوات و نصف من تـاريخ الصرف و 
  .تنتهي بعد عشر سـنوات من ذلك التاريخ

حـيث الحظ الصـندوق أن املوارد املتاحة  1987استحـدث هذا النوع سنة : تسهيل التعديل الهيكلي المعزز  -
 تضى تسهيل التصحيح اهليكـلي غري كاف لـدعم برنامج التصحيح اهليكلـي خاصة يف البلـدان النامية والفقـرية مبقـ

و يبلـغ السحب يف هذا التسهـيل ثالث أمثال السحب املسـموح به من تسهيل التصحـيح اهليكلي و لكن ختتلـف 
خـاصية سعر الفائدة املنخـفضة أو من ناحية مدة  معه يف شروط االستفـادة و املراقبة و التمويل و يتفق معه من

  .السداد للقـرض إال أنه تصاغ يف كل سـنة ورقة إطار للسيـاسات الواجب إتباعـها وفق برنامج مفصـل 

و هو تسهيـل مؤقت خاص  1993استحـدث هذا النوع سنة : تسهيل التحول في األنظمة االقتصادية  -
سـابقا و بلدان أوربا الشرقية و هو عـبارة  السوفييتو ذلك ملساعـدة دول االحتاد  بتحوالت يف األنظمة االقتصـادية

عن قروض لـهذه البلدان اليت هلا اختـالفات حادة يف ترتيبات التجارة و املدفـوعات التقليدية نتيجة االنتقال من 
هذه البلـدان ال تستطيع براجمـها التجـارة بأسعار إداريـة إىل التجارة اليت تعتمد على أسـعار السوق بشرط أن 

ا يف ظل التسهيـالت األخرى للصـندوق مع األخذ بعني االعتبـار النية احلسنة للتعـاون  التصحيحـية القتصاديا
ا و يـتم سداد هذه القروض بعد فـرتة  الكامل مع الصندوق من أجـل إجياد احللول املناسبة ملشكلـة موازين مدفوعا

  . 1995سنوات و انـتهى العمل به يف سنة  10أربع سنوات و نصف إىل ترتاوح ما بـني 

هـذا النوع من التسهيل أحل حمل التسهـيل التمويلي املعزز للتصحـيح  :الفقرتسهيل النمو و الحد من  -
الذي يويل اهتمـاما للحد من الفقر و موجه إىل البلـدان األكثر فقرا  اليت تواجه  1999اهليكلي يف نوفمبـر سنة 

مشـاكل يف ميزان املدفوعات حيث سـاعد صندوق النقد الدويل البلدان منخفضـة الدخل لسنوات عديدة يف 
ـا سواء بالدعم            املالـي أو باملشورة تنفيذ سـياسات اقتصادية من أجل تعزيز النمـو ورفع املستوى املعيشي لشعو

و املساعـدة الفنية سواء من خالل تسهيل التصحـيح اهليكلي أو التسهيل التمويلـي املعزز للتصحيح اهليكـلي 
ا  56استفادت ) م1999-1986( حيث بني سنيت  بليون نسـمة و لقد عززت هذه  3,2بلـدا مبجموع سكا

  .خفـضة الدخلالتسهيالت جهـود التنمية يف البلدان من
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ولكن باملقابل مل حتـقق املكاسب الالزمة للتخفيـف من آثار هذه السياسات وخاصة الفـقر حبيث ازدادت  
م االعتماد على منهـج جديد للحد من 1999رقعـته مما أدى خبرباء صنـدوق النقد الدويل و البنك العاملـي يف عام 

الفـقر و ذلك من خالل سياسة مـنح القروض و التخفـيف من أعباء الديـون حبيث جيـعل البلد العضو لنفسـه 
جمموعة من اإلسرتاتيجـيات للحد من الفقر و على أسـاس هذه اإلسرتاتيجية يتم منح القروض لكن ضمن 

ـندوق والبنك العامليني، و من شأن هذه اإلسرتاتيجـية هو إعطاء األولوية الربنامج االقتصـادي الذي يدعمه الص
الحتيـاجات الفقراء و ذلك من خالل السيـاسة العامة للبلد العضو و بوضـع رؤية واضحة املعـامل و خطة لتحقيق 

  : التاليةاألهـداف و املبادئ  

  . األوضاعمن الضـروري وجود منهج شـامل إزاء التنمية و رؤية واسعـة  - 1
  . حتقيق النمو االقتصـادي مبشاركة الطبـقات الفقرية - 2
  .جعل الدوائـر اإلمنائية أكثر فعـالية يف التعاون للحد من الفـقر  - 3
  .األخـذ بعني االعتبار مشكلة الفقر  كأحـد معوقات التنمية االقتصـادية  - 4

  .جال املستقبلـيةالرتكيز على النـتائج احملققة من هذا املنهج و يكـون ذلك يف اآل- 5

حتت  الواقعة، وخاصة يف الدول وإلغائهاكما يعمل الصندوق على ختفيف الفقر، واإلسهام يف ختفيف الديون  
حنو ثالث وعشرين دولة من هذه املسامهة يف  2001، حيث استفادت اعتبارا من جوان وطأة الديون الثقيلة

  .ختفيف الديون، وكان منها تسع عشرة يف إفريقيا

  :و يف هذا، الشكل التايل يوضح مساعدات مالية قدمت من طرف الصندوق إىل بعض املناطق كما يلي    

  مقسمة حسب المنطقةالمساعدات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي : 1الشكل رقم         

  
 http//:www.ministry.info.gov. لوزارة اإلعالم اللبنانيةالموقع الرسمي : المصدر
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 صندوق النقد الدولي لالهيكل التنظيمي : ثانيا
 

   :يظهر أهم مكونات الصندوق، أين توزع املسئوليات و األدوار حسب التسلسل اهلرمي ،الشكل التايل   

  الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي:  2الشكل رقم 

  

 الموقع الرسمي للصندوق: المصدر

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، : يف الصندوق فهي على الرتتيب أما الدول األعضاء ذات األكرب حصصا   
  1 .أملانيا، فرنسا، اململكة املتحدة، إيطاليا، السعودية، كندا، الصني، روسيا

  

  

  املوقع الرمسي لصندوق النقد الدويل: 1
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  :و الشكل املوايل يظهر حصص هذه البلدان، كما يلي

  األعضاء ذات األكبر حصصا في الصندوق البلدان: 3الشكل رقم 

  
 http//:www.ministry.info.gov: المصدر

 1 صانعوا القرار في الصندوق:ثالثا

 ويتوىل. صندوق النقد الدويل مسئول أمام بلدانه األعضاء، وهي مسؤولية متثل عنصرًا الزمًا لتحقيق فعاليته    
بلداً، وهيئة موظفني  189القيام بأعمال الصندوق اليومية جملس تنفيذي ميثل البلدان األعضاء البالغ عددهم 

دوليني يقودهم املدير العام وثالث نواب للمدير العام، علمًا بأن كل عضو يف فريق اإلدارة يتم اختياره من منطقة 
وتأيت الصالحيات املفوضة للمجلس التنفيذي يف تسيري أعمال الصندوق من جملس احملافظني، . خمتلفة من العامل

  .صاحب السلطة اإلشرافية العليا

هو أعلى جهاز لصنع القرار يف صندوق النقد الدويل، ويتألف من حمافظ  جملس احملافظني :مجلس المحافظين
كزي يف البلد ويكون احملافظ يف العادة وزيرا للمالية أو حمافظا للبنك املر . وحمافظ مناوب يعينهما كل بلد عضو

لس التنفيذي، مع االحتفاظ حبقوق منها حق املوافقة . العضو وقد فوض جملس احملافظني معظم صالحياته إىل ا
، وانضمام بلدان أعضاء جدد إىل الصندوق، حقوق السحب اخلاصة، و توزيع خمصصات احلصص على زيادات

نظامه و  اتفاقية تأسيس الصندوقوانسحاب أعضاء منه على أساس إلزامي، وما يدخل من تعديالت على 
تكم إليه إلبداء الرأي األخري يف القضايا املتعلقة . األساسي لس التنفيذي كما حيُ لس انتخاب أعضاء ا ويتوىل ا

  التصويت يف جملس احملافظني إما بعقد اجتماع هلذا الغرض أو عنوجيوز أن يتم . بتفسري اتفاقية تأسيس الصندوق

  

   https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets املوقع الرمسي لصندوق النقد الدويل،: 1
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د  ْ ع ُ اإللكرتوين، الفاكس، أو نظام التصويت اإللكرتوين اآلمن لدى  باستخدام خدمات توصيل الرسائل، الربيد(بـ
ا، ما مل تنص اتفاقية تأسيس الصندوق على خالف ذلك). الصندوق دىل  ُ   .وتُتخذ القرارات بأغلبية األصوات امل

املشرتكة بني  االجتماعات السنوية وعادة ما جيتمع جملسا حمافظي الصندوق والبنك الدويل مرة واحدة سنويا، أثناء
يف سبتمرب أو أكتوبر، وقد جرت العادة  االجتماعات السنويةوتُعقد . البنك والصندوق ملناقشة عمل املؤسستني

  . على أن يكون مقرها العاصمة واشنطن لعامني متتالني مث بلد عضو بديل يف العام الثالث

اللجنة الدولية للشؤون النقدية  يتلقى جملس احملافظني املشورة من جلنتني وزاريتني، مها :اللجان الوزارية
عضوا من بني جمموعة احملافظني املمثلني  24اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية وتضم  .جلنة التنميةو  واملالية

ثَّل فيه كل البلدان األعضاء 190للبلدان األعضاء البالغ عددها  وتتطابق هذه اللجنة يف هيكلها مع . بلدا، وُمت
لس التنفيذي بدوائره االنتخابية األربع والعشرين اجتماعات الربيع سنويا، أثناء وجتتمع اللجنة مرتني . ا

املشرتكة بني البنك والصندوق ملناقشة مسائل إدارة النظام النقدي واملايل الدويل، أو  واالجتماعات السنوية
لس التنفيذي بتعديل اتفاقية تأسيس الصندوق، أو أي مسائل أخرى ذات اهتمام مشرتك تؤثر على  اقرتاحات ا

. وتصدر اللجنة عقب كل اجتماع بيانا يلخص آراءها، يسرتشد به الصندوق يف برنامج عمله. االقتصاد العاملي
ري عمليات تصويت رمسية   . وتعمل اللجنة على أساس توافق اآلراء وال جتُ

لسي احمل افظني يف البنك والصندوق حول القضايا أما جلنة التنمية فهي جلنة مشرتكة مهمتها تقدمي املشورة 
عادة ما (عضوا  25وتتألف اللجنة من . املتعلقة بالتنمية االقتصادية يف بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية

ثَّل فيها كافة البلدان األعضاء يف املؤسستني، وتعمل يف األساس كمنتدى )يكونون وزراء للمالية أو التنمية ، وُمت
  . لبناء توافق اآلراء بني حكومات األعضاء يف أهم القضايا اإلمنائية

لس التنفيذييضم  :المجلس التنفيذي عضوا ويضطلع مبهمة تسيري أعمال الصندوق اليومية وميارس  24 ا
. الصالحيات املخولة له من جملس احملافظني، باإلضافة إىل الصالحيات اليت ختوهلا له اتفاقية تأسيس الصندوق

لس التنفيذي يف  تم اختيار كل املديرين التنفيذيني ، سي2016يناير  26ومع سريان التعديل املعين بإصالح ا
، وسيبدءون 2016مديرا عن طريق االنتخاب اعتبارا من جولة االنتخاب االعتيادية يف أكتوبر  24البالغ عددهم 

وكان النظام السابق مينح احلق للبلدان اخلمسة صاحبة . 2016يف ممارسة مهامهم الرمسية يف األول من نوفمرب 
  . مديرا آخرين 19را تنفيذيا، بينما تقوم بقية البلدان األعضاء بانتخاب أكرب احلصص بأن تعني مدي

لس كل جوانب عمل الصندوق، من التقارير السنوية اليت يصدرها خرباء الصندوق بشأن سالمة  يناقشو  ا
لس قراراته . البلدان األعضاء إىل قضايا السياسات ذات الصلة باالقتصاد العاملي اقتصاديات وعادة ما يتخذ ا

وأصوات كل . بشكل رمسي األصواتعلى أساس توافق اآلراء، لكنه يعتمد يف بعض األحيان على أخذ 
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وأصواته القائمة على ) وهي موزعة بالتساوي بني مجيع البلدان األعضاء(تساوي جمموع أصواته األساسية  عضو
وعقب معظم االجتماعات . حصتهوبالتايل، تتحدد القوة التصويتية للبلد العضو على أساس . حصص العضوية

ا  لس آراءه يف وثيقة تُعرف بأ ، وجيوز أيضا عقد اجتماعات غري رمسية ملناقشة "تلخيصا"الرمسية، يلخص ا
  . قضايا السياسات املعقدة يف املرحلة التمهيدية

لس . هيئة موظفيهس جملسه التنفيذي كما أنه رئيس مدير عام الصندوق هو رئي :إدارة الصندوق العليا ويتوىل ا
      . نوابعدد من الاملدير العام ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ويساعده يف أداء وظائفه  تعينيالتنفيذي 

ورغم  ،مواطنني من أي بلد عضو يف الصندوق لشغل هذا املنصب ترشيحوجيوز للمحافظني واملديرين التنفيذيني 
لس على اختيار املعينني يف أن ا ا، فقد درج ا دىل  ُ لس التنفيذي حيق له اختيار مدير عام بأغلبية األصوات امل

لس التنفيذي إجراء يسمح باختيار 2011االختيار لعام  وبالنسبة لعملية ،هذا املنصب بتوافق اآلراء ، اعتمد ا
لس نفس اإلجراءات يف إدارة عملية  ،املدير العام القادم على أساس من العلنية واجلدارة والشفافية وقد اعتمد ا

  . 2016االختيار لعام 

يشهده االقتصاد العاملي لضمان  يتعني أن يواكب إطار حوكمة الصندوق التطور السريع الذي :إصالح الحوكمة
ولضمان حتقيق هذا اهلدف، وافق جملس حمافظي الصندوق يف . بقائه مؤسسة فعالة وممثلة للبلدان األعضاء

ومتثل هذه اإلصالحات،  ،يف نظام احلصص و احلوكمة اإلصالحات بعيدة األثرعلى جمموعة من  2010ديسمرب 
يعرب بصورة أفضل عن واقع  ،، تعديال كبريا يف ترتيب احلصص2016يناير  26اليت دخلت حيز التنفيذ يف 

  :وتتضمن عناصر اإلصالح ما يلي ،االقتصاد العاملي، ويعزز شرعية الصندوق وفعاليته

راجعة العامة الرابعة عشرة للحصص إىل مضاعفة حصص أدت امل: زيادة في الحصص وتحويل نسبة منها
العضوية بشكل غري مسبوق وحتقيق تعديل كبري يف احلصص والقوة التصويتية لصاحل البلدان الصاعدة والنامية 

من احلصص إىل بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية والبلدان ذات  %6حيث حيوَّل أكثر من (
  ). التمثيل الناقص

  . تم احلفاظ على احلصص والقوة التصويتية ألفقر البلدان األعضاءي :حماية القوة التصويتية ألفقر البلدان

وتبكري استكمال املراجعة العامة  مراجعة شاملة لصيغة احلصص احلالية :صيغة الحصص والمراجعة القادمة
  . الحقللحصص إىل موعد 

كذلك تضمنت اإلصالحات تعديال يف اتفاقية تأسيس : تشكيل جديد ومجلس تنفيذي أكثر تمثيال لألعضاء
تار كل أعضائه باالنتخابالصندوق يسهل التحول إىل جملس تنفيذي أكثر مت وعقب . ثيال للبلدان األعضاء خيُ
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مديرا خمتارين  24، سيصبح كل املديرين التنفيذيني البالغ عددهم 2016عملية انتخاب املديرين التنفيذيني يف 
لس التنفيذي حبجمه. 2016باالنتخاب ويبدءون ممارسة مهامهم الرمسية اعتبارا من األول من نوفمرب   وسيظل ا

ويلتزم األعضاء األوروبيون بتخفيض عدد ممثلي  ،سنوات 8عضوا، مع مراجعة تشكيله كل  24الذي يضم 
لس بواقع مقعدين لصاحل بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية، وقد حققوا  البلدان األوروبية املتقدمة يف ا

تعزيز فعالية الصندوق وجعله أكثر متثيال ويؤدي تنفيذ إصالحات احلوكمة إىل  ،تقدما كبريا يف هذا املسار
  .ألعضائه

يبذل الصندوق جهودا فعالة لتشجيع احلوكمة الرشيدة داخله، وقد اعتمد عددا من القواعد الحوكمة الرشيدة 
تدعمها اشرتاطات لتقدمي إقرارات الذمة  -  الصندوقمدونة قواعد سلوك موظفي املؤسسية للنزاهة، مبا يف ذلك 

مدونة قواعد السلوك ومدونة مماثلة هي  - املالية واإلفصاح عن الوضع املايل، وعقوبات تأديبية للمخالفني 
لس التنفيذي مكتب االنضباط يوفر احلماية للمبلغني ويتوىل  خط ساخن لإلبالغ عن التجاوزات، و ألعضاء ا

هاك القواعد تقدمي املشورة للصندوق وخربائه حول قضايا االنضباط اخللقي والتحقيق يف ادعاءات انت اخللقي
والتنظيمات الداخلية، ويشرف على الربنامج املخصص للتدريب على القواعد األخالقية وقواعد النزاهة لكل 

  .وقد وضعت أيضا ترتيبات للمساءلة تكفل التنفيذ الفعال ألولويات الصندوق اإلسرتاتيجية ،العاملني بالصندوق

  :صورة مبسطة هليكل نظام احلوكمة يف الصندوق ،ويتضمن الرسم التوضيحي التايل   
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  نظام الحوكمة في الصندوق: 4الشكل رقم 

 
  ، عن الموقع اإللكتروني31/12/2020، صحيفة وقائع، تاريخ اإلطالع  السليمة الحوكمة و صندوق النقد الدولي،الصندوق: المصدر

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

 عالقة صندوق النقد الدولي بالدول النامية: رابعا

 أي سياسة منها ختلو ال عبارات .."الصندوق شروط" ،" الدويل النقد صندوق برامج" ،"االقتصادي التصحيح"
 ما ضغوطا ومارس حددها قد الصندوق وأن بد فال ال، أم السياسات هذه الدول اتبعت وسواء نامية، دولة

 توازن يف االختالل معاجلة تستهدف اليت االقتصادية و املالية السياسات من مجلة التصحيح اعترب. لتنفيذها
 .االقتصادي االستقرار حتقيق مع عالية، منو معدالت إىل والوصول أو خارجيا، داخليا الكلي االقتصاد
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ا أو الدويل النقد صندوق مبساعدة االقتصادي التصحيح عملية تتم أن ميكن  النامية الدول الغالب يف ولكن بدو
 للحصول امللحة حلاجتها الصندوق سياسات تطبيق عرب التصحيح إجناز على جترب الصندوق بعضوية تتمتع اليت
 الدويل البنك مثلأخرى،  مصادر من أو اخلاصة، مصادره من سواء النقد، صندوق وفره الذي التمويل على

 .األخرى واملنظمات له التابعة واملؤسسات

 هذه وتكون املدفوعات، ميزان يف مشكلة تواجه عندما الدويل النقد صندوق مساعدة طلب إىل الدول و تلجأ
 الربنامج أشتمله ما على يطلق و الزمنية ، فرتته حتدد برنامج ضمن مالية و توصيات قروض شكل يف املساعدة

  يهإل املشار الربنامج يف الصندوق مطالب وتصاغ " االقتصادي التصحيح برنامج"واقتصادية  مالية سياسات من
  لتنفيذ الربنامج املرصود املايل االعتماد على الدولة حصول يتوقف عليها األداء ييملتقمعايري  تضمن أن على

 الربنامج ببنود الدولة التزام مدى ومعرفة ،للقيام بعملية التقييم أشهر ستة كل يةفن بعثة الصندوق فديو  و
 ."ياالنوا خطاب"ب تعرف  يقةوث مبوجب يهاف الواردة والشروط ،يهاعل املتفق

 تسميات عدة التصحيح لعملية املصاحبة والنقدية املالية واإلجراءات االقتصادية السياسات جمموعة على يطلق و
مقدار  وكذلك التصحيح ، تطبيق برنامج عليها جراء احلصول املتوقع النتيجة أو حتقيقه املراد اهلدف حبسب
 " املالية الربجمة"بـ فتسمى ، التنفيذية للخطوات املصاحبة واإلجراءات املالية السياسة عناصر وحجم

 (Financial Programming ) اختالل عالج يف الرئيسي العنصر هو املايل اإلصالح ونيك عندما 
 Program)االستقرار برامج" ـب تسمى كما واخلارجي الداخلي التوازن وإعادة املدفوعات انميز 

Stabilization" )  ،خالل من ريالقص األجل يف يالكل االقتصاد استقرار يقحتق هو اهلدف نيكو  يثح 
 "التكييف برنامج"بـ   وتسمى أيضا االقتصادي، اإلصالح يف جوهريا دورا لتلعب املالية السياسة استخدام

(Program Ajustement ) تصحيح  خالل من تتم املدفوعات العناية بتصحيح ميزان أن أساس على
 وذلكالكلي  بالنسبة للعرض الكلي الطلب وتعديل الكلي بالتطور االهتمام وكذلك امليزان، اختالل مكونات

ضمن  واالقتصادية واإلجراءات املستخدمة السياسات املالية حزمة تسمى كما اإلنتاج، عناصرل األمثل للتخصص
 . (Policies Liberalization)"االقتصادي التحرير سياسات " التصحيح بـ عملية

من  املسندة التصحيح عملية فإن السياسات، تصميم إجراءات وتنوعت املسميات تعددت مهما أنه واخلالصة   
 والعجز اخلارجي، التضخم تقليل دف الطلب جبانب تم االقتصادية السياسات من انوع تتضمن الصندوق

  والرتكيز على املوارد، استخدام وكفاءة جانب العرض معاجلة اهليكلي اإلصالح سياسات تستهدف بينما
  .والصناعة واملالية التجارة مثل معينة، قطاعات
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 1 :يةأساس فروض ثالثة إىل الدويل النقد صندوق بناهت الذي االقتصادي للتصحيح النظري األساس إرجاع ميكنو    
  تكون حيث، يالكل العرض على يالكل الطلب يف فائض وجود هو االقتصاد يف ياخلارج االختالل سبب نأ-

تتطلب  املدفوعات ميزان يف االختالل معاجلةاحلقيقية  واخلدمات السلع كمية من أكرب االقتصاد يف النقود كمية
  .اإلنتاجية املوارد ختصيص وإعادة الطلب، يف التخفيض

يح تصح إجراء يقطر  عن يهعل والطلب األجنيب النقد عرض توازن إىل ذلك ديؤ يو  ، يالكل العرض حىت يزيد-
 .الصرف سعر يف
 صيختص وإعادة األسعار نظام يتم تغيري الكامل التشغيل مستوى عند ياخلارج التوازن يقحتق إىل للوصول -

  .الطويل األجل يف النمو معدالت زيادة يف وبالتايل املوارد،
 االقتصادي إلصالحا مفهوم-1

 صندوق خرباء ولدى املاضي القرن مثانينات مطلع يف األكرب االهتمام االقتصادي اإلصالح مفهوم اكتسب     
 اإلصالح مسار يف البداية نقطة تعد اليت املكسيكية يف الثمانينات الدولية املديونية أزمة ثرإ على الدويل، النقد

  .النامية للدول االقتصادي
 2 :منها نذكر االقتصادي لإلصالح التعاريف من العديد هناك   

 الذي الوجه على فيها املدفوعات ميزان وضع ملعاجلة الدولة تبذهلا اليت املدروسة اجلهود " بأنه الدويل النقد صندوق يعرفه
 ."املوارد استخدام الكفاءة يف وزيادة النمو فرص تعزيز مع يتماشى

 االحتياجات احلالية تلبية بغية املوارد تعبئة أسلوب حتسني " املتحدة األمم نظر وجهة من االقتصادي اإلصالح يعين 
املؤسسات  وبني للسياسات اإلمنائية العامة األهداف و فلسفةال بني معامله وترتاوح االجتماعية، االقتصادية واملستقبلية
 "االقتصادي للسلوك التقنية التوجيهية واملبادئ االقتصادية

ا على االقتصادي، اإلصالح عملية وحدود مفهوم 1999 سنة له تقرير يف الدويل البنك حددو قد   حتتوي " أ
 تقدم اليت املؤسسات وكل العام القطاع على اإلصالح عملية وتشمل واجلزئية، الكلية االقتصادية املتغريات على
 معينة، ولسلعة معني قطاع يف األسعار بتحرير املتعلقة اإلجراءات خمتلف للدولة، ويتضمن ومملوكة عامة منافع
  "اخلاص القطاع إىل العام القطاع وحدات وبيع

واإلجراءات اليت تسهم يف حترير االقتصاد الوطين، والتسيري الكفء له و يشمل اإلصالح االقتصادي كافة التشريعات والسياسات 
وفقا آلليات السوق، مبا ميكنه من االنتعاش واالزدهار، ومبا يسهل تكامله مع االقتصاديات اإلقليمية، واندماجه يف االقتصاد 

  3 .العاملي
  
   ، https://www.researchgate.net/publication عن املوقع اإللكرتوين، ة عالجية برامج إجباريحممد شريف منري، صندوق النقد الويل و الدول النامية الوصفة ال: 1
 .66، ص 5/2018لتجربة اإلصالح االقتصادي يف تركيا، جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة، العدد بوخرص عبد احلفيظ و زواق احلواس، دراسة حتليلية :2

 www.bibalex.org/arf/document/fix.com.htmاالقتصادي، عن املوقع اإللكرتوين  صالحاإل: 3



50 
 

 من االقتصادي الوضع تغيري إىل اهلادفة اإلجراءات جممل " التقليدي املفهوم يف االقتصادي باإلصالح ويقصد
 ، املادية اخلريات إلنتاج وطرقه التسيري يف والفعالية اجليد باألداء يتميز أفضل حال إىل فيه مرغوب حال غري

 1 " السكان معيشة مستوى واخلدمات بغرض حتسني
دف يف للتغيري منظمة عملية بأنه، كذلك عرفيو   من اخلارجية أو احمللية اإلختالالت إزالة و خفض االقتصاد 

 2. لالستمرار قابل منو لتحقيق كأساس العامة السياسة يف التغريات من متنوعة جمموعة خالل
ا على العامليني والبنك الصندوق ويتبناها يدعمها اليت االقتصادية اإلصالحات وتعرف  اإلجراءات جمموعة ،أ

 العناصر وإنشاء واخلارجية الداخلية املالية ، االقتصادي االختالل إلغاء أو إنقاص بغية الدولة طرف من املستعملة
 3. السوق املشكلة القتصاد

 ودرجة مرونة اإلنتاجية الطاقة رفع إىل اهلادفة واإلجراءات السياسات من جمموعة ، باإلصالحات يقصدو 
  حتسني هو األساسي هدفها اجلزئية ألن االقتصادية بالسياسات ،أيضا السياسات هذه إىل ويشار االقتصاد

 .األسواق عمل تعيق التشوهات اليت خمتلف بتقليص املوارد ختصيص كفاءة
ا تؤثر اإلصالحات، لتلك والقطاعي اجلزئي األثر إىل وباإلضافة أسعار  مثل، الكلية املتغريات بعض على أيضا فإ

 تؤثر سالبة أسعارا حقيقية يولد مثال، أسعار الفائدة على قيود وضع فإن ولذلك املوازنة، عجز الفائدة، األسعار،
 4 .االقتصاد منو على ،وبالتايل واالدخار االستثمار العائد على على
 والداخلية، اخلارجية الصدمات امتصاص على رتهدمق ويف االقتصاد، مرونة زيادة يف اإلصالح سياسات تسهم   

 أداء من حيدد اجلزئي املستوى على املرونة فعدم .املدفوعات ميزان واختالل التضخم على أثرها من وتقلل
   .املتوازن النمو على االقتصاد قدرة دعم يف اإلصالح أمهية سياسات تأيت ومن هنا .الكلي االقتصاد

 و تحديات الدول النامية برامج صندوق النقد الدولي -2
 .النامية الدول غالبية تواجهه حقيقيا حتديا املعاصر العاملي االقتصادي النظام يشهدها اليت التطورات متثل     
 أهداف حتقيق جانب إىل والتنافسية، اإلنتاجية الكفاءة شروط كافة يئ أن الدول هذه على لزاما أصبح فقد

 ال الذي إن األمر .االقتصادية التطورات تلك مع التكيف سبيل يف ذلك كل مهمة، اقتصادية واجتماعية
  معدالت ارتفاع تتمثل يف مواتية غري اقتصادية ظروف من تعاين النامية الدول غالبية أن هو جتاهله، ميكن

الواقع  مع التكيف عملية جيعل مما ،اخل ...املدفوعات موازين ويف العامة املوازنات يف الكبري لعجزاأو  التضخم،
 يف املهمة والتصحيحات من التعديالت إحداث مجلة إىل وحيتاج الصعوبة، غاية يف أمرا اجلديد العاملي االقتصادي

  
  
  .8، ص 2000-1999، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، -التجربة اجلزائرية -حممد، التعديل اهليكلي و مدى معاجلته لالختالل اخلارجي راتول: 1
  .9املركز العريب للدراسات اإلسرتاتيجية، سوريا، ص اليمن،  -املغرب -أمحد النجار، اإلصالح االقتصادي يف الدول العربية حالة مصر: 2
  .16املرجع السابق، ص  : 3
 .4، السنة الثالثة، ص 2004، جويلية 31بلقاسم العباس، التصحيح اهليكلي، دورية جسر التنمية، العدد :  4
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  األزمات ومعاجلة لالختالل، تصحيح إجراء إىل ملحة احلاجة أصبحت ،و بذلك الدول هذه اقتصاديات
 .النامية الدول منها تعاين اليت االقتصادية

 الدويل النقد صندوق خاصة الدولية، املالية املؤسسات إىل تلجأ الدول هذه بدأت الغرض، هذا ولتحقيق
( International Monetary Fund - IMF) الدويل والبنك)(World Bank - WB ، القروض على للحصول 

 مقابل، يكون بدون لن القروض هذه على احلصول لكن ،واخلارجي الداخلي االختالل ملواجهة والتسهيالت،
 فيها عام إحداث حتول إىل تؤدي تدابري اختاذ النامية الدول على الدولية املؤسسات هذه اشرتاط هو هنا واملقابل

 .والتسهيالت القروض تلك على احلصول سبيل يف ذلك كل التجارة، وحترير السوق توجهات حنو
الدولية  املدفوعات نظام أي الدويل، النقدي النظام يف املركزية املؤسسة يعدّ  الدويل النقد صندوق ألن و نظرا   

 النامية الدول من كثريا املختلفة، فإن البلدان بني التجارية بإجراء املعامالت يسمح الذي العمالت صرف وأسعار
 .برباجمه وتوجهاته يتصل ما بكل تتأثر

  1 أهداف و غايات برامج صندوق النقد الدولي-3
الدويل يشرتطان شروطا معينة  والبنك الدويل النقد صندوق ، أصبح كل من 1982 عام املديونية أزمة حبدوث   

ا، جدولة إعادة أو والقروض، املساعدات على احلصول تستطيع حىت النامية الدول على و لن يتسىن هلا  ديو
  .املؤسستني من كل تفرضها االقتصادي لإلصالح معينه سياسة ذلك إال بإتباع

 طريق عن وذلك وترشيده، احلكومي اإلنفاق من التقليل االقتصادي وفق اإلصالح املالية السياسة وتتضمن
 ملنشآت التحويالت وإلغاء العامة، املوازنة يف األجور بند وتثبيت األساسية، واخلدمات السلع عن الدعم إزالة

 اخلاص، القطاع إىل العامة املشروعات ملكية حتويل خالل من االقتصاد؛ يف الدولة دور وتقليص العام، القطاع
 مازالت النامية البلدان أكثر يف النقدية السياسات أغلب وإن جديدة، إنتاجية مشروعات أي يف الدخول وعدم
ا صرف أسعار على تعتمد تكاليفها،  بسبب ارتفاع للتصدير املعدة السلع إنتاج تباطؤ أو لسلعا ستريادال عمال
 . إىل اخلارج العملة تسرب احمللية، وبالتايل العملة على األجنبية العمالت تفضيل إىل إضافة

ض، كما يستهدف، الصندوق كان وإذا َ فرت ُ  البلدان تشجيع طريق عن الدويل النظام يف األزمات وقوع منع ي
 الذين موارده األعضاء من يستفيد أن ميكن صندوق وهو سليمة، اقتصادية سياسات اعتماد املختلفة على

  العناصر هذه إن املدفوعات، ميزان يف مشكالت من له يتعرضون ما ملعاجلة املؤقت التمويل إىل حيتاجون
  تتضمن إذ األمهية أكثر، تلك لربزت املعلنة، أهدافه ذلك إىل أضفنا ولو .دوره أمهية بتبيان كفيلة وحدها

  استقرار الدولية، وحتقيق التجارة يف املتوازن والنمو التوسع تيسري الدويل النقد القانونية لصندوق األهداف
 
  
، جامعة الشرق ، رسالة ماجستري )2017-1989( طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدويل يف التأثري على القرارات السياسية و االقتصادية للدولة حالة األردن: 1

  .68-67، ص ص 2018- 2017األوسط، 
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 املدفوعات موازين الختالل منظم تصحيح و إجراء العمالت، لقيم التنافسي التخفيض وجتنب الصرف، أسعار
َض واليت البلدان، هلا تتعرض اليت ر  االقتصادية والسياسات مبراقبة التطورات يقوم أن لتحقيقها بالصندوق يفتـَ

ً  ألعضائه السياسات املشورة بشأن وتقدمي العاملي، املستوى وعلى األعضاء، البلدان واملالية يف  اخلربة إىل استنادا
ُضاف .تأسيسه مند اكتسبها اليت ّ  اليت األعضاء إقراض البلدان أهداف ذلك إىل ي  موازين يف مبشكالت متر

ا، ليس ً  املؤقت، بالتمويل إلمدادها فقط مدفوعا ّ  الرامية واإلصالح التصحيح سياسات لدعم وإمنا أيضا  إىل حل
ا  البلدان حكومات إىل الصندوق خربة جماالت يف والتدريب الفنيةاملساعدة  تقدمي و األساسية، مشكال

 سبل يئ دائمة هيئة بواسطة النقدي، امليدان يف الدويل التعاون إىل تشجيع إضافة املركزية، األعضاء وبنوكها
 الدولية، التجارة يف املتوازن والنمو التوسع وتيسري الدولية، النقدية يتعلق باملشكالت والتآزر فيما التشاور
 املوارد تنمية ويف عليها، واحملافظة احلقيقي والدخل العمالة من مرتفعة مستويات حتقيق يف اإلسهام وبالتايل

 .االقتصادية لسياستها األساسية األهداف من ذلك يكون أن على األعضاء، البلدان جلميع اإلنتاجية
ُضاف  منتظمة صرف ترتيبات على واحملافظة الصرف، أسعار يف االستقرار حتقيق على العمل أهداف ذلك إىل وي

متعدد  مدفوعات نظام إقامة على واملساعدة العمالت، قيم يف التنافسي التخفيض وجتنب األعضاء، البلدان بني
 الصرف، على عمليات املفروضة القيود إلغاء وعلى األعضاء، البلدان بني اجلارية باملعامالت يتعلق فيما األطراف
ً  األعضاء، البلدان لدى الثقة وتدعيم العاملية، التجارة لنمو واملعرقلة  مؤقتا، العامة موارده استخدام هلا متيحا

ا، موازين يف االختالل تصحيح من تتمكن كي بضمانات كافية، مضرة  إجراءات إىل دون اللجوء مدفوعا
ض كما .الدويل أو بالرخاء الوطين َ ا، ليس موازين يف مبشكالت ألهدافه، وفقا بالصندوق، يفرت  فقط مدفوعا

ً  وإمنا املؤقت، بالتمويل إلمدادها ّ  إىل الرامية التصحيح سياسات لدعم أيضا ا حل  وكذلك األساسية، مشكال
 املركزية ويوجه وبنوكها األعضاء، البلدان حكومات إىل الصندوق خربة جماالت يف والتدريب الفنية املساعدة تقدمي

ً  الدويل النقد صندوق ً  اهتماما  سياسات ذلك يف مبا الكلي االقتصاد أداء على تؤثر اليت اهليكلية للسياسات كافيا
 حتسني كيفية حول عضو لكل بلد املشورة بتقدمي يقوم كما واألجور، التوظيف سلوك على تؤثر اليت سوق العمل

االت، يف سياسته ً  يتيح مبا هذه ا  معدل ارتفاع مثل مقصودة وطنية لبلوغ أهداف السعي يف الفاعلية من مزيدا
 كالتضخم مصاعب، إىل يؤدي أن دون االقتصادي املستدام النمو وحتقيق التضخم، واخنفاض توظيف العمالة،
يف عدم  مشكلة تواجه عندما الدويل النقد صندوق طلب مساعدة إىل الدول وتلجأ .املدفوعات ومشاكل ميزان

 ويطلق الزمنية، فرتته حتديد يتم برنامج ضمن مالية وتوصيات شكل قروض يف املساعدة هذه وتكون توازن امليزان،
لة التصحيح ويعترب ،"االقتصادي التصحيح برنامج"واقتصادية  من سياسات مالية الربنامج يشتمله على ما  مجُ

ً  االقتصاد توازن يف االختالل معاجلة اليت تستهدف واملالية السياسات االقتصادية من ، الكلي داخليا  وخارجيًا
إىل  يقود الذي التصحيح كما يشمل االقتصادي، االستقرار حتقيق مع عالية، منو والوصول إىل معدالت

 يف تغيريات يتطلب إحداث وذلك املطلوب، باحلجم التحول السواء، إلحداث على اهليكلي االستقرار واإلصالح
 األجل طويل التزام هناك مل يكن ما النتائج تتحقق اجلميع، ولن املساءلة أمام موضع يف تصبح حىت املؤسسات
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ا أهدافها يف حتقيق للمساعدة وشركائها، احلكومات جانب من  .وتطلعا
 التصحيح إجناز على ربجت الصندوق بعضوية تتمتع اليت النامية الدول غالبية إن القول، اإلنصاف من لعل ولكن،

 النقد، صندوق الذي يوفره التمويل على للحصول امللحة حلاجتها وذلك الصندوق، تطبيق سياسات عرب
 .األخرى واملنظمات له، التابعة واملؤسسات الدويل البنك مثل أخرى، مصادر من أو اخلاصة، مصادره من سواء

ا يف حتمل اليت القروض تتدفق بدأت وبالفعل،  .االقتصاديات هذه لواقع سلفا املصممة الشروط طيا
ا جمرد قوانني، اهلدف  أم النامية، االقتصاديات ملشكالت الشايف العالج مبثابة هي الربامج هذه هل لكن، و    أ

 منها حتقيق مصاحل اقتصادية فقط؟ 
 :سنستعرض فيما يلي أهم الربامج اليت أمالها صندوق النقد الدويل على اجلزائر 

 عالقة الجزائر بصندوق النقد الدولي: خامسا

 خيار أمام نفسها وجدت األصعدة، خمتلف على الثمانينات اية اجلزائر عرفتها اليت الصعبة للظروف نظرا    
ا يف النظر بذلك لتعيد الدولية، واملالية النقدية املؤسسات ا االقتصادية سياسا فقد عاىن  التنظيمية وتشريعا

 االقتصاد اجلزائري مـن تدىن معدل النمـو االقتصادي و ارتفاع عجز امليـزانية العامة و ارتفاع معدالت التضـخم

بدأت  .و البـطالة و تدهور اخلدمات العامـة للدولة، و تفاقم عجز املـدفوعات و ارتفاع حجم املديـونية اخلارجية
اليت أثرت  1986بعد استفحال األزمة االقتصادية لعام 1988من سنة  اجلزائر يف انتهاج سياسة إصالحية بداية

اخنفاض إمجايل الناتج احمللي احلقيقي خارج "بشكل مباشرة حيث تدهورت الوضعية االقتصادية متمثلة يف 
و تأثرت الوضعية املالية للمؤسسات العمومية نتيجة القوانني  1991-1986يف املتوسط  %1.5احملروقات بنسبة 

            املهارات و الكفاءات إىل القطاعات األخرى إىل توجهاملفروضة على األسعار وتسريح العمال مما أدى 
  جزائر ، وبالتايل جاءت فرتة التحوالت اليت زادت من األزمة و أصبحت الطاقة املالية لل1و خاصة القطاع اخلاص

مرهقة من جراء تدفق األموال لتظهر املؤسسات و بقية املتطلبات خاصة مع التغيري الذي طرأ على السياسة 
  الذي فتح الباب  واسعا أمام املبادرات اخلاصة ما جعل الدخول إىل 1989االقتصادية اجلزائرية عقب دستور 

حيث أنه صدرت جمموعة من قوانني و املراسيم مرحلة اقتصاد السوق مت يف ظروف مغايرة ملا قبل اإلصالحات 
  .اليت تصب يف اجتاه تعميق اإلصالح

  

  

                بغداد، اإلبداع يف املنتج على مستوى املؤسسات اجلزائرية، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة وهران، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيري كربايل: 1
  .191، ص 2003/2004و العلوم التجارية 
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  برامج االستقرار االقتصادي :1

ا و أعبائها    ا                   ،إن تـعثر اجلزائر يف تسـديد ديو جعلها تتجه حنو نـادي باريس إلعادة جـدولة ديو
و ـحماولة اسرتداد الثقة االئتمـانية هلا ، حيث اشرتط الدائـنون ضرورة التوصل إىل اتفاق مع صـندوق النقد الدويل   

قد والبنك كشرط مسبق ألي تفاوض، و نشـطت املفاوضات بني احلكـومة اجلزائرية من جهة و صنـدوق الن
دف القـضاء على  الدوليني من جهـة أخرى و مت التوقيع علـى عدة برامج ختص اإلصالح االقتـصادي 

االختالالت االقتصـادية الداخلية و اخلارجية و إعادة ختصـيص املوارد االقتصادية لـرفع كفاءة االقتصاد اجلـزائري                
  :أهم الربامج فتتمثل يف ، أماـوق و احلد من دور الدولة يف احلـياة االقتصاديـةو حتريره باالعتـماد على آليات الس

   :30/05/1990إلى  31/05/1989برنامج التثبيت االقتصادي األول

إن العالقة املباشرة للجـزائر بـصندوق النقد الدويل ترجع إىل بـداية الثمانينيات من القرن املاضي مما أدى إىل 
االتفاقات بني اجلزائر و الصندوق، بعضـها نفذ جزئيا و البعض اآلخر لـم جيد جماال للتطـبيق وجود جممـوعة من 

ألسباب عديدة حىت إبرام هذا االتـفاق و هو الربنامج الـذي نال حظه من التطبيق، يف ضـوء األزمة االقتصادية 
اية الثمانينات و مـع توقف منح القر  وض و املسـاعدات االقتصادية اجلـديدة احلـادة اليت واجهت اجلـزائر يف 

أدى  باجلزائر . للجزائر، و إصرار اجلهات املانـحة هلذه القروض على التـوصل إىل اتفاق مـع اهليئات املالية الدولية
إىل اللجوء إىل هـيئة صندوق النقد الــدويل حاملة رسالة النية و الرضـوخ للمبادئ العامة للصـندوق نتيجة زيادة 

يونية اخلـارجية مع أن أهداف و حمتوى االتـفاق يرمى إلـي تطبيق شرطية الصندوق من صـرامة يف تطبيق املد
السياسة النقـدية وختفيض سـعر الصرف و قيمة الـدينار و الفتح التـدرجيي لألسواق املـالية الدولية و علية مت صدور 

لقروض إىل املؤسسـات العمومية و مراقـبة املنظومة الذي يهدف إىل احلـد من زيادة ا 1قانـون النقد و القـرض
  :البنكيـة و إن إجراءات هـذا االتفاق متثلت فيما يلـي 

تطبيق األسعـار احلقيقية على السلع و اخلدمات و ذلك بـرفع الدعم التدرجيـي على املواد املدعـمة ومن خالل -أ
 وض املوجهة للمؤسسـات العمومية وإدخال بعـضتراجـعت اجلزائر عـن دعم القر  1990قانون املالية لسنة 

 التعديالت على القانـون التجاري و خاصة فيما خيص السجـل التجاري، استحداث اإلطـار القانوين
للمؤسسات املتوسطة والصـغرية، إصـدار بعض األحـكام اجلبائية، اعتماد الوكالء لدى مصاحل اجلمـارك و منح 

  .اخلواص و هذا من شانه انه ميهد للتـحرير التدرجيي للتجـارة اخلارجـيةرخص االسترياد للمتعـاملني 
  
  
 1990أفريل  18الصادر يف  16يتعلق بالنقد و القرض، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون رقم : 1
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إجراء تـغريات هيكلية يف جمال السياسة النـقدية وذلك بصـدور قانون النقد والقـرض الذي يرمى إىل  - ب
التخلص من مهـمة التمويل املباشر للمؤسسات العمـومية وفتح الفـضاء اجلزائري إىل اعتمـاد املؤسسات املالية 

داخلـي و العمل على جلب املوارد االدخـارية األجنبية كمـا أن هذا القانون يهـدف إىل احلد من توسع القرض ال
                   وذلك للتخـفيف من معدل التضخم حيث مت حترير أسـعار الفائدة الدائنة . وعدم اللجوء إىل إصـدار النقد

و أهم مبادئ هذا  .البنوكو رفع سـعر إعادة اخلصم مع إنشـاء سوق مشرتكة بيـن  %20و املـدينة بنسبة 
  :القانون
 منح البنك املركزي االستقاللية التامة. 
 إعطاء أكثر حركية للبنوك التجارية يف املخاطرة ومنح القروض لألشخاص و املؤسسات. 
 تناقص التزامات اخلزينة العمومية يف متويل املؤسسات العمومية. 
 حماربة التضخم وخمتلف أشكال التسربات. 
 ل من أجل تعبئة و توجيه املواردوضع نظام مصريف فعا. 
 1وضع هيئة جديدة على رأس املنظومة املصرفية تسمى جملس النقد و القرض. 

  السماح بإنشاء بنوك جتارية أجنبية منافسة تنشط وفق قوانني جزائرية -ج
هـذه املدة  بـحيث انه خالل 2إن مدة االتفاق املقدرة بسنة مل تكن كـافية من اجل استقرار االقتصاد اجلزائري

سنة  %28.4إلـي  1989سنة % 27.6الداخلي من سجلـت ارتفـاع اإليرادات اجلبائية بالنسبة إلمجايل الناتـج 
و تقليص الطلب اإلجـمايل بعد فرض بعض القيود علـى الواردات، تراجع حجم االستـثمارات العمـومية  1990

نتيجة ختلى الدولة على متـويل املؤسسات االقتصـادية العمومية، استهالك احـتياطات الصرف اليت انتقـلت من 
 زيادة املديونية اخلـارجية حبيث انتقلت مليار دوالر نتـيجة ختفيض خدمـة الدين مع 0.73مليار دوالر إىل  8.6
  السيولة النقدية ،كما انتقل معامل 1990مليار دوالر سنة  28.379إىل  1989مليـار دوالر سـنة  26.859من 
  .1991سنة % 52إىل  1988يف سنة  %83.68من 

  30/03/1992إلى  03/06/1991برنامج التثبيت االقتصادي الثاني من 

 ملواصلة سلسلة جل حصـوهلا على األمـوال الكافيةإيل صندوق النقد الدولـي مرة أخرى من اإن جلـوء اجلزائر 
اإلصـالحات االقتصادية من اجل إجيـاد التوازنات على املستوى الكلي و عليـه اتفقت اجلزائر مع صـندوق النقد 

  : الدويل على بعض اإلجـراءات ميكن تلخيصـها فيما يلي 
  

  
جامعة  2004ديسمرب  15-14، واقع و حتديات، مصطفى و أبوشعور راضية، تقييم أداء املنظومة املصرفية اجلزائرية، مطبوعة ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية بلمقدم :1

  حسيبة بن بوعلي شلف اجلزائر

لس الوطين االقتصادي و االجتماعي جلنة التقييم: 2    9ص ،الدورة الثانية عشر  ، 1998نوفمرب  ن1998سنة لل الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي األول تقرير حو  ،ا
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 .إصـالح املنظومة املالية مبا فيـها إصالح النظام الضريبـي و اجلمركي و االستقاللية املالـية للبنك املركـزي  -
 .زائري ختفيض قيـمة سعر الصرف و إعـادة االعتبار للدينار اجلـ -
 .حترير التجـارة اخلارجية و كذلك الداخلية و العـمل على رفع صادرات النـفط  -
 .تشـجيع أنواع االدخار و ختفيـض من االستهالك   -
حترير أسعار السلع و اخلـدمات و احلد من تدخل الـدولة و ضبط عملية دعم السلـع الواسعة االستهـالك  -

 .بتقليل اإلعـانات
القوانـني اليت مت إصدارها يف هذه الفـرتة توحي بأن اجلزائر عـازمة على تطبيق اإلصـالحات إن جمـموعة 

  :املفروضة من قبل صـندوق النقد الدويل و كانت اإلنـجازات احملققة كالتايل
 1992من األسعـار اخلاصة بكل فـروع النشاط االقتصادي وامـتد ذلك إىل غاية جويلية  %75أكثر من   حترير -

  1 .وخاصـة املواد الغذائية إىل جـانب املواد الوسيطة والكـمالية

        خارجية و الداخلية من استرياد ـض التشريعات اليت حتدد شروط التدخل يف نطاق التجارة الـإصدار بع -
 2.ملةـاجلعبة و تنظيم جتارة ـح احلسابات بالعملة الصـو تصدير و فت

  .ايلـنقولة و هيكلة السوق املـاملايل كإنشاء سوق القيم امل امـيم ختص النظـإصدار مراس -
راسيم اليت متس الرسوم ـتغيريات على بعض امل الـرير القيود اجلمركية وذلك بإدخـإصالح النظام الضرييب و حت -
 .امة ـى اخلدمة العـعل
 . حروقاتـيف جمال امل ةـصاتح املنافسة األجنبية خـو ف يع االستثمار اخلارجيـتشج -

  3 :تائج التالية ـمدة حتققت النـالل هذه الـو خ
 26.7إىل  1991مليار دوالر سنة  27.67إىل  1990مليار دوالر سنة 28.379ن ـمديونية اخلارجية  مـاخنفاض ال-

  %76.5إىل 1991يف سنة  %73.9تقلت من ـحيث ان. مع ارتـفاع خدمة املديونـية   1992مليار دوالر سنة 

                                                                                                                                                                                                                     .1992سنة 

نتيجة تطبيق سياسة التـرشيد يف النفقات العـامة و إىل ارتفـاع  مليارا دينـارا  كفائض  14بلغ رصيد اخلزينة -
  .اإليرادات 

  
1 : Ahmed BOUYAGOUB, l’économie Algérienne et le programme d’ajustement structurel, N°21 Printemps 
1997, http://confluences .ifrance.com/confluences/motscles/francais/ algerie.htm  

و املتضمن قانون املالية  1989ديسمرب  31، املؤرخ يف 26-89من القانون رقم  125، يتضمن تطبيق املادة 1990ماى 22املؤرخ ىف  145-90املرسوم التنفيذي رقم : 2
 .1990ماي  23الصادرة بتاريخ    21، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  العدد1990لسنة 

 01الصادرة بتاريخ 26اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  العدداملتضمن تنظيم املعامالت اخلاصة القيم املنقولة،  1991ماي  28املؤرخ يف  169-91م التنفيذي  رق املرسوم: 3
  1991جويلية 
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مليار دوالر و الـواردات  12.73مليارا دوالرا حـيث كانت الصـادرات  4.70بلغ فائض املـيزان التجاري  -
 . ارات دوالرا ملي 8.03

م مـع رفع املعدل املطـبق على  1992سنة  %11.5إىل   %10.5مـن   1991رفع معدل اخلصـم يف أكتوبر - 
 %17مع تـحديد سعر تدخل بنك اجلـزائر عند مستوى السوق النقدية  %20إىل  %15كشوف البنـوك من 

  1. الـهدف من ذلك حتقق سـعر فائدة حقيقي موجب و بالتـايل املسامهة يف رفع حجـم املدخرات أن حيث

اد اجلزائري حيث زاد االستهالك ـهر االختالالت اهليكلية يف االقتصـبدأت تظ 1992كن ابتداء من سنة ـل 
لع االستهالكية األساسية اليت ـجة الدعم احلكومي للسـمن إمجايل الناتج احمللى وذلك نتي %2كومي بنسبة ـاحل

ية ـزائر إىل إصدار النقد لتغطـمما أدى باجل) 1993-1992(من إمجايل الناتج احمللى خالل الفرتة  %5شكلت 
بب ارتفاع يف الكتلة ـخم مما أدى إىل  تغيري  قيمة الدينار بسـها تغري مقدار التضـالعجز يف ميزانية الدولة ومن

  . % 23.2لت إىلـما أن نسبة البطالة و صك  %21.2دية حبوايل ـالنق

قطـاعات الو نتيـجة تفاقم املشاكل وحدة األزمة االقتصـادية و خاصة االختالالت اهليكلية اليت مسـت خمتلف 
 24.1ت اجلباية البرتولية من ـحيث اخنفض،  2سواء تعلق األمـر باالخنفاض احلاد ألسعار املـحروقات ،االقتصادية

 ألن، وهذا مـا أثر على ميزان املدفـوعات ، 1991و  1990يت ـمليار دينار بني سن 16.1نار إىل ـمليار دي
تعلق األمر بعـجز اخلزينة العمومية يف  قد االقتصاد اجلزائري يعتمـد بالدرجة األويل على صـادرات احملروقات أو

اية سبتمرب ـتفعـيل وترية النمو االقتصادي ، كما شه ة الدوالر ـنار حيث بلغت قيمـضا لقيمة الديـختفي 1991د 
و كان ذلك نتيجة  1990نة ـدينار س 8.9د يقابله  ـعدما كان الدوالر الواحـم ب1991دينار سنة  18.5الواحد 

  ية، و إن ـيا االعرتاف بالسوق الغري رمسـذة من قبل اجلزائر و ضمنـالحات املتخـدور القوانني املتعلقة باإلصـص

أي  %31.8الك مقدر بــار عن االستهـة التضخم احملسوبة مبؤشر األسعـالدينار أدى إىل ارتفاع نسب اخنفاض قيمة
قية لقيمة الدينار تقدر ـم عن ذلك زيادة حقيـاريني الرمسيني و جنـخم عند الشركاء و التجـمبستوى يفوق التض

  :دول التايل يبني ذلكـ، و اجل1992سنة  %28تها بـ ـنسب

  

 190، ص 2004ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  –بن علي، حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية  بلعزوز: 1

 2: Ahmed BOUYAGOUB, Entreprise publique structurel  et privatisation, Les cahiers du CREAD, Algérie  
2001, N° 57, page 7 et 9 
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  )1993- 1985( تطور أسعار الصرف :  2 الجدول رقم                         

  

  

  

  

  

  

  

    التقرير حول اآلثار االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي ، المجلس الوطني االقتصادي : المصدر

  43، ص 1998واالجتماعي، الدورة العامة الثانية عشر، نوفمبر                         

ايل ـمن إمج %7.4بة ـأي بنس 1993سنة  1نارـمليار دي 100زائر عجزا يف اخلزينة بلغ ـو لقد سجلت اجل
و كذلك  1991مرب ـور و رواتب العمال يف سبتـى قرار احلكومة اجلزائرية برفع أجـالناتج الداخلي ويعود ذلك إل

تايل انتقلت الكتلة النقدية ـوبال 1992نة ـاعدات املمنوحة إىل فئة الشبكة االجتماعية ابتداء من فيفري سـإىل املس
 %50جاوز ـأي بزيادة تت 1992ار سنة ـمليار دين 110.3إىل  1991ام ـمليار دينار ع 71ة باألجور من ـاخلاص

 %50فاع النفقات التحويلية بنسبة ـمة احلقيقية، باإلضافة إىل ارتـيبالق %23ارية و ما يزيد عن ـبـالقيمة اجل
  . يزانيةـأدى إىل ارتفاع نفقات امل 1993نة ـيقية و بالتايل فإن عجز اخلزينة لسـبالقيمة احلق

يار أس دوالر  21.07من  1رول اخلامـعار النفط حيث اخنفض سعر البتـكما سجلت اإليرادات اخنفاضا بسبب ا
 21.82ن معدل ـعر الدوالر مـيث ارتفع سـفاع أسعار الصرف حـدوالر مع ارت 17.65إىل  1992ربميل سنة ـلل

  زائية على اجلزائرـور و املرتبات طبقا إلجراءاته اجلـع كتلة األجـالفرتة، و نتيجة لرفنار لنفس ـدي 23.25دينار إىل 

ايل ـرتة، و بالتـرض املمنوح هلا يف تلك الفـمليون دوالر من قيمة الق 75ط األخري املقدر بـ ـها من سحب القسـمبنع
  .يثاقهـبق شروطه الواردة يف مـجند أن صندوق النقد الدويل ط

  
لس الوطين االقتصادي و االجتماعي، الدورة العامة الثاني:1    37، ص 1998ة عشر، نوفمرب التقرير حول اآلثار االقتصادية و االجتماعية لربنامج التعديل اهليكلي، ا

  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  

السعر االمسي  - 1
الدوالر / املتوسط دج

  األمريكي
مؤشر سعر الصرف  - 2

 الفعلي احلقيقي 
نسبة سعر الصرف  - 3

نسبة الصرف : املوازي
 الرمسي

مؤشر (التضخم  - 4
األسعار عند 

  )االستهالك

5 
  
  
  

100  
  
  

4.9  
  
 
  

10.5  

4.7  
  
 
  

92  
  
  

4.5  
  
 
  

12.3  

4.8  
  
 
  

82  
  
  

4.9  
  
 
  

7.5  

5.9  
  
 
  

66  
  
  

4.9  
  
 
  

5.9  

7.6  
  
 
  

58  
  
  

4.9  
  
 
  

9.3  

9  
  
 
  

51  
  
  
4  
  
 
  

16.7  

18.5  
  
 
  

25  
  
  

1.6  
  
 
  

22.8  

21.8  
  
 
  

32  
  
  

2.4  
  
 
  

31.8  

 24.12% 
  
 
  
  14.2 % 
  
  
//  
  
 
  
 20.5 %  
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  1995إلى مارس  1994برنامج التثبيت االقتصادي الثالث من أفريل 

 2ديونية اخلارجيةـية ومنها جلأت اجلزائر إىل املـداخيل اجلزائر اخلارجـفاض سعر البرتول أدى إىل اخنفاض مـإن اخن
حت ـدالت خدمة الدين اليت أصبـكما زادت مع  1991 -1986الل فرتة ـم الديون اخلارجية خـو قد تضخم حج

ا ـعل اجلزائر تستدين الستيـصيلة الصادرات، ما جيـمن ح %80تلتهم أكثر من  رارا  ـأحلقت أضراد املواد الغذائية فإ
ها مما ـايل رفضت اجلزائر اللجوء  إىل إعادة جدولة ديونـتاج إىل القروض، وبالتـتاج الذي كان حيـكبرية جبهاز اإلن

ذه املشـاكل أدت ـ، كل ه3 1990ين اإلمجايل لسد خدمة الديون سنةـمن الناتج الوط %21ص حنو ـجعلها ختص
اليت على ضـوئها ) النية(ويل و ذلك من خالل حتـرير رسالة القصد ـجاد بصنـدوق النقد الدـباجلزائر باالستن

تضمنت اإلصـالحات اليت تنوى اجلزائر على تفعـيلها يف الواقع من خالل إسرتاتيـجية اقتصادية جـديدة ترمي إىل 
جية إن هذه اإلسرتاتي. الدخول يف اقتصـاد السوق و التخفيف من املشـاكل االجتماعية كالبطالة و السكـن

  :تتلخـص فيما يلي

    حتقيـق التوازنات الداخلية و اخلارجـية و ذلك برفع النمو للناتـج الداخلي اخلام ومنه ختفيـض معدل التضخم  -
  . و ذلك باستخـدام إعادة توازن األسـعار و مراجـعة ختفيضـها و رفع الدعم عنها

  .األجنبية املبـاشرة ترسيخ قواعد اقتصـاد السوق و تشجيع االستثـمارات  -
  .إعادة هيكـلة مؤسسات الدولة و تعميق اإلصـالحات اهليكلية لالقتصـاد -

  .حتـرير التجارة اخلـارجية -

  .توفـري السكن من خالل إعطاء األوليـة لقطاع البناء و احملافـظة على القدرة الشرائـية للفئات االجتـماعية  -

ملـيون حقوق سحب اخلـاصة و 731.5بـتيـجية مبنحه مساندة مالـية مقدرة و قد وافـق الصندوق على هذه اإلسرتا
مليار دوالر لدعم برنامـج التعديل اهليكلي، ممـا أدى باجلـزائر إىل اسرتجاع ثقـة املؤسسات الـمالية  1ختصيص 

  :العاملية و مت إبـرام عدة اتفاقيات مـن اجل إعادة جدولة الـديون حـسب اجلـدول الزمين التايل

  

1 : Abderrahmane LELLOU, La formation des salaires en Algérie entre l’économie administrée et l’ajustement 
structurel, Revue Algérienne d’économie et gestion N° 2, mai 1998, Université d’Oran, page 120 .  

2 : Rabah ABDOUN, Un bilan du programme de stabilisation économique en Algérie (1994-1998), Les cahiers du 
CREAD N° 46/47 4ème Trimestre 1998 et 1er Trimestre 1999, page 28, 29  

لس االقتصادي و االجتماعي، اجلزائر، الدورة العامة اخلامسة عشر، ماي  املديونية اخلارجية لبلدان جنوب البحر األبيض املتوسط، عائق أمام التنمية األورو:  3 متوسطية، تقرير ا

   .43، ص 2000
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  جدولة الديون إعادة) 3( رقم جدول

 البلدان الدائنة السنة

 فرنسا-كندا-النمسا-هولندا 1994سبتمرب 

 برتغال-سبانياإ-فيلندا- بلجيكا 1994 أكتوبر

 سويسرا-أملانيا- دامنرك 1994نوفمرب 

 النرويج -بريطانيا-اليابان-األمريكيةالواليات املتحدة  -السويد 1994 ديسمرب

 يطالياإ 1995مارس

 . 119، ص 2008الدولية،دار هومة، الجزائر ،  المالية المؤسساتمدني بن شهرة، سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر و : المصدر

اـايل جعلت اجلزائر تلـو بالت   روقات ـحث عن متويل مسبق للمحـوأرغمت على الب )1(جأ إىل إعادة جدولة ديو
مانات ـمليار دوالر، إال أن الض 2.352ون املقدرة بــإعادة هيكلة الدي 2 رض الليوينـفطلبت من إيطاليا و من الق

تم ـتها كانت صعبة و مل يـقة على القروض اليت تعاد هيكلـوص تسديد الفوائد املستحـزائر خبصـاليت طلبتها من اجل
أن اإليرادات  يق ذلك إالـاعي اجلزائر يف حتقـحبيث تعثرت مس ،رض الليوينـذلك ونفس الشيء بالنسبة للق

ديونية يف نفس ـم، و قدرة خدمة امل1993ي سنة ـجاوز مليار دوالر فـمل تتدين افية الباقية بعد تسديد أصل الـالص
  ارجيةـاخل دولة ديونـهاـباب اليت دفعت اجلزائر إلعادة جـاتج الوطين اإلمجايل أما األسـمن الن %18.9سبة ـالسنة بن

  :يـفنوردها بإجياز فيما يل 

     زيادة ـفاق على تنشيط االقتصاد و ذلك بـجة زيادة اإلنـنتي1992ة ـور عجز يف ميزان املدفوعات سنـظه-
  .هة أخرىـؤسسات االقتصادية من جـادة تأهيل الشركات واملـاالستثمار من جهة و متوين إع

اصة و أن احلصول على مرار خـملية اإلنتاجية يف االستـمليار دوالر لدفع الع 7.6رورة توفر ما يقارب ـض-
 .اديةـاع االقتصـدا نتيجة لرتدي األوضـحت صعبة جـقروض جديدة أصب

  . 1994يار دوالر سنة ـمل 1.3عار النفط حيث قدر العجز بـ ـع املسجل يف أسـز ميزان مدفوعات اجلزائر بعد الرتاجـعج-

  
بلعيد عبد السالم، حكومة مولود محروش هذه األخرية طلبت مساعدات من صندوق حكومة قاصدي مرباح، حكومة : احلكومات اليت رفضت إعادة اجلدولة:  1

  .النقد الدويل، أما حكومة رضا مالك فقد أبدت حسن النية يف قبول إعادة اجلدولة

LCL :2  رفت حىت عام على يد فرانسوا  1863، وهي بنك فرنسي تأسس يف ليون عام  Le Crédit Lyonnais باسم 2005، شركة عامة حمدودة ، عُ
  .تعترب إحدى الركائز الثالث لصناعة البنوك الفرنسية .بارتيليمي أرليس دوفور وهنري جريمان
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ارتفاع حاد يف التضخم مع عجز يف استرياد قطع الغيار و اآلالت الصناعية ما أدى إىل ضعف الطاقة -
 . %50اإلنتاجية للمؤسسات بنحو 

ها ـدوق النقد الدويل و خاصة فرنسا ألنـفاقها مع صنـح قروض للجزائر إال بعد اتـامتناع بعض الدول عن من-
  .زائرـمن أكرب دائين اجل

  :ادة اجلدولة لسببنيـومات املتعاقبة على رفض إعـو بررت احلك   

ا نتيجة لفوائد الصـمستحزائر تقوم بتسديد ـنة يف تلك اآلونة، فكانت اجلـالوضعية املالية احلس * ادرات من ـقا
  .دهور أسعارهاـالنفط و الغاز قبل ت

ا املدين األسـنة اخلزينة الـكانت اجلزائر ترفض هيم  * اسي هلا فإذا ما قبلت إعادة اجلدولة حتما ـفرنسية حبكم كو
  .اريسـي جتري يف نادي بـالل املفاوضات التـخضع لشروط فرنسا من خـست

مليـار دوالر حيث مت احلصـول على إعادة اجلـدولة األوىل مع نادي  16ذه العملية بإعادة جدولة و قد مسـحت ه
اية ماي  أعقاب اتـفاق حتقيق استقرار ملدة سنـة مع الصندوق، مت يف هذه العملية إعـادة  1994بـاريس يف 

خدمة الديون  أما ،الدفعسنوات معفاة من  4 سـنة منها 16ملـيون دوالر على  400.4جدولة ما قيمته 
، وتعـرف الطريقة املعتـمدة بالطريقة املختلطة أو 1992سـتأنف إال يف شهر ماي تبمقـتضى املبالغ املعاد جدولتها ف

نوفمرب و هي تدرجيية؛ ألن  30ماي و الثـاين  30املشـرتكة و تتمثل يف سداد استـحقاقني يف السنة أحـدمها يف 
من املبـالغ  %52املبالغ املصـروفة مبقتضى خـدمة الدين عند انقضـاء فرتة األعباء سرتتفع تدريـجيا و هكذا نسبة 

  .من السنة الباقية ستدفع خالل السـنوات الثالث األخرية %48سنوات و نسـبة  9سيتم دفعها على مدى 

ملـيون دوالر لدعم مـيزان املدفوعات و فرتة سدادها هي  260يقدم مبلغ و من ناحية أخرى فإن الصـندوق    
مليون دوالر هو الـذي حيرر فورا لـعملية  240.5سـنوات، ثالثة منها معفاة مـن دفع خدمتها و عليـه فإن مبلغ  5

مة على خفض قسط خـد 1994ملـيون دوالر، و قد ساعدت إعـادة اجلدولة املربمة سـنة  840سحب مبلغ 
 1995و لو أن هذا االتـفاق مل يربم، و ابـتداء من  %96بـدال من  %35.5الدين حسب جداول املديونية إىل 

  .%84ارتفع هذا القـسط إىل 

لمـرة األوىل أمام نادي لندن ل قبلها و، و 1995نادي باريس يف جـويلية لتقدمت اجلزائر مرة ثانية  منه،و 
ا اخلاصة و مل  و قد وصـلت  1996هـذه األخرية إىل يف جويلية  تتمللحصـول على اتفاق إعادة جدولة ديـو

ملـيار دوالر  14مليار دوالر على التـوايل؛ و عليه فإن جمموع  2.3ماليري و  7املبالغ املثبتة مبوجب اتـفاقني إىل 
لة و سامهت عمليات التـمويل االستثنائية اليت منحتها خمتلـف هذه املؤسسات املتعددة كان موضـوع إعادة اجلـدو 

 .  ختـفيف عبء الديون تساعد علىمـليار دوالر، فإعادة اجلـدولة هي عملية  20األطـراف يف رفع هذا الرقم إىل 
  :بالثبات طيلة هذه املدة كما يلي خالل فرتة التسعينات، أين متيزتو الـجدول التايل يبـني املديونية اجلزائرية 
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  التسعينات الوحدة مليار دوالر خالل للجزائر الخارجية المديونية حجم تطور: 4الجدول رقم 

  المجموع  مديونية متوسطة و طويلة األجل  مديونية قصيرة األجل  السنوات
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  

1.961 
1.236  
2.962 
2.922 
2.939 
2.219 
2.421 
2.192 
2.212 
2.191  

29.111  
29.939 
21.119 
21.224 
21.112 
31.319 
33.232 
31.292 
32.291  
21.142  

21.396 
29.191 
29.991 
21.924 
26.419 
31.193 
33.911 
31.222 
32.493 
21.311  

  .17بدون سنة نشر، ص  مجلة االقتصاد و المجتمع،ثالثة، ال األلفية أبواب على للجزائر الخارجية رجال، المديونية السعدي: المصدر

و قد أدى كل هذا إىل وضعية مزرية لالقتصـاد الـجزائري عاىن من خالهلا اختالال يف التوازن على املستويني     
موعة من اإلصـالحات  الداخـلي واخلارجي و تنامي حدة املشاكل االقتصـادية على الرغم من تطبيق احلكومة 

اية  دف معاجلة تلك األوضـاع قامت اجل1993امتـدت إىل  زائر بتوقيع اتفـاق مع صـندوق النقد الدويل يف ، و 
 10، و الذي انبـثق عن برنامج االسـتقرار االقتصادي القصري املدى الذي يغـطي الفرتة من 1994بـداية سنة 

مت مبوجبه االلتزام بربنـامج التعديل اهليكلي املتوسط  1995و اتفاق آخـر سنة  1995مـارس  31إىل  1994أفريل 
  .1998أفريل  01إىل  1995مـارس  31لذي يغطـي الفرتة من املـدى ا

خذتها التّي اإلجراءات أهم  الهيكلي التعديل برنامج ضمن الجزائر اّت
  :السياسة النقدية -

دف السياسـة النقدية لربنامج التعديل اهليكـلي إىل تقليص الطلب الفعـال، وذلك من خالل امتصاص فائض     
 %6السيولة و احلد من التـوسع االئتماين و ضـبط عرض النقود بغرض احلد من معـدالت التضخم حىت تصل إىل 

اية تطبـيق الربنامج على أن يتم الوصول إىل هذا اهلـدف عن ط ريق أسالـيب غري مباشرة منها أسعار الفـائدة، مع 
  و قيمة السقف االئتماين، و حتسـني إطار السياسة النقدية جللب املـزيد من األموال للبنوك و تطوير أسـواق املال 

التفصيلي لقـطاعات معينة و اجلدول التايل يبني هذه اإلجراءات حسب التوقيت  االئتمانو خفض أو إلغاء 
  :الزمين
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  اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية و القطاع المالي)5(جدول                    

 1994  %5إلغاء سقف معدل املديونية البنكي ، و وضع سقف هلامش البنك يصل إىل  -

 %11على الودائع البنكية، إحتياطات تعويضية حىت  %3إنشاء معامل احتياط إجباري بـ  -
  سنويا

1994 

96-94 مراقبة احلسابات البنكية التجارية العمومية بالتعاون مع البنك العاملي  -  

 1994 وضع قانون استثمار جديد ، يسمح باملشاركة األجنبية يف البنوك اجلزائرية -

اهليكلة املالية و إعادة رأمسلة البنوك التجارية العمومية آنيا ، حيققها بالسيولة و عن طريق  -
 يل الديونعمليات حتو 

94-96  

  وضع نظام مزايدة لديون البنك املركزي  -:تنمية السوق النقدية 

  وضع نظام مزايدة لسندات اخلزينة  -                         

 وضع نظام عمليات السوق املفتوح -                         

1995 

1995 

1996 

إىل معامل مكتب التسويات  1999يتزايد للوصول سنة  %4فرض معامل كفاية لرأس املال بـ
 %8الدولية أي

1995 

ا احلد من تركز األخطار ، و إنشاء خطوط تسيري واضحة  - تقوية قواعد احليطة اليت من شأ
 لرتتيب و التزود بالقروض املربمة

1995 

 1996  هلوامش الربح البنكية  %5إلغاء السقف إىل  -

ق الوطين للتوفري و االحتياط إىل بنك جتاري للقروض العقارية مع بداية قرار حتويل الصندو  -
1997 

1996 

   :الية مالتحضري لإلنشاء سوق 
  إنشاء جلنة تنظيم و مراقبة سوق البورصة  -
  إنشاء شركة تسيري بورصة القيم  -

  98يف فيفري )  ج .مليار د 12(للصكوك عن طريق شركة سوناطراك  إصدارأول  -

                                          

96-98  
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  129-128المالية الدولية، مرجع سابق، ص ص  المؤسساتمدني بن شهرة، سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر و : المصدر

حىت تصـبح األسعار احمللية دالة  يهدف برنامـج التعديل اهليكلي إىل إزالة التشـوهات السعرية :تحرير األسعار -
يف األسعار الدولية و حـدد الربنامج مدة ثالث سنـوات لتحرير أسعار كل السلع و اخلـدمات، و قد مت حترير 

القـطاع العام على مراحـل مث الرفع التدرجيي لألسـعار احمللية للمنتجات الغذائية و الطاقة إىل مـا  أسعار منتجات
بعدما كانت هـذه املنتـجات قبل سنة  1996و  1994شيا مع األسعـار العاملية بني سنيت متا %200يقارب بـ 

من الناتج الداخلي اإلجـمايل  %5يسودها نظـام األسعار املدعمة من قـبل الدولة و اليت وصلت نسـبتها  1994
ما أن دعم هذه السلع أدى إىل مما أدى إىل ظهور السـوق املوازية و ارتـفاع أسعارها مقارنة بالسعر احلقيقي، كـ

اورة و هذا ما أدى إىل اإلخـالل يف متوين األسواق احملليـة  أهم  و فيما يليتشجـيع التهريب إىل الـدول ا
   :اإلجراءات املتعلقة بسـياسة األسعار حسب التوقيت الزمين

  األسعار اإلجراءات المتعلقة بسياسة ):6(جدول رقم                     

 1994 نقل جمموعة من املواد ذات األسعار املقننة، إىل مواد ذات هامش ربح مقنن -

السكر ، احلبوب ، (إلغاء هامش الربح املقنن جلميع األسعار ماعدا مخس مواد  -
 )الزيت ، اللوازم املدرسية و األدوية

1994 

 1994 حترير أسعار املواد الوسيطة يف الفالحة -

 1994مراجعة أسعار بيع البرتول اخلام إىل معامل التكرير كل ستة  -:لـ  إنشاء ميكانيزم -

  :املعايري التالية حسبإدماج الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط يف النظام البنكي ،    
 إنشاء نظام لتمويل السكن  -

 وضع خمطط إصالح تأسيسي بناء على نتائج املراجعة  -

 اسكن ، لتكون قروض –حتديد و تطبيق معدل لتحويل الودائع إىل حساب إدخار  -
  . للسكن

1997 

 1997 ودائع  –الدخول بقوة يف نظام التأمني  -

 1998 التحضري مبعية البنك العاملي ، لربنامج حتديث نظام الدفع -
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  أشهر

 مراجعة تعريفات الغاز و الكهرباء بداللة تطور التضخم -                         

1994 

 1994 حترير أسعار بناء املساكن االجتماعية  -

 1994 على اخلصوص  احلد من سعر الدعم الفالحة ، البطاطا ، البذور و القمح -

  :إلغاء اإلعانات املعممة على االستهالك -

 يةنتجات البرتولامل -
 املنتجات الغذائية -

1994  

1995  

1996 

إلغاء مراقبة هوامش الربح و إلغاء تقنني أسعار السكر و احلبوب ، عدا القمح ،  -
 الزيت ، و األدوات املدرسية

1995 

 97-95   %30رفع إجيار السكن العمومي بـ  -

  ، مرجع                                             مدني بن شهرة، سياسة اإلصالح االقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية و الدولية: المصدر   

  .130سبق ذكره، ص                                                       

 :نظام الصرفتحرير التجارة الخارجية و التحكم في 

يهدف برنامـج التعديل اهليكلي إىل جعل االقتصـاد اجلزائري أكثر انفتاحـا سواء بتحرير بعض املواد األساسية     
و إلغاء رخص التصدير أو إلغاء بعض الواردات اليت كانت ممنوعة قبل ذلك و االجتاه بالصناعة اجلزائرية حنو 

ار و إنشاء مكاتب للصرف و فتح البنوك للرأمسال األجنيب كانت أهم سياسة التصدير كما أن ختفيض قيمة الدين
ذا اجلانب كما يلي   :مسات برنامج التعديل اهليكلي و ميكن تلخيص كل اإلجراءات اخلاصة 

  إجراءات التجارة الخارجية و وسائل الدفع الخارجي) 7(جدول                           

 نظام الصرف

 1994   %50ختفيض سعر الدينار بالنسبة للدوالر بني أفريل و سبتمرب ، بنسبة  -

إنشاء نظام تعومي  موجه عن طريق حصص تثبيت بني بنك اجلزائر و البنوك  -
 التجارية

1994 
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 1995 حتويل حصص تثبيت إىل سوق للصرف بني البنوك ووسطاء معتمدين آخرين  -

 1996 إنشاء مكاتب للصرف -

ا ضمان املنافسة اخلارجية ، تكون مدعمة  - وضع سياسة للصرف اليت من شأ
 بسياسة مالية مناسبة

94-96 

حترير 
التجارة و 
املدفوعات 

 اخلارجية

مواد أساسية ،  10وضع قائمة للمنتوجات اليت مينع استريادها ، و حترير  -
 استريادها يتم حتت معايري تقنية و مهنية

1994 

 1994  إلجبارية استعادة موارد عوائد الصادرات باستثناء احملروقات %50حىت  توحيد -

 1994 إلغاء كل منع للتصدير ، باستثناء املواد اليت تكون هلا قيم تارخيية أو أثرية -

 1994 حترير واردات العتاد املهين و الصناعي الغري اجلديد -

 1994  1994إلغاء قائمة الواردات املمنوعة اليت أنشئت يف أفريل  -

إلغاء احلصة الدنيا االجبارية للقروض اخلارجية املتعاقد عند استرياد سلع  -
 التجهيز

1995 

 إلغاء االجراء املفروض على مستوردي بعض املنتجات القاضي باإللتزام -
 )أدوية ، حليب ، مسيد ، قمح صلب ، قمح لني( باملقاييس املهنية و التقنية 

1995 

  :ترخيص الدفع لصاحل نفقات الصحة و التعليم باخلارج عن طريق -
 بنك اجلزائر ، يف حدود سقف سنوي  -
تفويض البنوك التجارية ملنافسة السقف السنوي و الوصول إىل سقف  -

 أعلى من سقف بنك اجلزائر 

1995  

  

1996 

 :ختفيض املعدل األعظمي حلقوق اجلمركة من  -
   %50إىل  60% - 
 %45إىل  50% -  

1996  

1997 
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سفر األعمال ، حتويل ( ترخيص الدفع للنفقات غري السياسية يف اخلارج  -
، تفويض البنوك التجارية ملنافسة السقف احملدد من ) األجور ، نفقات اإلشهار 

  البنك املركزي
1996 

قابلية حتويل الدينار بالنسبة للصفقات اخلارجية اجلارية ، اجلزائر تقبل  -
 لقانون صندوق النقد الدويل  8االلتزامات املفروضة عن طريق املادة 

1997 

                                                ،رسالة الدكتوراه  ،التجربة الجزائرية –سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها  لالختالل الخارجي  ،محمد راتول  :المصدر

 255ص  ،مرجع سبق ذكره                                                           

                                                                     :تنمية القطاع الخاص و إصالح المؤسسات العمومية -

ـدف إىل ترقية و تشجـيع القطاع اخلـاص و خلق بيئة هناك      إجـراءات أخرى صـاحبت برنامج التعديل اهليكلي 
لالستثمـار الوطين و الدويل و قد قامـت احلكومة اجلزائرية بتطبيق القائمـة السلبية لالستثمار و اختـاذ  جاذبة

  :جمموعة من التـدابري نوجزها يف اجلـدول التايل

  اإلجراءات المتعلـقة بإصالح المؤسسات العمومية و تنمـية القطاع الخاص) 8(جدول                    

 1994 وضع قانون استثمار جديد ، يسمح باملشاركة األجنبية يف البنوك اجلزائرية -

  :توسيع اإلطار القانوين الذي يسمح خبوصصة املؤسسات العمومية  -
، و مشاركة القطاع اخلاص يف رأمسال معظم املؤسسات  الرتخيص ببيع وحدات املؤسسات العمومية -

  %49العمومية ، يف حدود 
 الرتخيص للمشاركة غري حمدودة للقطاع اخلاص يف رأمسال معظم املؤسسات العمومية -

1994  

1995 

 97-94 مؤسسة غري عمومية  1300من  827حل  -

مؤسسة عمومية كبرية و اليت تسجل خسائر جوهرية ، و اليت تستفيد من متابعة  22إعطاء االستقاللية لـ -
 خاصة و برامج إعادة هيكلة

94-96 

 1996 مؤسسة عمومية حملية صغرية 200تبين بالتعاون مع البنك العاملي ألول برنامج خوصصة يستهدف حوايل  -

وين عمومية لالسترياد و التوزيع للمنتجات الغذائية ، إضافة إىل مؤسسة نقل دوا 10تبين خمطط إعادة هيكلة  -
 بالسكك احلديدية و شركة الكهرباء و الغاز

1996 
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 1997 1999-1998مؤسسة عمومية كبرية خالل  250نشر برنامج اخلوصصة لـ  -

  25مرجع سبق ذكره ص ،التجربة الجزائرية رسالة الدكتوراه  –سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها  لالختالل الخارجي  – المصدر محمد راتول   

 1 :نستنتج أنه متاجلدول  خالل منو      

يهـدف برنامج التعديل اهليكلي إىل تشجـيع االستثمار اخلـاص وهذه العملية تبنتها : ترقية القطاع الخاص -
م وذلك من خالل بـيع املؤسسـات العمومية و التنازل 1994اجلزائر من خـالل قانون املالية التكميلي لسنـة 

 . % 49 حدود عنها لصـاحل مسريين خواص و مسامهة اخلـواص يف رأس املال املؤسسات العمـومية و هذا يف

بينـما أول  1995لسنة  مث وسعت هذه املسـامهة و أصبحت غري حمدودة و ذلك من خـالل قانون اخلوصصـة 
مدعما من طرف البـنك العاملي و خصص للمؤسسات العمـومية  1996برنامج لعملية اخلوصصة كان يف أفـريل 

         .هذا الربنامجمؤسسـة من  200احمللية يف جمال اخلدمـات و استفادت حوايل 

              1988لقد عـرفت املؤسسة العمومية اجلزائرية عدة إصـالحات بعد سنة : إصالح المؤسسـات العمومية  -
و منها إنشاء صنـاديق املسامهة الثمانية و اليت كانت تعتـرب املمثل الشرعي و الوحيد للدولة يف ممـارسة حقها يف 

ا و إجبارها على حتـسني مردوديتها ملكية رأس املـال العام و         دف إىل متكني كل مؤسسـة من حتمل مسؤوليا
        سنوات هلذه الصـناديق نالحظ أن اقتصاد الدولة بقي على حاله و مل تعطـي الوصايا أي مردود  5و بعد جتـربة 

وصدر بعدها قرار من  24/12/1995 و أن هذه اإلصـالحات مل تأيت باجلديد و عليه مت حـل هذه الصنـاديق ىف
ـلس الوطين ملسامهات الـدولة و ذلك بعد مراجـعة و فرص وضعية هذه الصناديق من طـرف املفتشية العامة  ا
للمالية و مكتب دراسـات خاص بتحويل إدارة رؤوس األمـوال السلعية املمـلوكة من طرف الدولة إىل شركات 

  ).هولدينغ(قابضة عمـومية 

إن النتـائج السلبية اليت حققتها صناديق املسـامهة من بريوقراطيـة و احتكار ألموال الدولـة أدى إىل تأطري جـديد    
املتعلق بكيفية تسيـري رؤوس األمـوال  1995سبتمـرب  25املؤرخ يف  25-95لالقتصاد العام من خالل املرسـوم 

املسامهة واستحـداث الشركات القابضة اليت تتوفر على قسط التجارية التابعة للدولة الذي أدى إىل حـل صناديق 
سهـم من رأس املال عدة شركـات لقطاعات متقاربة أو متعـاملة مبعىن مراقبة وتنسيق و توجيه نشاطات مقـابل 

  .املشاركة يف متويل فروعها بقـصد رفع رأمسـاهلا
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الية اململـوكة هلا يف الشركة التابعة و متـارس عليها املـراقبة فالشركة القابـضة هي شركة مالية تقوم بإدارة األوراق امل    
موعة و ذلك بعقد اهليمنة االقتصـادية عليها أي اختاذ القـرارات اليت تراها  القانونية يف املقابل تضمن تطـور ا

تع جبميع خصائص حق مناسبة هلا و يف مصلحـتها و تغري الشركات القابضـة العمومية مالكة لألسهـم و بالتايل تتم
امللكـية على أسهم و املسامهات و القـيم املنقولة األخرى اليت تـحول إليها أو تكتب باسم الدولة أو من األمـوال 

كما كـانت الشركات القابضـة تشارك يف تنفـيذ السياسة . اخلاصة يف أية شركة جتـارية مهما كانت طبيعتـها 
لـس الوطين وملسامهات الدولة و من االقتصادية للحكومة يف إطار االتف اقيات املبـرمة مع الدولة املمثلة من قبل ا

  مث فـإن عالقة الشركات القابضة مع الـدولة تصبح ذات طبيعة تعاقدية أو اتفاقية و هـذا ما

مت إنشاء جملس وطنـي ملسامهات  55-95من القانون 17و مبـوجب املادة  .مييزها جوهريا عن صناديق املسـامهة
                                                                                                                      :)1(و توجيهه و يتمتع بالصالحيات التالية الدولة يكلف بتنسيق نشاط الشـركات القابضة

أجهزة الشركـات القابضة أهداف و سياسـة تسيري مسامهات الدولة ، و عـند االقتضاء أنـه حيدد بالتشاور مع  -
  .شروط توظيف رؤوس األموال التابـعة للدولة ، و شراء األسهم و غيـرها من القيم املنقولة و كذا التنازل عنها

ـلس أن يفوض عضوا أو  يفـوض ممثليه الذين يتولون مهام اجلمعية العـامة للشركات القابضة ميـكن لرئيس - ا
ـلس الوطين ملمارسة  صـالحيات اجلمعية العامة للشـركات القابـضة .                                                                  أكثر يف ا

جيـة حبيث أن إن الشـركات القابضة اإلحدى عشر  تعتمد على خمتلـف النشاطات االقتصادية ذات املـردودية اإلنتا
      شركات قابضـة ، قطاع البناء و األشغال العمومـية به شركتني قابضتني ، قطاع اخلدمـات ،  6قطاع الصناعة به 

  و نسـبة منو كان ما %4 و مستوى الديون اخنفض بنسبة 1998 مليار دينـار سنة 590و كان رقم أعمال مبلغ 

  اإلجراء و يف إطار برنامج التصحـيح اهليكلي للمؤسسات العموميةولكـن قبل هذا .  %10.5إىل  %9.3 بـني   

ا حتسني مستوى  جاء خمطط التقـومي الداخلي الذي يهدف إىل وضـع كل الوسائل و امليكانيزمات التـي من شأ
  :على العناصر التالية و ارتكز هذا املخطـط. اإلنـتاجية و االستعمال األفضل للـمواد 

  

  

  134-133بن شهرة، سياسة اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر و املؤسسات املالية الدولية، مرجع سابق، ص ص  مدين: 1
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الفحص الـدقيق و الشامل للمؤسسة، و هـو عامل حيوي يف املخـطط لذا وجب إعداده بكل موضوعـية  - 1
   :حيث حيدد املسؤوليات للـمؤسسة و يرمي إىل

  .التسجيالت احملـاسبية  ةلنظام املعلومايت و مصـداقيتقييم مضبوط و موضوعـي من حيث ا  - أ
فحـص مفصل لنقاط القوة و الضعف جلميع الوظائف الداخـلية للمؤسسات و كذلك نظـام التسيري املوجود   -  ب
  .تقـيم تطور املهن و مجيع النشاطات القطـاعية -ج
  :حتـديد اإلسرتاتيجية و األهـداف املمثلة يف  - 2
  .احلصص يف السـوق الوطنيةإعادة التنظـيم حلماية   - أ

 .حتضـري املؤسسة لعملية اخلوصصة   -  ب
  .االستـعداد للربنامج يف االقتـصاد الدويل -ج

  .ستغالل املـوارد افعالية  يف نظرالإعـادة  -د

مع حجم  العملية و هدفها على املدى القصري هو ختصـيص املوارد املستغلة ووضـعها يف تالئم اتاإلجـراء - 3
  :النشاط احلـايل أي ما يناسب رقم األعمـال و يتطلب هذا 

إدخال وسائل العقلـنة لتوجيه هـذا املخطط و املتمثلة يف احملـاسبة التحليلية، نظام التسيري املعلومـايت و املراقبة   - أ
ة، االهـتمام وضـع سياسة جديدة للتسويق، واالهتمام أكثر بالسيـاسة التجارية ووضع نظـام جديد للتسعري 

 .و االتـصال  بالتوزيع
 .التقلـيل من التكاليف الـزائدة -جـ

إن تفـاقم املشاكل اإلدارية و املالية للقطـاع العام و كثرة اخلسائر مثلت عبئا كبـريا على ميزانية الدولة السنوية      
عض التعديـالت على املنظومة ممـا أدى إىل عجز املوازنة و عـبء الدين اخلارجي أصبح من الضـروري إجراء ب

م املتعلـق خبوصصة املؤسسات 1995أوت  26املوافـق لـ  22-95االقتصادية و لعل أهم ما استحـدثه قانون 
ا تقليص دور الـدولة يف إدارة املشروعات اإلنتاجـية و  العمومية و هو عبارة عن مـجموعة من اإلجراءات مضمـو

ـاص ، بنقل امللكية ومعها اإلدارة للقطـاع اخلاص أو ببقاء امللكية و نقل اإلدارة أن يؤول هذا الدور إىل القطاع اخل
  بني االقتصـاديني حول مدى  إلـيه ، أو بتأجريها فروع إنتاج مصـانع و منشآت ، و تأخذ اخلـوصصة أثارها جدال

  

  274مرجع سبق ذكره، ص  ،سياسات التعديل اهليكلي و مدى معاجلتها  لالختالل اخلارجي  ،حممد راتول : 1
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ا هلا أثار اجتماعية على مستـوى االقتصاد الكلي أما  أمهيتها و جـدواها االقتصادية فالرافضون للفكـرة يرون بأ
ا أفضل وسيلة لـرفع الكفاءة االقتصادية للمؤسسة عن طريق زيـادة اإلنتاجية وتعظيم األربـاح  املؤيدون لـها يرون أ

و كذلك التخفيـض من النفقات العامة و بالتايل ختفيـف عجز . ة االقتصاد بشكل عام و بالتالـي رفع كفاء
ا تؤدي اخلوصصة إىل احلـصول على السلع تمع ككل كما أ           املـوازنة العامة و توصية تلك املوارد خلـدمة ا

         ، و اجتـذاب رؤوس األموال احملـلية  و اخلـدمات جبودة أكرب و سعر أقل و تنوع أكرب نتيـجة الزيادة يف املنافسة
تمع  و األجنبية و تعبئة املدخرات الوطنية و التخـلص من الفساد اإلداري ، توسيـع قاعدة امللكـية و املشاركة يف ا

  : فهيأهداف اخلوصصة   أماعن طريق ضخ أموال األفـراد يف العملية اإلنتاجية نتيجـة شراء املشروعـات العامة ، 

حتسيـن النتائج االقتصادية و املالية للمؤسسات العمومـية اليت يتم خوصصتها ومسـاندة القطاع اخلـاص يف  - 1
  .زيادة نشاطه بفضل ضمان استقاللـه يف اإلدارة مما يتالءم مع الظـروف االقتصادية و حركة املـنافسة 

عـجز املوازنة العامة للدولة و استثمـار حصيلة بيع حصص املؤسسـة العمومية سواء يف النهـوض  حفظ - 2
 .باملشروعات األخـرى أو يف تطوير أداء للهيئـات أخرى

 زيادة إيرادات الدولـة من خالل الضرائب املباشرة و غـري املباشرة على املؤسسة بـعد خوصصتـها - 3
                 املال األجنبـي و إنعاش السوق املايل و جـذب مدخرات القطاع اخلاصفتـح باب االستثمار أمام رأس  - 4

 .و التـوسع يف مشاركة العمال يف ملكية هذه املـؤسسات
تتم على  ،استوجب عدة شـروط خلوصصة املؤسسات العمومـية وحدد جممـوعة من املبـادئ هذا القانون  أنكما 

  : أساسها عمليـة التحول منها

التـدرج و االنتقائية يف عملية اخلوصـصة يقضي إىل نتائج إجيـابية و يف املقابل التسـرع يؤدي إىل كثري من  - 1
الفشـل يف حتقيق اهلدف املعـلن من اخلوصصة ، لذلك جند أن بريطـانيا يضرب هلا املثل يف اخلوصصـة كانت 

  .ضمن الربنامج العام للحـكومة انتقائية و متـدرجة ، و على املؤسسة املراد خوصصـتها يكون 

مـراعاة املصلحة العامة و ذلك البد من وضـع ترتيبات معقولة و مناسبة متنـع املؤسسة احملولة إىل القطـاع  - 2
            اخلاص من االصطدام باملصلحة الـعامة وذلك باختيار سياسـة االحتفاظ باألغلبية يف ملكية املـؤسسات

  .يم املؤسسـة املراد ختصيصها من شأنه احلـفاظ على مصاحل اخلزينة العامة و إخضاع عملية التقي
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الشفافية و هـذا تنشر عرب خمـتلف جماالت اإلشهار وفق القانون اجلـزائري الذي حيكم حتويل امللكـية و من  - 3
ري ما أدت القرارات اخلطـأ أن يتم البيع أو نـقل ملكية املؤسسات العامة دون دراسة وافية وشفافية كـافية فكث

  .االرجتالية إىل بـيع املؤسسات بأقل من سعرها إىل جمـموعة مصاحل و بذلك يـتم فتح الباب للفسـاد الرشاوى 

إن االستفـادة من عملية بيع املؤسسات العمومية دون متييز بني الفئات االجتـماعية، مع حتديد مبادئ  - 4
  . %20ـة يف رأس املال املؤسسة احملـولة بنسبة توجيهية حلمـاية عمال و إعطاء حق املشارك

            إن اخلوصصة أداة ضـرورية يف سياق سياسات التنمية بوجـه عام و يف إطار التعديل اهليكلـي بوجه خـاص 
و هلا أكثر من داللة الرتباطها بإجناز عملية التحول االقتصـادي و االجتماعي للجزائر اليت كانت تتبع التخطيط 

ملـركزي و كذلك ما تستهدف اخلوصصة من تسهيل انـدماج اجلزائر يف االقتـصاد العاملي و إعـادة هيكلة اقتصادها ا
لتتماشى مع منط و آليات االقتـصاد احلر و أصبحت اخلوصـصة من البنـود األساسية ملعاجلة األوضاع املالية 

ة مكلفـة بالعملية و إنشاء جملس للخوصـصة و جلنة املتـدهورة وعلى هذا األساس أسندت مهام اخلـوصصة إىل هيئ
  .مراقبة عمليات اخلوصـصة

  : قطاع الفالحة -5

يف  اأساسي ايعتـرب حمور  ألنه ته،تنمي وجلزائر االهـتمام بالقطاع الفالحي ا لقد طالبت املؤسسات املالية من 
يف املخطط اإلقليـمي و عليه كان الزما إجراء يعطـي اإلصالحات على  هحاولت الدولة أن تقوم برتقيته و انـدماج

  : وفق اجلـدول الزمين التـايل  القطاع

  اإلجراءات المتعلقة بالقطاع الفالحي) 9(جدول                     

 1996 احلد من دعم أسعار القمح -

دف الوصول وضع نظام مرجعي للسعر مرتبط باألسعار العاملية ، : احلبوب  -
 إىل نظام سعر فعال و خيفف عبئ الضريبة

1995 

دف زيادة تسهيل بيع األراضي و تفضيل إنشاء  - إصالح النظام العقاري 
 الضمان

1995 

 1995 وضع مشروع قانون هدفه زيادة تسهيل بيع األراضي و قيمة األراضي -
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خوصصة األراضي  تقدمي إىل جملس الشعيب الوطين مشروع قانون حيدد معايري -
 الفالحية

1997 

  264سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها  لالختالل الخارجي، مصدر سبق ذكره  –المصدر محمد راتول 

 :  )1(يهدف إىل ما يلي  1997و جنـد أن برنامج احلكومة لسنـة 

  :يف هذا املـجال عملت الدولة على   يحتقـيق استقرار االستغالل الفالح - 1

م اليت 25/09/1995القيام بعملية التطهري للنزاعات الفالحية و هـذا يف إطار تطبيق األمر املـؤرخ يف   -أ
  .من احلـاالت اليت يتعني تسـويتها  % 5يعـدل و يتم قانون التوجيه العقـاري و املقصود هنا حـوايل 

ص املنظمة هلا من أجل تشجيـع تنمية تثمـني أراضي املراعي و احملافظة عليها و ذلـك بتصحيح كثرة النصـو   -  ب
و األخذ بعـني االعتبار حق االنتفاع ملريب املـواشي ، و إعطـاء اجلماعات احمللية صالحيات   دائمة هلذه املناطق

باإلضافة إىل تثمني و توسيع األمـالك العقارية ووضع قانون لتحديد . التسيـري مبشاركة املنظمات املهـنية 
 .ة لالستثمار و ضـبط عمليات االستصـالح املنتظرة املسـاحات املخصص

تشجيع استـغالل األراضي الفالحية التـابعة للخواص و ذلك بوضع تراتيب قانونـية تضبط اإلجيارات  -جـ
مليون  2.8الريفيـة مع حتديد مقاييس تشريعية االلتـزام خبدمة األراضي التابـعة ألمالك الدولة و اليت متـثل 

 )الصاحلة للزراعةمن مساحة األراضي  %40قرابة أي (هكـتار 

مـرهون برفع العديد من  الزراعيتنشيط اإلنتاج  حيث أنتوفيـر شروط دفع حركية املنتجـات الفالحية ،  - 2
  :اختيارات و مناهـج مسطرة و تكييفها من أجل ذلكوضع  البد من  أيالضغـوط 

التخفـيف من الطابع املتقلب للفالحة املعتـمدة على تساقط األمطار وذلك باللجـوء إىل اإلرشاد و استخدام   - أ
مقاييس تقنـية يف الزراعة تتكيف مع الظـروف املناخية والفالحية االقتصـادية احمللية ، مـن خالل ثالث برامج األول 

 .إىل بعـض املساحاتيتعلق بإجنـاز استثمارات إضافية قصد رد االعتـبار 

 

 .141مدين بن شهرة، سياسة اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر واملؤسسات املالية الدولية، مرجع سابق، ص : 1
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  :و الربنامج الثاين 

خيص تنشيـط مشاريع استصالح مسـاحات الري أما الربنامج الثالث يـرمي إىل التشجيع على استخـدام تقنيات -
  .الـريب ىنيتطلـب لنجاح هذه البـرامج تنسيقا متواصـال أكثر مع اهلياكل اليت تعالسقي املالئمة و 

تشجيع االستثمـار الفالحي و تطوره وذلك عن طـريق التطور امليداين للتعـاون مع تطوير آليات ضمـان قروض  -
الفـالحية و مواصلة  البيع االجياري لدعم االستثمار الفالحـي مبا يف ذلك يف الصـناعات اخلاصة بالتجهيزات

                                                     .سياسة اإلعانة العمـومية لصاحل املنتـجات الفالحية ذات األولـوية من حبوب و منتجـات األلبان 
 ضبط محـاية مداخيل الفالحني و ذلك عن طـريق ترقية اجلانب املهين الفالحي املشـرتك قصد املسامهـة يف -

سوق املنتجات الفالحـية الرئيسية و استقرار األسعار لصـاحل املنتجني و املستهلكني لتمكيـن الفالحني من اقتحام 
على املضـاربة و السمسرة مع املـحافظة على اإلنتاج الفالحـي الوطين من املنـافسة  سوق اجلمـلة من أجل القضاء

 .اخلارجية 

قية التشـاور بفضل تدعيم الغرف الفالحـية و النظام التعاوين و املنظمـات املهنية حتسـني اخلدمات الفالحية برت  -
                   و العمل على تدعيم الغرف الفالحـية عن طريق االستثمار و التحـكم يف قدرات التدخل ملصـاحل الرقابة

، التحكم يف التموين بالبذور و األسـمدة ، تطوير قدرات التخـزين عن طريق ترشيد استعمال اهلياكل  و  البيطـرة
 .القاعـدية ، حتسني أدوات تقومي معـطيات القطاع الفالحي من أجـل التكييف واإلبداع 

سـاط الطبيعية ألن العـمل على التنمية الدائمة للفالحة وذلك عن طريق تتمـني املوارد و احلفاظ على األو  - 3
اجلزائر مناخـها جاف و شبه جاف و عليها االختيـار عما يناسب هذه البيئة حىت يتم تطـوير املنتجات الفالحية 
و االستغـالل األمثل لإلمكانيات املتوفرة وجتـاوز معدالت املردودية الضعيفة يف اإلنتاج الفالحي كما أن تدعيم 

الدراساـت العلمية من شأنه أن يـؤدي إىل رفع إنتاج احلبوب والوصـول إىل  هذا القطاع بالتقنيات احلـديثة و
مليون املسجلة يف  24مليون قنطار سنـويا بدل  30أهداف اليت سطـرها الربنامج التعديل اهليكلي أي إىل معـدل 

طنا يف  18ىل مع توسـيع املساحات املشغلة برفع إنتـاجية اهلكـتار الواحد من اخلضر إ 1994السنوات قبل 
، مع توسيـع البساتني من زراعة احلمضـيات و الزيتون والكروم، كما أن  1994يف السنـوات قبل  15اهلكتار بدل 

الربنامـج يهدف إىل توسيع زراعة العـلف و زيادة عدد قطعان احليـوانات اللبونة قصد رفع إنتاج احللـيب بنسبة 
ال الرعـوي و الغايب يتوقع الربنامج يف حتقيق إنتـاج سنوي مليار لرت سنـويا  1.5كي يرتفع إىل   50% أما يف ا

طن من احللفاء كـما  40.000قنطار من العلـف و  150.000مرت مكعب من اخلشب و  500.000يقدر بـ 
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مشل الربنامج دفـع حركية نشاط الصيد البحري و ذلك بتأطـري هذا النشاط و ترشيده و ترقـيته مع حتسني وسائل 
            الصيد و تنـمية احلركة التعاونية اخلاصة بالقطـاع اليت تشمل العمل يف البحر و تسيري األسـواق و صيـانة العتاد
و التشجيع على تطوير القرض التـعاوين وإنشاء مؤسسات صـغرية لصاحل الشباب و تشجـيع االستثمار اخلاص 

قطاع الصيد البحـري كما يف ذلك ترقية احليـوانات و النباتات الوطنـي واألجنيب على التوجه أكثر فأكثر نـحو 
  .املـائية

  :كانت حسب اجلـدول الزمين التايل    ذا القطاعإن اإلجراءات املتـعلقة : قطاع السكـن -6

  اإلجراءات المتعلقة بقطاع السكن) 10(جدول                              

لتحديد مقاييس تشجيع االستثمار اخلاص يف قطاع االتفاق مع البنك العاملي ،  -
 السكن

95-98 

 98-95 تنظيم سوق عقاري  -

مراجعة إجيار السكن االجتماعي ، و وضع نظام احتياط للتسوية الدورية يؤسس عل  -
 تطور نفقات االستغالل 

1995 

 1977 الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط يصبح بنك السكن -

 1997 شركة إعادة التمويل العقاري  إنشاء -

 1997 إنشاء شركة ضمان القروض العقارية -

 1997 إنشاء رأمسال ضمان ، و كفالة تعاضدية للرتقية العقارية -

  سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها  لالختالل الخارجي،  –محمد راتول :المصدر 

  266مصدر سبق ذكره 

ا إصـالح هذا القطاع ملا له من أمهية كربى يف حتسـني الوضع االجتماعي للفرد  إن هـذه اإلجراءات من شأ
        خصوصـا يف جماالت التعمـري و العقار،  1996اجلزائـري، و قد وضعت اجلزائر إسرتاتيجية وطنية للسكن سنة 

اصة بتسيـري القطاع العقاري القابل للتهيئة العمـرانية و فالتعمري هو استكـمال املنظومة التشريعية اخل. و التمويل
ذلك من خالل إقرار احلـقيقة االقتصـادية و الشفافية يف املعامالت العقـارية  وتعيني األراضي القـابلة للتهيئة 
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ـاية سن 300خطة مـنها  600العمرانية واستكمال إعداد خـطط التهيئـة و املقدرة بـ  ة خطة تستكمل قبل 
أن إعادة هيـكلة مناطق السكن املؤقتة وتـهيئة القطاعات املهيأة من الناحية العمرانية وترقية  اكم، 1997

السكنات املبنية مع تعزيز الرقابة على البناءات الغري الشـرعية تلك هي اإلصالحات يف جمال التعمـري أما يف جمال 
ظـومة املالية من تشجيع االستثمار اخلـاص و تنظيم التمويل فان اإلصـالحات اليت أدخلت على مستوى املن

السوق العـقاري مع حتويل الصنـدوق الوطين للتوفري و االحتياط إىل بنك للسكـن باإلضافة إىل إنشاء صندوق 
ا إن تكثـف إشراك النظام املايل يف البـناء  الرهنلضمـان  على القروض وإنشـاء شركة إعادة التمويل من شا

إىل إنشاء صـندوق للتخفيف من قيود املتعاملني أمام التمـويل العمومي و يسمى بصـندوق ضمان باإلضافة 
  . الصفـقات العمومية 
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  البنك الدولي لإلنشاء و التعمير: المحور الثالث

 وكان واملصرفيةالنقدية  الشؤون يف املتحالفة للدول برنامج حول مذكرة هوايت هاري وضع 1941 يف عام       
 فيما الصرف أسعار نظام تثبيت يف لالشرتاك للدول حافزا ميثل أن ميكن الدويل البنك إنشاء أن هوايت يرى
 بريتون اتفاقية ضمن الدويل مشروع الصندوق عن األمريكية املتحدة الواليات أعلنت م 1942 أفريل بينها، ويف
 تقدم ملا وفقا البنك أنشئ الثانية، العاملية بعد احلرب ملا الدويل االقتصادي النظام معامل أهم تضمنت وودز واليت

 مبصطلح ذلك بعد ترمجته استقرت الذي هي اإلصالح التعمري وترمجة ،1والتعمري لإلنشاء الدويل البنك باسم
 تعمري يف باملعاونة نشاطه بدا حيث الالحقة يف السنوات البنك نشاط التنمية هذه عكست وقد ،"التنمية"

 العامل دول يف التنمية قضايا على اخلمسينات اية منذ ركز عملياته مث احلرب أثناء احملطمة االقتصادية األوروبية
 التعمري و لإلنشاء الدويل البنك إنشاء استدعى الذي السبب الكتلة االشرتاكية و دول يف التسعينات ويف الثالث

  كافية الدويل صندوق النقد إنشاء طريق عن احلرب بعد ما عامل يف الشؤون النقدية تنظيم حماولة تكن مل أنه هو
 اليت خربتها األوروبية االقتصاديات بناء إعادة مشكالت خاصة بصفة و االقتصادية العاملية املشكالت حلل

 .تنميتها و الفقرية املتأخرة البالد من الضخم العدد ذلك مشكالت تعمري مث احلرب
 ذلك يف كانت أمهها قد و القادرة الدول تقدمها املوارد من منتظم تيار إىل احلالتني يف حيتاج األمر كان قد و

 . األمريكية املتحدة الواليات الوقت
 املدفوعات مبنظمة موازين و النقد ميادين يف العاملة األوىل منظمته يكمل أن وودز برينت مؤمتر رأى لذلك     
 االستثمارات طويلة و القروض ميدان يف تعمل التعمير و لإلنشاء الدولي البنك تسمية عليها أطلق ثانية

 .الدويل النقد لصندوق التوأم املؤسسة هي و األجل،
 و األهداف التعريف :البنك الدولي :أوال
حضرت  44 أصل من دولة 28 قبل من Breton woods وودز  بريتون اتفاقية على التوقيع مت أن بعد    

 1947 نوفمرب 15 يف إتفاق مبقتضى املتحدة باألمم ربطه ،ومت 1946 جوان 25 بتاريخ أعماله البنك بدأ املؤمتر،
 وأن يكون العاصمة، واشنطن مدينة الدويل البنك مقر يكون أن تقرر ترومان األمريكي الرئيس رغبة عند ونزوال
  2. اجلنسية أمريكي رئيسه

  
أو يعطي تسمية أخرى " املؤسسة الدولية للتعمري و التنمية"مفاوضات ، فقد اقرتحت بريطانيا أن يسمى  عدة مل يتم اإلتفاق على تسميته إال بعد :1

هيئة الضمان و االستثمار "و قدم السلفادور اقرتاح بـتسمية  " املؤسسة املالية للتعمري و التنمية"بشرط إمهال كلمة بنك، بينما اقرتحت فرنسا تسمية  
ولية لضمان االستثمار و يف النهاية مت اعتماد تسمية البنك الدويل للتعمري و التنمية و إن كانت التسمية العربية الشائعة هي البنك أو اهليئة الد" الدولية

 .الدويل لإلنشاء و التعمري و أصبح يعرف يف الوقت احلايل اختصارا باسم البنك الدويل
ويل التنمية املستدامة يف البلدان منخفضة الدخل دراسة حالة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، عبيدات ياسني، تقييم دور جمموعة البنك الدويل يف مت: 2

  . 56- 55، ص ص 2012- 2011مذكرة ماجستري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 
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 العاملية احلرب بعد أوربا إعمار تسهيل الدويل البنك أولوية كانت والستينات اخلمسينات فرتة وخالل   
 للبلدان إمنائية ومساعدات قروضا يقدم بدأ وبعدها األساسية، البنية تنمية ملشروعات قروض مبنح الثانية

  املوارد بإقراض يقوم كما األسواق، يف الفائدة أسعار من قريبة فائدة أسعار دفع ميكنها اليت الدخل املتوسطة
 من ضمانات مبوجب أو األعضاء، البلدان حكومات إىل فقط التجارية البنوك شروط من قريبة بشروط املالية

 .تسديدها جيري القروض هذه أن العلم مع األعضاء، البلدان حكومات
 الدويل املايل النظام إدارة عن املسئولة العاملية املؤسسة " أنه على والتعمري لإلنشاء الدويل البنك تعريف ميكن كما

 للدول املعيشة مستويات وحتسني االقتصادية التنمية بتحقيق الكفيلة االقتصادية السياسات بتطبيق واالهتمام
 1 ." التنموية للمشروعات الفنية واملشورة األمد واملتوسط الطويل االئتمان توفري طريق عن األعضاء

. وضعـت االتفاقية املنشئة شرطـا الكتساب عضوية البـنك أن تكون الدولة عضوا يف صندوق النقد الدويل و قد
    الدول األعـضاء يف رأس مـال البنك يتحدد وفقا حلصة كل دولـة يف صندوق النقد الدويل حصصكـذلك فإن 

، 2 دولة172، 1996بلـغ حىت سنة و ذلك بوصف هذه اخلطة مؤشرا على املقدرة االقتصادية لكل دولة و قد 
   3.عضوا 189إىل  2017بينما وصل عدد الدول األعضاء فيه حىت سنة 

ا احلروب،        و جنـد أن للبنك طبيعة مزدوجة حيث يقوم بإصـالح و جتديد وسـائل و أدوات اإلنتاج التـي دمر
            األعضاء النامية، و منذ نشـأة البنك الدويل و كذلك تـنمية املوارد االقتصادية و رفـع مستوى املعـيشة للدول

 ، جند استحواذ الـدول الرأمسالية الصناعية بالسـيطرة على إدارته و حتـديد سياساته وختصيص مـوارده  و حتـى اآلن
ة يف و ذلك من خالل ما استحـوذت عليه من أغلبية رأس مـاله وبالتايل على الشطر األعـظم من القوة التصويتي

البنـك و بالتايل انعكس ذلك عـلى قرارات البنك حـيث بدأ بتمويل املشروعات التنموية االقتصـادية لدول غرب 
  .أوروبا التـي كانت تـعاين من آثار احلروب مث بـعد ذلك الدول النامية

  

  

ا االقتصادية العوملة املطلب، عبد احلميد عبد :1 ا-منظما ا، مرجع تداع-شركا    .80سابق، ص يا

  66 مدين بن شهرة، سياسة االصالح االقتصادي يف اجلزائر و املؤسسات املالية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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  :يلي فيما هايمكن تلخيص، فأهـداف البنك الـدويلأما    

إعـادة بناء اقتصاديات الدول األعـضاء بعد خملفات احلرب العـاملية الثانية، وذلك بـتوفري رؤوس األموال  -1
   لالستثمارات اإلنتاجية سواء فـي صورة قروض أو استثمارات أجنبية بغرض زيادة مسـتويات التنمية االقتصادية 

  و رفع مـعدالت النمو االقتصـادي
التشـجيع على االستثمار الدويل لتحقيق النـمو وفقا للشروط التـجارية يف أقاليم الدول األعضاء و تقدمي  -2

املـساعدة للتحول من اقتصـاديات احلرب إىل اقتـصاديات السالم، و العـمل على ربط دول العامل الثالث باقتصاد 
 . السوق

دف الوصول إىل مرحلة النـمو املتوازنة تشجيع االستـثمارات الدولية لتنمية املوارد  -3 اإلنتـاجية للدول األعـضاء 
 .للتجارة الدولية فـي األجل الطويل و احملـافظة على توازن املدفوعات

إجراء عملـية تصنيف املشروعات االقتصـادية األكثر نفـعا من أجل إعطائها األولوية فـي االنتفاع من القروض  -4
 .و التسـهيالت االستثمارية

احلاالت  يف خاصة واالستشارية الفنية املعونات تقدمي ذلك يف مبا النامية البلدان يف التنمية برامج ودعم متويل -5
 .االستثمارية املشاريع لبعض املتخصصة اخلربات فيها تتوفر ال اليت
  1و موارده  الهيكل التنظيمي للبنك: ثانيا

 189البنك الدويل يشبه مؤسسة تعاونية، تعترب البلدان األعضاء فيها وعددها  :الهيكل التنظيمي للبنك -1
ثل املسامهون من خالل مسامهني فيها وهم كبار واضعي السياسات يف البنك الدويل  ،جملس احملافظني وميُ

وبصفة عامة، يكون احملافظون من وزراء املالية أو وزراء التنمية يف البلدان األعضاء وجيتمعون مرة واحدة يف 
ويفوض ،  الس حمافظي جمموعة البنك الدويل و صندوق النقد الدويل االجتماعات السنويةالسنة يف 

ً   25احملافظون واجبات حمددة إىل  ّ كل. يعملون داخل مقر البنك الدويل مديرًا تنفيذيا بلد من البلدان  ويعني
اخلمسة اليت متتلك أكرب عدد من أسهم رأس املال مديرًا تنفيذيًا ميثله، يف حني يتم متثيل البلدان األعضاء 

تتألف جمالس احملافظني من حمافظ وحمافظ مناوب واحد  حيث .اآلخرين عن طريق مديرين تنفيذيني منتخبني
وعادة ما يشغل هذا املنصب وزير املالية أو  بالبنك الدويل يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان األعضاء

رفيع املستوى باملرتبة الوظيفية نفسها وتستمر مدة خدمة   مسئولحمافظ البنك املركزي بذلك البلد، أو أي 
  .كل من احملافظني واحملافظني املناوبني مخس سنوات، وجيوز إعادة تعيني كل منهم
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عني  املؤسسة الدولية للتنمية،أو  مبؤسسة التمويل الدوليةإذا كان البلد عضوًا بالبنك، وعضوًا أيضًا  ُ يقوم احملافظ امل
  وميثل  ، املؤسستنيواحملافظ املناوب حبكم منصبهما حينئذ بدور احملافظ واحملافظ املناوب يف جملسي حمافظي 

لس اإلدار  م يف ا ما مل  للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ياحملافظون واحملافظون املناوبون أيضًا بلدا
ُذكر خالف ذلك واحملافظون املناوبون، فيتم تعينهم على حنٍو  الوكالة الدولية لضمان االستثمارأما حمافظو . ي

   .منفصل

 مجالس المحافظيندور 
الس احملافظالتفاقية إنشاء البنك الدويلوفقًا     ل مجيع صالحيات البنك  ّ و ني، وتُعترب اهليئة العليا الختاذ ، ختُ

ا إىل املديرين التنفيذيني، عدا ما احتفظت به اتفاقية . القرار بالبنك إال أن جمالس احملافظني تفوض مجيع صالحيا
 1 :وتتضمن هذه الصالحيات .إنشاء البنك الدويل له

 املوافقة على دخول أعضاء جدد أو إيقاف عضويتهم 
  البنك املصرح به؛زيادة أو ختفيض رأس مال 
 حتديد أوجه توزيع صايف دخل البنك؛ 
  املقدم من املديرين التنفيذيني عن تفسري أحكام اتفاقية إنشاء البنك الدويل؛ االستئنافالبت يف 
 اختاذ ترتيبات شاملة رمسية للتعاون مع منظمات دولية أخرى؛ 
 ؛ ائيًا  إيقاف عمليات البنك 
  املنتخبني؛زيادة عدد املديرين التنفيذيني 
 املوافقة على تعديالت اتفاقية اإلنشاء. 

ً   25و  رئيس جمموعة البنك الدويلتتألف جمالس املديرين التنفيذيني من  :المديرون التنفيذيون  مديرًا تنفيذيا
املديرين التنفيذيني، وليس له يف العادة أن يشرتك يف التصويت إال يف ويرأس الرئيس جمالس . يعملون كوحدة واحدة
وال جيوز للمديرين التنفيذيني بصفتهم الفردية مباشرة أية صالحيات أو إلزام البنك أو متثيله . حالة تعادل األصوات

 ً ، انضم عضو 2010رب ومع بدء واليته اجلديدة يف األول من نوفم. ما مل ختوهلم جمالسهم بالقيام بذلك حتديدا
ً  25جديد إىل املديرين التنفيذيني لريتفع بذلك جمموعهم إىل    .مديرا
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عالوة . ويتمتع املديرون التنفيذيون املناوبون بكامل الصالحية للتصرف يف حالة غياب املديرين التنفيذيني املعنيني
على ذلك، يقوم مستشارون ومستشارون أوائل مبساعدة املديرين التنفيذيني يف مباشرة أعماهلم، وميكنهم إىل 

الس بصفة استشارية دون التمتع حبق التصويتجانب املديرين التنفيذيني املناوبني حضور معظم اجتما  .عات ا

ويتكون من خرباء املصارف واملؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والعمالية، وعددهم : المجلس االستشاري
، يتم تعيينهم من قبل الدول األعضاء ملدة سنتني قابلة للتجديد، وجيتمع مرة كل شهر إلبداء اآلراء  21 عضوًا

  .والفتاوى فيما يتعلق مبنح القروض واملساعدات الفنية
ل من رئيس للمصرف، يتم انتخابه ملدة مخس سنوات يف جملس املديرين التنفيذيني، ويعاونه نائب : اإلدارة وتتشّك

  .له وعدد من املوظفني

  :موارد البنك الدولي-2

صته يف صـندوق النقد الدويل و من يتحـصل البنك على مـوارده من حصة كل عضو اليت حتـدد وفقا حل
االقـرتاض من األسواق العاملية كما أن بيـع املستندات اليت يصدرها أو اليت يضمنـها أو اليت يستثمر فيها جزء من 
موارده املـالية تعترب موردا هاما للبنك إضـافة إىل الدخل الصـايف  الناتج من خمتلف عمليات البنك من جـراء 

  .قروض اليت مينحـها و العموالت املختلـفة تسديد فوائد ال

مليـار دوالر سـنة  24مالييـن دوالر لريتفـع فيما بعـد حبيث أصـبح  10وقـد كان رأس مـال البـنك عند إنشائه 
مـليار دوالر سنة  170حـىت وصل إىل  1987ملـيار دوالر سنة  85و  1970مليـار دوالر سنة  27و  1965
  1 .1996مليار دوالر سنة   184م ليصـل إىل 1993

من احلصص متتلكـها الدول الكبـرى وهي الواليات املتحـدة األمريكية، اليابان وأملـانيا وبـريطانيا  %43ونـجد أن 
من عدد األصوات  كمـا أن  %40حبوايل  وفرنسا وبالتايل جند أن هـذه الدول هلا القوة التصويتـية العالية واملتعــددة

  .من القوة التصـويتية داخل البنك الدويل  %20الواليات املتحدة األمريكية متتـلك لوحدها ما يقدر بـ 

ـا االقتصادية و هي تتكـون من ثالث  ا و إمكانيا   2 :حاالتكما أن كل دولة تتـوقف على قدر

  

  .71بن شهرة، سياسة اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر و املؤسسات املالية الدولية، مرجع سابق، ص  مدين :1

  .71املرجع السابق، ص : 2



82 
 

من حصته تدفع بالذهـب أو الدوالر  % 2مسامهـة البلد العضو املنظم إىل عضـوية البنك تقدر بـ  :األولىالحالة 
  .األمريكـي

  .احلصة تدفع بالعمـلة احمللية للبلد العـضو  من% 18نسبة  : الحالة الثانية

من احلـصة تدفع بالعملة احمللية للبلد العـضو و تكون لدى البـنك املركزي للدولة % 80نسبة  : الحالة الثالثة
العـضو و يلجأ إليها البنك الدويل وقـت احلاجة كما أن أموال البنك هلا حـصانة ضد أي ختفيض يف عملة أي 

حـمل خسارة الصرف وإذا حدث ذلك ألي بلد عـضو طلب بـدفع التعويض يتساوى مع نسـبة عضو و ال يت
  .االخنفاض لتغطية اخلسـارة

 1 :طريق عن أيضا األموال جيمع لكنه املتقدمة الدول من معظمها البنك موارد تأيتباإلضافة،     
من  واسعة جمموعة الدويل البنك يضم حيث :البنك المال رأس في األعضاء للدول االكتتاب حساب- 1

 حبوايل اكتتبوا عضو دولة 183 بلغت 2001 يف عضو دولة 172 حوايل 1996 سنة حىت بلغت الدول
 رأمسال بلغ 2005يف  185 بلغ عدد األعضاء  و أمريكي دوالر مليون 189505 سهم قيمتها 1570895

 حصة أو منها نصيب دولة لكل حيدد أسهم إىل مقسم البنك رأمسال و. دوالر مليون 189.718 حوايل البنك
 .الدويل النقد صندوق توزيع حصص من قريب أساس على

 أدخلنا إذا ذلك من أقل و بل ،فقط  20 % هي اجلارية أعماله يف البنك رأمسال من املتاحة فاملوارد ذلك على و
 لعدم و عليه الطلب النعدام و ذلك معطل  18% بشرحية اخلاصة الوطنية العمالت من كبريا جزءا أن اعتبارنا يف

 . أخرى عمالت إىل للتحويل قابليته
 األصلي الغرض بأن الضمان هذا حجم يفسر و ،الغري مع البنك لتعامل ضمان فبمثابة البنك رأمسال باقي أما

 كان ما بقدر مباشرة القروض تقدمي يكن مل) احلال بطبيعة األمريكي (إنشائه عند الغالب الرأي نظر يف للبنك
 .قروض من اخلاصة اهليئات أو األفراد يقدمه ما كفالة أو اإلقراض إلعادة األسواق من االقرتاض

 يعتمد البنك فإن لذلك و صغري جزء لإلقراض البنك رأمسال من املخصص اجلزء أن الواضح من :االقتراض 2-
 يتدخل قد فالبنك فيها يساهم اليت العمليات لتمويل الدول قروض ضمان على أو االقرتاض على أساسية بصفة
 الدولة هذه على يسهل الضمان هذا أن الواضح من و ،املال رأس سوق من االقرتاض يف الراغبة للدولة ضمانا

 وفقا فللبنك ، موارده على منها البنك حيصل اليت املصادر أهم من االقرتاض يعدو . القروض على احلصول
 لكن و األعضاء الدول أسواق إىل االلتجاء خاصة بصفة و لالقرتاض وسيلة أي إىل يلجأ أن األساسي لنظامه
 القرض يقوم الذي العضو موافقة على ثانيا و أسواقه من يقرتض الذي العضو موافقة على أوال حيصل أن بشرط

  
مذكرة ماجستري، ختصص مالية و نقود، جامعة بسكرة،  -حالة اجلزائر –برباص الطاهر، أثر تدخل املؤسسات الدولية النقدية يف االقتصاد  :1
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 الدول عمالت من أخرى عملة أية إىل للتحويل القرض قابلية احلالتني يف املوافقة تتضمن أن على ذلك و بعملته
  اليابان و املتحدة الواليات و أوروبا يف املالية األسواق من البنك عليها حيصل اليت القروض تتضمنو  األعضاء

 يعتمد البنك كان وقد ، السوق بأسعار املختلفة احلكومية املؤسسات و املركزية البنوك من القروض جانب إىل
 إىل ذلك بعد حتول لكنه و نشاطه لتمويل الالزمة األموال لتدبري األمريكية املالية السوق على األوىل سنواته يف

 .األمريكي احلسايب امليزان عجز تزايد بعد األخرى املالية األسواق
  قروض من يضمنه أو يقدمه ما على عموالت، من عليه حيصل ملا نتيجة البنك لدى ويتجمع :الفائض 3-

   ترتاوح و اليت مينحها اليت القروض فوائد من كذلك و القرض قيمة من  1.5% إىل 1% بني ما ترتاوح مبعدالت
 احملتجزة األرباح هناك العموالت و الفوائد إىل باإلضافة .القرض مدة حبسب سنويا %  7.75إىل  % 7.5 بني ما
ا على البنك اليت سيوزعها    .أصحا
 بيع املالية املؤسسات شىت إىل حقوقه لتحويل نتيجة البنك عليه حيصلو تتمثل فيما  :أخرى مصادر-4 

  .مصرفية جمموعات طريق عن أو مباشرة إما الرئيسية بالعمالت سندات إصدار تتضمن كذلكو   ديون أقساط
   مجموعة البنك الدولي: ثالثا
اء   World Bank Group  (WBG)تلعب جمموعة البنك الدويل     ا يف اجلهد العاملي إل ً ا رئيسي ً دور

ا. الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشرتك املنظمة لتحقيق هذه األهداف يف دعوة  تتمثل إحدى الطرق اليت تعمل 
املواطنني من مجيع أحناء العامل للتعاون يف جمموعة من القضايا املتعلقة باحلد من الفقر ، والتنمية االقتصادية 

الفرصة األساسية لتعزيز الوعي واملشاركة يف هذه . الدولية والتمويل ، وبناء رأس املال البشري ، وتعزيز املرونة
ت والنهوض جبدول األعمال بشأن القضايا الرئيسية هي من خالل اجتماعات الربيع واالجتماعات املوضوعا
ا إىل فتح االجتماعات للجمهور من خالل أحداث يتم بثها مباشرة وحمادثات . السنوية دف االجتماعات أيضً

م .عرب اإلنرتنت على موقع البنك الدويل املباشر وتويرت ومنصات أخرى   :وعة مخس مؤسسات كما يليو تضم ا
   

  International Bank for Reconstruction andوالتعمير لإلنشاء البنك الدولي-1
Development (IBRD)                                            

 باألهلية املتمتعة الدخل املنخفضة والبلدان الدخل املتوسطة حكومات البلدان القروض إىل بتقدمييقوم    
 واخلدمات اطرملخا وأدوات إدارة والضمانات القروض تقدمي خالل من املستدامة التنميةكما يشجع  .االئتمانية
نه و .اإلقراضية غري واالستشارية التحليلية  منخفضة بتكلفة املال رأس أسواق من االقرتاض من املايل مركزه قوة متكِّ

  .معهللمقرتضني املتعاملني  جيدة وتقدمي شروط
    International Development Association ( IDA )        للتنمية الدولية المؤسسة -2

 التنمية الدولية هيئة إنشاء يف األوىل الفكرة صاحب هو A.S.Mikeاألمريكي   الشيوخ جملس عضو كان لقد
 احلكومة األمريكية تبنت وقد ، 1958 أواخر يف الشيوخ جملس اعتمده حيث الشأن، ذا قرار مبشروع تقدم بعدما
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 مث ،1959 سنة  السنوي اجتماعه يف عليه صادق الذي الدويل للبنك احملافظني جملس على وعرضته املشروع
 هيئة تأسيس اتفاقية أصبحت وقد األساسي القانون مبثابة تكون اتفاقية مسودة بوضع املديرين جملس كلف
 باإلعتمادات تعرف واليت اهليئة أوىل قروض تقدمي على املوافقة متت وقد 1960 سنة النفاذ سارية الدولية التنمية

  1 .السودان اهلند، اهلندوراس، الشيلي، من كل إىل 1961 سنة
ً  و - اعتمادات تسمى - فوائد بدون األجل قروضًا طويلةتقدم  حىت  فقرا العامل بلدان أشد حلكومات منحا
اترتفع   املسامهات متوهلا املؤسسة تقدمها هذه القروض اليت .معدومة أو ضئيلةالسوق  بشروط االقرتاض على قدر

 مؤسسة من منح و والتعمري لإلنشاء الدويل البنك دخل من صايف والتحويالت املاحنة الدول هلا تقدمها اليت
 نفسها املؤسسة اعتمادات الدولية وحصيلة سداد التمويل

                  International Finance Corporation (I.F.C) :مؤسسة التمويل الدولية -3
 املتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة أصبحت و 1956 جويلية شهر يف الدولية التمويل مؤسسة أنشأت       

  لإلنشاء الدويل بالبنك مرتبطة الشركة أن رغم و الدولية املالية الشركة أيضا عليها يطلق و 1957 فيفري  20يف
ا إال وثيقا ارتباطا التعمري و              البنك أموال عن منفصلة أمواهلا أن كما ،القانونية الناحية من مستقلة تعترب أ
 لعام السنوي لتقريرها وفقا ، دولة 182 أعضائها عدد يبلغ و الشركة يف للعضوية شرط البنك يف العضوية تعترب و

  2 .واشنطن مدينة يف هلا مقرا املؤسسة اختذت قد و النامية الدول من أغلبهم ، 2009

وتنمية القطاع  على دعم و هي عضو يف جمموعة البنك الدويل، أكرب مؤسسة إمنائية عاملية تركز بصورة حصرية
ا وتس .النامية اخلاص يف البلدان ا وخدما وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات جمموعة  تخدم املؤسسة منتجا

ا . احتياجات املتعاملني معها تالءمبغرض تقدمي حلول تنموية  ،البنك الدويل وتستخدم مواردها املالية وخربا
ا العاملية وأفكارها املبتكرة ملساعدة شركائها يف التغلب على التحديات املالية والتشغيلية والسياسية   .الفنية وجتار

راكات طويلة األجل اليت ميكنها أن تساعد يف تذليل واخلربات وبناء الش االستثماراتوتعمل املؤسسة على تقدمي 
وتُعد املؤسسة  ،مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وحتسني مهارات العاملني ،معوقات التنمية يف جماالت

لبيئات تستطيع حشد املوارد لتنفيذ مشاريعها، إذ متكنها رغبتها يف العمل يف ا اليتأيضا إحدى اهليئات الرئيسية 
الصعبة ودورها الريادي يف توفري التمويل للقطاع اخلاص من تعزيز بصمتها، وحتقيق أثر تنموي يتجاوز مواردها 

  3 .املباشرة

حالة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء،  -عبيدات ياسني، تقييم دور جمموعة البنك الدويل يف متويل التنمية املستدامة يف البلدان منخفضة الدخل: 1
  .72-71، ص 2012-2011ة ماجستري، ختصص االقتصاد الدويل للتنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس سطيف، مذكر 

  .62مرجع سابق، ص   -حالة اجلزائر –برباص الطاهر، أثر تدخل املؤسسات الدولية النقدية يف االقتصاد  :2

3: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate املوقع الرمسي للمؤسسة 
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 يف التعاون بينهما وحتقيق النامية الدول من أعضائها سكان معيشة مستوى حتسن هو أما هدفها األساسي فهو،
 جماالت يف وخاصة الدول األعضاء يف االستثمار فرص لتنمية الالزمة واإلدارية الفنية واملساعدات التمويل جماالت
 املشروعات منو تشجيع طريق عن االقتصادي النمو دعمباإلضافة إىل . وغريها الثروات واستغالل الصناعة
 حتقق و العاملي البنك نشاط تكمل بذلك و ، منوا األقل املناطق يف خباصة و األعضاء الدول يف اخلاصة اإلنتاجية

 .األموال رؤوس أصحاب مع بالتعاون اإلنتاجية املشروعات يف االستثمار طريق عن الغرض الشركة هذا
 إىل عليها باإلضافة تشرف اليت املنشآت وأرباح ،األعضاء الدول اكتتابات من املؤسسة موارد وتتكون     

    .واهليئات مدخرات األفراد
 ICSID  (1(  :االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز -4

 International Center for Settlement of Investment Disputes          

. لتسوية املنازعات القانونية والتوفيق بني املستثمرين الدوليني 1966مؤسسة حتكيمية دولية أنشئت عام هو     
عد املركز مؤسسة متخصصة ومتعددة األطراف متخصصة . كجزء من جمموعة البنك الدويل، مقرها يف واشنطن ُ وي

لبنك لتشجيع التدفق الدويل لالستثمار وختفيف املخاطر غري التجارية مبوجب معاهدة أعدها املديرون التنفيذيون ل
دولة عضوًا  153حيث وافقت  2016الدويل إلعادة البناء والتنمية بعد توقيع الدول األعضاء عليها يف ماي 

 .متعاقدًا على تنفيذ قرارات التحكيم ودعمها وفقًا التفاقية املركز الدويل لتسوية املنازعات

 ICSID نزاعات االستثمار سويةنشأة المركز الدولي لت-أ

منظمة اليت أصبحت اآلن  ستينات القرن العشرين، قامت منظمة التعاون االقتصادي األورويبيف مخسينات و    
بالعديد من احملاوالت إلنشاء إطار حلماية االستثمارات الدولية، إال أنَّ جهودها    ةالتعاون االقتصادي والتنمي

 أدىمما . األجنيب املباشركشفت عن وجهات نظر متضاربة حول كيفية تقدمي التعويضات مصادرة االستثمار 
م  Aron Broches - آرون بروشس (IBRD) باملستشار العام للبنك الدويل لإلنشاء والتعمري قدِّ ُ أن ي

من بعدها فكرة التوصل إىل اتفاقية متعددة األطراف حول عملية حل نزاعات االستثمار الفردية على أساس كل 
لعقد مؤمترات مع خرباء قانونيني  آرون بروشس ودعا. حالة على حدة بدالً من فرض النتائج على أساس املعايري

ا وآسيا، ملناقشة وإبرام اتفاق مبدئي، حيث كتب موظفو البنك من مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك أوروبا وإفريقي
لس إدارة البنك الدويل لإلنشاء  الدويل لإلنشاء والتعمري مسودة رمسية لالتفاقية وتشاوروا مع املمثلني القانونيني 

  .والتعمري لوضع اللمسات األخرية على املسودة واعتمادها

  

 https://icsid.worldbank.org/About/ICSIDاملوقع الرمسي للمركز،  :  1
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وافق جملس اإلدارة على املسودة النهائية لالتفاقية اليت حتمل عنوان اتفاقية تسوية نزاعات االستثمار بني الدول 
 1965مارس  18ومواطين الدول األخرى، وقام رئيس البنك بنشر االتفاقية على الدول األعضاء فيها للتوقيع يف 

 .1966أكتوبر  14رمسيًا يف  ICSID دولة فورًا على االتفاقية وباشرت اتفاقيةن و وقد صادقت عشر 

حيكم املركز الدويل جملس إداري ممثل بفرد من كل دولة من الدول األعضاء املتعاقدة يرأسه : التنظيمي الهيكل
لس بدوره أمني عام ونائب األمني العام للمركز ويوافق على القواعد  رئيس جمموعة البنك الدويل، ينتخب هذا ا

  .واألنظمة ويدير إجراءات الدعوى يف املركز ويوافق على ميزانية املركز وتقريره السنوي

  MEGA (1(الوكالة الدولية لضمان االستثمار  -5

The Maliti – International Investment Guarantee Agency  

 بإدارةوالتعمري ، وتعمل  لإلنشاءوهي عضو يف جمموعة البنك الدويل يف كوريا اجلنوبية ،  1988تأسست عام    
يف الدول النامية من اجل  األجنيبمستقلة عن البنك ، وتركز اهتمامها على العمل على زيادة وتطوير االستثمار 

ستثمارات من خالل التأمني على اال األهدافحتسني حياة الناس وتقليل الفقر ، والوكالة تعمل على حتقيق هذه 
ا أيمن املخاطر السياسية ،  األجنبية الراغبة يف االستثمار يف بلد ما ، ) ج.م( تقدم الضمانات للشركات  أ

شركات مالية ، وبالتعاون والتنسيق مع الدول النامية املعنية من اجل اجتذاب االستثمارات  أوواىل املقرضني بنوك 
  :هذه الدول ومبادئ عملها هي  إىل األجنبية

  . األجنيبـ دعم املستثمرين واملقرتضني وحكومات البلد املضيف لالستثمار  أ

  . األجنيبـ دعم القطاع اخلاص وزيادة االستثمار  ب

لتحسني  اإلمنائيةـ العمل مع املؤسسات احلكومية واملنظمات الدولية لضمان تكامل للخدمات وزيادة اجلهود  ج
يئة  النامية،حياة الناس يف الدول  البيئة االجتماعية والصحية والتجارية للبلد املضيف لتتفق مع أهداف و

  .األجنيباالستثمار 

  .الكوارث وإدارةضمان السندات  و كذاواملالية  اإلمنائية األهدافـ ضمان االستقرار املايل وموازنة  د 

  

: ، كتاب عن املوقع اإللكرتوين132-131ص، املؤسسات املالية واملصرفية إدارة، ، خالد امحد املشهداين ورائد عبد اخلالق العبيدي  :1
https://almerja.com/reading.php  
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دولة ، وهم من نفس األعضاء يف جمموعة البنك الدويل ، يبلغ رأمساهلا مليار دوالر ) 157(يبلغ عدد أعضائها  
ا أما أ ،  أمريكي   :هم اجنازا

  .تكنولوجية للدول والشركات ـ طورت مهارات وخربات 1

تمعات مثل تطوير وتوسيع البنية التحتية كالطرق واجلسور والكهرباء واملستشفيات وحمطات 2 ـ دعمت مصاحل ا
  . املياهتنقية وضخ 

  .فرص للمواطنني  إجياد إىل أدىواحمللي مما  األجنيبشجعت االستثمار  ـ3

 وإمكانياتهـ تشكل دعامة مهمة للتنمية والتجارة الدولية واالستثمار وتستعني بقدر كبري من موارد البنك الدويل 4
  .يف دعم املشاريع اليت تكفلها 

تؤدي  أو األجنبيةاخلسارة لالستثمارات  أوجتلب الضرر  أنـ تعمل كمظلة ضد السياسات احلكومية اليت ميكن 5
للخدمة كوسيط حمايـد إلعادة بناء الثقة بني املستثمرين من ) امليجا( هذه احلاالت تتدخل النزاعات ، ويف مثل إىل

  .جهة وحكومات البلد املضيف وال يسما يف فض النزاعات 

    .يف اخلدمات القانونية واالستشارية ) ميجا(ـ يقتصر عمل 6

 الجزائر في اإلصالح االقتصادي مسار دعم و التنمية تمويل في الدولي البنك مجموعة تدخل: رابعا
 موارد مالية، على للحصول استقالهلا من األوىل السنوات منذ العاملي البنك جمموعة إىل اجلزائر جلأت   

موعة مولت حبيث التنمية، متويل يف األول يتمثل الغرض :أساسيني لغرضني هذه املوارد واستخدمت  عدة ا
 برامج متويل يف فيتمثل العاملي، البنك جمموعة قروض فيه استخدمت الذي الثاين الغرض أما تنموية، مشاريع

  .االقتصادي اإلصالح

                                                                  :الجزائر في المجموعة مولتها التي المشاريع1-
موعة مولتها اليت القطاعات أهم   20011 غاية إىل ا

 يف ذو كثافة يعد كما ,االقتصادية للتنمية األساسية الركائز أحد الزراعي القطاع يعترب :الزراعي القطاع /أ
  الدويل لإلنشاء للبنك اإلقراضية العمليات يف كبرية بأولوية القطاع هذا حيظى لذلك .العاملة اليد استخدام

  
 .163مرجع سابق، ص   -حالة اجلزائر –أثر تدخل املؤسسات الدولية النقدية يف االقتصاد , برباص الطاهر: 1



88 
 

 دوالر مليون 647 إمجايل قدره مببلغ الزراعي القطاع يف مشروعا عشر ثالثة األخري هذا مول ولقد والتعمري،
 صودق والذي الريفية، للتنمية املساعدة التقنية مشروع هو القطاع هذا يف البنك موله مشروع أول أمريكي، وكان

 مارس 25 بتاريخ عليه فصودق , آخر مشروع أما .دوالر مليون 8 مبلغه بقرض م 1975 جوان 26 يف عليه
 .الزراعي القطاع يف شغل مناصب خللق القرض ووجه هذا دوالر، مليون 89 قدره قرضا له خصص ، إذ 1997

  :الجزائر في االقتصادي اإلصالح مسار دعم في العالمي البنك مجموعة دور :اخامس

سبتمرب  26، بتاريخ و إىل املؤسسة الدولية للتنمية البنك الدويل لإلنشاء و التعمري انضمت اجلزائر إىل  
، أصبحت عضوا يف مؤسسة التمويل الدولية، أما انضمامها إىل 1990سبتمرب من عام  23و يف ، 1963

 ، انضمت إىل1996من مارس سنة  12، و يف 1996جوان  4الوكالة الدولية لضمان االستثمار فكان يف 
 1 .املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار

 وهذا اجلزائر، يف االقتصادي اإلصالح مسار دعم يف والتعمري لإلنشاء الدويل البنك دور إبراز ما يليفي سنحاول
 الدويل والبنك اجلزائرية احلكومة بني القرض اتفاق عن فضال البنك، من املدعم اهليكلي التعديل برنامج بدراسة
 .العمومية املؤسسات خوصصة عملية بتعجيل اخلاص والتعمري لإلنشاء
 2 1996 لسنة الدولي البنك مع الهيكلي التعديل برنامج اتفاق
 بعقد هذه الربامج وعززت الدويل، النقد صندوق من املدعمة اهليكلي التثبيت برامج من العديد اجلزائر طبقت    

 مسار واستكمال لدعم 1996  سنة يف والتعمري لإلنشاء الدويل البنك اهليكلي مع بالتعديل خاص، آخر اتفاق
ا اليت االتفاقيات مسحت اهليكلي التصحيح  االقتصادية التوازنات باسرتجاع الدويل النقد صندوق مع اجلزائر عقد

 جملس وافق التوازنات هذه وتقوية دعم أجل ومن االقتصادي، النمو الستعادة الضرورية الشروط الكلية،وحتقيق
 اجلزائرية احلكومة مع تعاون إسرتاتيجية وضع على 1996 فيفري شهر يف والتعمري لإلنشاء الدويل البنك إدارة

 .االقتصادي والتحول اهليكلي، التصحيح جهود الستكمال
 مليون 300 مببلغ للحكومة قرض تقدمي على 1996 أفريل 25 يف البنك وافق اإلسرتاتيجية، هلذه وجتسيدا

 . 1998 أفريل 30 يف ايته تاريخ حدد الذي اهليكلي، التعديل برنامج لتمويل دوالر
   1996 لسنة الهيكلي التعديل برنامج أهداف 1-

 :يلي فيما الربنامج أهداف تتلخص
 .الثمانينات اية منذ تطبيقه يف اجلزائر شرعت الذي االقتصادي والتحول اهليكلي التصحيح جهود دعم-
  .االقتصادية التنمية عملية يف نشيطا دورا إعطائه وحماولة اخلاص القطاع ترقية-
  
  https://www.albankaldawli.orgعن املوقع الرمسي للبنك الدويل،   :1
 .164-163 مرجع سابق، ص  -حالة اجلزائر –أثر تدخل املؤسسات الدولية النقدية يف االقتصاد , برباص الطاهر: 2
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 األولوية، ذات القطاعات ترقية عن فضال واملالية، الفالحة قطاعي وخاصة اهليكلية، اإلصالحات دعم -
 .واملتوسطة الصغرية واملؤسسات السكن، قطاع مثل
 يف ظرفية احتياجات لتلبية قرضا الربنامج، خالل من الدويل البنك قدم :للبرنامج االقتصادية الجوانب -2

 اليت اإلنتاجية املؤسسات نشاط إنعاش عملية يف واستخدامه القرض حشد إلمكانية اخلارجي، نظرا التمويل جمال
ا على عدم عن نتج ,مشكل متوين من تعاين  لعملية العادي للسري الضرورية الوسيطة األولية املواد استرياد قدر

عضو  بلد أي من االسترياد عملية تتم أن وميكن املواد، هذه السترياد القرض من جزءا استخدم بذلك و .اإلنتاج
 املشروبات مثل اخلاصة، املنتجات بعض عدا ما ,واملنتجات املواد كل استرياد ميكن كما .الدويل البنك يف

واألحجار  كالذهب، الكمالية املنتجات استرياد الربنامج يستثىن كما واملفاعالت النووية، الكحولية، والتبغ،
  .اخل...الكرمية
 17 ب مدته حددت كما أمريكي، دوالر مليون 300 ب القرض مبلغ حدد :للبرنامج المالية الجوانب 3-
ا تأجيل فرتة مع سنة،  األخري هلذا وميكن ، 7.5 %ب البنك فحدده املطبق الفائدة سعر أما سنوات، 5مد

  0.75 %نسبتها القرض، من تصرف مل اليت املبالغ على عمولة البنك حيتسب كما أشهر، ستة كل مراجعته
 0.25 %.   نسبة إىل القرض على احلصول لسنة بالنسبة ختفيضها مت وقد سنويا،
 االتفاق دخول مبجرد دوالر مليون 150 األوىل للحصة املبلغ جممل حشد اجلزائري املركزي البنك بإمكان وكان
 جنيه أمريكي، دوالر (خمتلفة بعمالت معنونة اجلزائر بنك لدى إيداع حسابات مخسة فتح مت ولقد التنفيذ، حيز

  ).أملاين ومارك ياباين ين فرنسي، فرنك إسرتليين،
 العلم مع أمريكي، دوالر مليون 300 ـل مساوية خمتلفة بعمالت القرض عنون :للبرنامج النقدية الجوانب -4
 أصل املنتجات حسب وهذا اجلزائر، بنك من بطلب احملددة اخلمس بالعمالت سحب األموال ميكن انه

 العامة اخلزينة تتكفل وبذلك املقرتض، الطرف مبثابة اجلزائرية الدولة وتعترب .الربنامج إجناز إطار يف املستوردة
 .القرض تسديد بعملية

 املشاريع، متويل على 1989 سنة حىت اجلزائر يف الدويل البنك دور اقتصر :للبرنامج السياسية الجوانب -5
 هذه لدعم قرضا قدم حبيث اجلزائر، يف اجلارية االقتصادية بالتحوالت يهتم البنك أصبح هذه السنة من واعتبارا

 .االقتصادية اإلصالحات
  1989 سنة منذ البنك رمسها اليت لإلسرتاتيجية تكملة ، 1996 لسنة اهليكلي التعديل برنامج ويعترب

 لتخفيف وجهت مالية موارد الربنامج هذا وفر ولقد اجلزائر، يف االقتصادي اإلصالح مسار بدعم واملتعلقة
 إنعاش إىل الربنامج يهدف هذا كل إىل إضافة اآلخرين، املمولني دعم وجللب املدفوعات، ميزان على الضغط
 االقتصادية املشاكل حل يف تساهم إجيابية عوامل كلها وهي البطالة، امتصاص وبالتايل اإلنتاجي، اجلهاز

 .واالجتماعية
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 اخلوصصة قانون على 1995 جويلية 22 يف املصادقة متت 1 :الخوصصة مسار لدعم القرض اتفاقية
لس طريق عن احلكومة طرف من العمومية للمؤسسات  يف املؤرخ 95- 22رقم القانون وصدر آنذاك، االنتقايل ا

 التعاون ملشروع العريضة اخلطوط سطرت 2000 سنة أفريل شهر يف و اخلوصصة إطار لتحديد 1995 أوت 26
 جوان 26 ويف العمومية، املؤسسات خوصصة جمال يف اجلزائرية، واحلكومة والتعمري لإلنشاء الدويل البنك بني فيما
 متعلق مشروع لتمويل دوالر مليون 05 بقيمة قرض على الدويل البنك إدارة جملس صادق السنة نفس من

 من اهلدف ويتمثل دوالر، مليون 5.5 ب املشروع هلذا اإلمجالية التكلفة وقدرت العمومية، املؤسسات خبوصصة
 آليات بإجياد وذلك اخلوصصة، عملية عرفته الذي التأخر إدارة على اجلزائرية احلكومة مساعدة يف املشروع هذا

 :طريق عن السيما العملية، هذه لتسريع فعالة
 بتمويل اخلوصصة، وهذا جمال يف الالزمة اخلربات اكتساب على اإلصالحات وتنسيق املسامهة وزارة مساعدة-

 .العمومية املؤسسات خلوصصة ومتخصصون خرباء بإعدادها يقوم دراسات
 اليت رباتاخل من واالستفادة املشورة، على احلصول أجل من للخوصصة الوطين للمجلس الالزم الدعم تقدمي-

 .أعمال بنك  وحوايل عشرين أجنبية، دراسات مكاتب مع بالتعاون وهذا اخلوصصة، عملية يف جنحت وأن سبق
 من ائيا إىل التخلص يهدف الدويل، البنك مع بالتعاون طبق الذي اخلوصصة برنامج أن كله هذا من ونفهم
 .االقتصاديات الليربالية ذات البلدان يف حىت ينشط يزال ال القطاع هذا أن علما، العام القطاع

 على يدل نتائج مرضية، حتقق زالت وال حققت عمومية مؤسسات وجود من بالرغم ,اخلوصصة عملية تعميم إن
 وإمنا فحسب، أدائها يف تعثرا عرفت اليت العمومية املؤسسات أداء حتسني يف يتمثل ال اخلوصصة من اهلدف أن

 الرأمسال وسيطرة العامل، يف الليربالية تكريس وهي ,لتحقيقها البنك سعى ما كثريا حبتة إيديولوجية أهداف هناك
 .اخلاص

، ارتكز إطار الشراكة اإلسرتاتيجية بني البنك الدويل واجلزائر على اخلدمات االستشارية 2010منذ عام    
م استجابةً لطلبات مساندة حتقيق األولويات اإلمنائية) اخلدمات االستشارية مسرتدة التكاليف(  2 .اليت تُقدَّ

    

  

  

  .171مرجع سابق، ص   -حالة اجلزائر –أثر تدخل املؤسسات الدولية النقدية يف االقتصاد , برباص الطاهر :1
  2017التقرير السنوي للبنك الدويل : 2
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  المنظمة العالمية للتجارة: المحور الرابع

 (OMC  )  

 تأزم األوضاع زاد الثالثينيات يف العاملي الكساد ظاهرة سبقتها اليت الثانية العاملية احلرب انتهاء بعد     
 العامل، دول العديد من قبل من التقييد شديدة محائية سياسات إتباع عنه ونتج العامل، مستوى االقتصادية على

 جمموعة أدركت هذه األوضاع وباستمرار حجمها، وتضاؤل اخلارجية التجارة حركة انكماش إىل بدوره أدى مما
 الدولية اجلهود تركيز إىل منها دفع البعض مما االقتصاد على سلبية تأثريات هلا القيود تلك أن الدول من كبرية
اتفاقية  على التوقيع مت لذلك والتجاري، النقدي، املايل الثالث، جبوانبه الدويل االقتصادي النظام إصالح حنو

 النقد صندوق يف تتمثل األوىل .دوليتني اقتصاديتني أنشأ مؤسستني مبقتضاها واليت ، 1944عام يف وودز بريتون
 الطارئة اإلختالالت معاجلة الصرف، أسعار يف استقرار حتقيق الدولية، النقدية السياسات إدارة يتوىل الدويل الذي

 البنك يف فتتمثل الثانية أما متناوهلا، يف دويل مايل رصيد توفري عن طريق األعضاء الدول مدفوعات موازين يف
 الدول بلدان تعمري إعادة يف املسامهة الدولية، املالية السياسات إدارة تويل عمري مهمتهوالت لإلنشاء الدويل

 النامية الدول اقتصاديات إلدخال السعي إىل باإلضافة استثمارية مشاريع إلقامة الالزمة األموال وتوفري األعضاء،
.حر اقتصادي نظام يف واستكماال   التبادل عمليات تنظم للتجارة دولية منظمة إقامة من البد كان البناء هلذا 

.التجاري  بينها احلر فيما 

  General Agreement of Tarifs and Tradeاالتفاقية العامة للتعريفات الجمركية : أوال
لقد أصبح العامل حباجة إىل من ينظم العمليات التجارية العاملية، بعد استكمال إنشاء املؤسستني الدوليتني     

وعلى هذا ) صندوق النقد الدويل و البنك الدويل لإلنشاء و التعمري ( إلعادة تنظيم املبادالت النقدية واملالية 
،   Havana Charter صادرة عن ميثاق هافاناال 1947األساس جاءت فكرة إنشاء منظمة التجارة يف عام 

إال أن هذه املبادرة مل تلق استحسانًا وال تأييدًا من طرف الدول الصناعية، ومن مث باءت املنظمة لتنظيم التجارة 
للمداولة حول التجارة  1947فدعت الواليات املتحدة األمريكية إىل مؤمتر دويل يف جنيف عام  العاملية بالفشل،

، اليت اشتملت GATT ، ويف هذا املؤمتر مت التوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة الدولية
على املبادئ واألسس والقواعد اليت حتكم النظام التجاري العاملي اجلديد ملرحلة بعد احلرب ولقد شارك يف توقيع 

  .1948/01/01يذ ابتداء من وقد دخلت هذه االتفاقية حيز التنف .دولة 23هذه االتفاقية 
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  GATT  1االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة تعريف-1

، ناتج مجع األحرف الالتينية األوىل لالتفاقية العامة للتعريفات االصطالحيمن املنظور  GATT تعترب اتفاقية   
األطراف لتبادل املزايا التفضيلية بني الدول ، فهي اتفاقية دولية متعددة االقتصاديومن املنظور . اجلمركية والتجارة

األعضاء الناجتة عن حترير التجارة الدولية من القيود اجلمركية واليت يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية اليت 
كانت متثل حماولة من الدول األعضاء للعودة إىل   GATT يطلق عليها القيود غري التعريفية، وبالتايل فإن

 ، تعتربالقانونيأما من املنظور  .سات حرية التجارة الدولية ومن منطلق أن التجارة الدولية هي حمرك للنموسيا

GATT  دولة  23معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بني الدول اليت كانت تقبل االنضمام إليها واليت كانت
عند انتهاء العمل بسكرتارية   ،1994دولة يف أوائل  117ووصلت إىل  1947عند التوقيع عليها عام 

ومن  .بدالً عنها مبراكش باملغرب OMC منظمة التجارة العالميةمع التوقيع على إنشاء  GATT الجات
لإلشراف على اجلوالت اليت أقرت من الدول املتعاقدة  GATT ، فقد تكونت سكرتاريةالمؤسسي املنظور

  .نظمة للتجارة الدولعليها، حول التعريفات اجلمركية والقواعد امل

 GATT  2االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ئمباد-2

ا حنو حتقيق أهدافها أمهها   :اختارت اجلات عدة مبادئ لتحكم مسري

هو املبدأ الرئيسي والقاعدة األساسية اليت حتكم نشاط اجلات، يف سعيها حنو  :مبدأ الدولة األولى بالرعاية -
النهائي، املتمثل يف إقامة نظام عاملي متعدد األطراف للتجارة الدولية، فاملادة األوىل من االتفاقية  حتقيق هدفها

تقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورًا بال شرط أو قيد مجيع املزايا واحلقوق واإلعفاءات، اليت مينحها ألي بلد 
االستثناءات املؤسسة على اعتبارات وحجج  آخر دون احلاجة إىل اتفاق جديد، ويقبل هذا الشرط عددًا من

اقتصادية مقنعة، مثل الرتتيبات اإلقليمية لتحرير التجارة اخلارجية بني جمموعة من الدول املنتمية جغرافيًا إىل إقليم 
دف إىل حترير التجارة اخلارجية على أساس إقليمي كخطوة أولية،  ، وملا كانت هذه الرتتيبات  َّ َني ع ُ اقتصادي م

ا البينية يتم إعفاؤها من شرط التجاور اجلغرايف  السائرةيف تشجيع الدول  GATT رغبةول للنمو على حترير جتار
الدول الصناعية املتقدمة فقط، حني تقرر إقامة صورة أو أخرى من صور التكتالت االقتصادية  الذي تلتزم به

يم فيما بينها اتفاقيات تفضيلية ومناطق حرة واحتادات مجركية ال تقع يف نطاق  ِ اإلقليمية، فهذه الدول هلا أن تُق
، وال تلتزم بتطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية ّ   .إقليم جغرايف معني

  

  https://political-encyclopedia.org/dictionaryعن املوقع اإللكرتوين،   : 1

  325 ص ، جامعة سعد دحلب البليدة، 2013، ماي 8العدد  ، جملة االقتصاد اجلديد، للتجارة العاملية املنظمة إىل اجلزائر انضمام مسارعبيدة سليمة، : 2
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  :صورتنيو اليت تأخذ  :مبدأ التخفيضات الجمركية -

من خالل املفاوضات اليت تدور يف إطار اجلات أو نتيجة للمفاوضات اليت تتم : التخفيضات اجلمركية املباشرة -
 .بني أي الدول أطراف التعاقد األوىل

للتخفيضات اجلمركية فتتحقق من خالل النص يف االتفاقات التجارية على تطبيق : أما الصورة غري املباشرة -
شرط الدولة األوىل بالرعاية، ويأخذ مبدأ التخفيضات اجلمركية املتبادلة طريقه إىل التنفيذ عن طريق مطالبة كل 

 :، بإعداد قائمتني رئيستني مهاGATTدولة عضو يف 

ويطلب نتيجة . ليت يرغب العضو يف التوسع يف تصديرها إىل العامل اخلارجيوتتضمن املنتجات ا :القائمة األولى
 و هي بذلك .لذلك من األطراف املتعاقدة ختفيض الرسوم اجلمركية املفروضة عليها عند دخول أسواق هذه الدول

  .تستثىن تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية

  .من السلع اليت يكون العضو مستعدًا إلجراء ختفيضات مجركية عليها فتتكون :القائمة الثانية

يتجه هذا املبدأ إىل إقرار قاعدة أساسية، تتلخص يف تفضيل الرسوم اجلمركية الصرحية، دون  :مبدأ الشفافية- 
اإلجراءات احلمائية  حيث أنَّه يف حالة إتباع. احلواجز اجلمركية وإذا لزم األمر االلتجاء إىل فرض قيود جتارية محائية

 .للضرورة القصوى؛ فإنَّ اللجوء إىل الرسوم اجلمركية يكون أخف الضررين

ويقضي هذا املبدأ بضرورة اللجوء إىل املفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام  :مبدأ المفاوضات التجارية -
يتم من خالهلا توسيع دائرة هذه التجاري العاملي وفقًا لقاعدة تعدد األطراف املتعاقدة وهي القاعدة اليت 

 .املفاوضات الثنائية يف العالقات التجارية الدولية

عترب هذا األمر مستحدثًا يف  :مبدأ المعاملة التفضيلية في العالقات التجاريـــة بيـــن الشمــال والجنـــوب-  ُ ي
 ُ ه َ نَظم النظام التجاري الدويل الذي أقامته ومضمون هذا املبدأ أن يتكفل الجات اإلطار التجاري الدويل الذي تـُ

دف هذه املعاملة إىل فتح أسواق الدول الصناعية املتقدمة، أمام  بتقدمي معاملة جتارية تفضيلية للدول النامية، 
ا  .منتجات الدول النامية، وبالتايل زيادة حصيلتها من الصرف األجنيب الالزم لتمويل برامج التنمية االقتصادية 

 : ، ميكن تلخيص أهدافها فيما يلي GATT:لجاتأهداف ا -3

 .رفع مستوى املعيشة للدول األعضاء - 



94 
 

 .السعي حنو حتقيق مستويات التوظيف الكامل للدول األعضاء - 

 .تنشيط الطلب الفعال، رفع مستوى الدخل القومي احلقيقي - 

 .االستغالل األمثل للموارد االقتصادية العاملية - 

 .تشجيع حركة اإلنتاج و رؤوس األموال واالستثمارات  -

 .سهولة الوصول لألسواق ومصادر املواد األولية - 

 .خفض احلواجز الكمية واجلمركية لزيادة حجم التجارة الدولية - 

 .إقرار املفاوضات كأساس حلل املنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية  -

 GATT   1للتعريفات الجمركية والتجارةاالتفاقية العامة جوالت  -4

من تاريخ التوصل إىل اإلطار العام إلتفافية اجلات األصلية عام الجات إلى عدة فترات ميكن تقسيم جوالت 
 :إىل ثالث فرتات على النحو التايل 1994وحىت التوقيع على الوثيقة النهائية جلولة األوروجواي عام  1947

خالل هذه الفرتة مت عقد مخس جوالت للمفاوضات التجارية املتعددة  :1971- 1947: الفترة األولى
 :األطراف، يف إطار السعي حنو املزيد من إزالة احلواجز اجلمركية أمام التجارة الدولية، كان من أمهها

دولة، وكانت ناجحة مقارنة باجلوالت األربعة اليت تلتها، حيث مت  23شاركت فيها  :1947جولة جنيف -
ق على ختفيض الرسوم اجلمركية على عدد كبري من السلع الداخلة يف التجارة، وتضمنت نتائج املفاوضات االتفا

 .من حجم التجارة العاملية %20التنازل عن الرسوم اجلمركية مبا يقارب 

و تعترب من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية  :1949في فرنسا  Annecy جولة آنسي-
 .األطراف يف إطار اتفاقية اجلاتاملتعددة 

دولة، وقد دارت يف نفس اإلطار  38و قد شاركت يف هذه اجلولة  :1951-1950جولة توركاي في إنجلترا -
  .للجوالت السابقة وهو السعي لتحقيق املزيد من التنازالت يف ضرائب االسترياد

، ص 2018-2017، 1، اآلثار املنتظرة من انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، مذكرة ماجستري، ختصص علوم اقتصادية، جامعة وهران برياح مريامة :1
  .27-26-25ص 
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 .دولة 26شاركت فيها  :19541957-جنيف  جولة -

 .دولة 26يف جنيف، وبلغ عدد الدول املشاركة فيها : 1960-1961ديلون  جولة-

تشمل هذه الفرتة يف سياقها الزمين جولتني من املفاوضات التجارية املتعددة  :1972-1989 :الثانية الفترة
اية أعمال اجلولة اخلامسة، و اية اجلولة السابعة إىل ما قبل جولة  استمرت األطراف، وهي تبدأ مع  حىت 

 .أورجواي التارخيية

جون  "عقدت هذه اجلولة جبنيف بدعوى من الرئيس األمريكي السابق  :1967-1964جولة كنيدي  -
، يف رسالة عرضها على الكونغرس واليت تقدم على إثرها منح الرئيس األمريكي سلطة إجراء 1962عام " كينيدي

على  %50املفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صالحية خفض التعريفات اجلمركية مبقدار 
 .يع السلعمج

دولة وكان املوضوع األساسي الذي تناولته  102لقد شاركت يف هذه اجلولة  :1979-1973جولة طوكيو  -
هو القيود الغري اجلمركية، حيث لوحظ أنَّه على الرغم من أنَّ الرسوم اجلمركية بدأت يف االخنفاض على السلع 

، مما تسبب يف إلغاء بعض املزايا اليت حتققت من التخفيض املصنعة، إال أنَّ القيود الغري مجركية بدأت يف التزايد
الذي مت يف الرسوم اجلمركية، إىل جانب موضوع القيود الغري الكمية، فإنَّ جولة طوكيو تناولت أيضا، موضوع 

 .ختفيض الرسوم اجلمركية، وهو القاسم املشرتك يف مجيع اجلوالت

شهدت أعمال اجلولة الثامنة واألخرية قبل نشوء منظمة التجارة يف هذه الفرتة : 1993- 1979: الفترة الثالثة
 :العاملية،و هي جولة ألورجواي، وميكن تقسيمها إىل مرحلتني

ا كانت أكثر  :1991-1976جولة أورجواي  - َّ تعد جولة األورجواي اجلولة الثامنة من جوالت اجلات، إال أ
، وقد تأخرت أربع سنوات ولكنها مل تبدأ إال  1982حيث كان من املقرر أن تنطلق يف  اجلوالت تعقيداً وتأزمًا

ا نظرًا المتدادها لقطاعات 1986سبتمرب  20يف  ، من سابقا ، وتعد هذه اجلولة أكثر طموحًا وأوسع نطاقًا
ا سعت  جديدة مل تكن مشمولة يف اجلوالت السابقة، وقد جاءت هذه الدورة يف ظروف اقتصادية حامسة كما أ

  :مل القرن الواحد والعشرين، وكان اهلدف من هذه اجلولة حتقيق بعض األهداف األساسية التاليةلرسم معا

 .ختفيض القيود الغري مجركية  -

 .حترير جتارة اخلدمات باإلضافة إىل التجارة السلعية -
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 .ختفيض القيود على الواردات من املنتجات الزراعية -

والزراعة وامللكية الفكرية ملناقشات حادة، خاصة موضوع محاية ولقد تعرضت موضوعات جتارة اخلدمات    
امللكية الفكرية، حيث أنَّ الواليات املتحدة األمريكية قد جنحت يف إدراج هذا املوضوع يف املناقشات على 

ا املتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دويل حلقوق امللكية الفكريةGATT الجاتمستوى  ومن  .، وذلك أل
ناحية أخرى، فإنَّ ختفيض القيود على الواردات من املنتجات الزراعية كانت غاية يف الصعوبة، ألنَّ أغلب دول 
ا، سواء كان ذلك يف صورة دعم سعري، أو دعم  العامل تستخدم العديد من السياسات ودعم القطاع الزراعي 

 تشوه هيكل أسعار تلك املنتجات، ولقد كان األمر الذي تسبب يف... للتصدير، أو حصص كمية على الواردات
اإلحتاد األورويب من أشد املعارضني ألي إلغاء للقيود على الواردات من املنتجات الزراعية، أو إلغاء الدعم املقدم 

دون التوصل إىل  1990-1987للمنتجني الزراعيني، وهكذا انتهت األربع سنوات األوىل من جولة األورجواي 
  .بالتجارة اخلارجيةاتفاق يتعلق 

لقد بدأت املفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إىل حل وسط بني  :1994-1991 جولة أورجواي الثانية-
الواليات املتحدة األمريكية من ناحية واإلحتاد األورويب من ناحية أخرى، حول دعم املنتجات الزراعية، ولقد 

أعضاء اجلات بعض الربامج األوروبية اليت تساند املنتجني انتقدت الواليات املتحدة األمريكية ذلك بتأييد من 
الزراعيني، ويف نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة وجتارة الواليات املتحدة األمريكية بصفة 

ا من اإلحتاد  %20خاصة، ولقد هددت الواليات املتحدة األمريكية بفرض رسوم مجركية قدرها  على إيرادا
   .مليون دوالر300ورويب يف حدود ما قيمة األ

و لقد ساعد هذا التهديد على استئناف املفاوضات مرة أخرى يف جمال الزراعة، ولقد مت االتفاق حول نقطة 
 %21من القيمة، و  %37اخلالف السابقة، حيث تعهد اإلحتاد األورويب بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة 

عقد وزراء التجارة لكل من اإلحتاد األورويب و كذا  1993و يف عام  .سنوات 7من الكمية، و ذلك خالل 
، وقد مت بالفعل حل  يف جولة أورجواي   اليابان و أمريكا اجتماعا مت االتفاق فيه على دراسة كل املشاكل املعلقة

 .1994هذه املشكالت ليتم توقيع االتفاق النهائي يف مراكش يف املغرب يف أفريل عام 

 1 :ز نتائج جولة أورجواي الثانيةأبر 

  قيام منظمة التجارة العاملية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات اجلات، وتضع األسس للتعاون بينها  *

  

  https://political-encyclopedia.org/dictionaryاملوقع االلكرتوين،  : 1
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دف تنسيق    .السياسات التجارية واملالية واالقتصادية للدول األعضاءوبني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 

 .حتسني ودعم املنظومة القانونية بشأن اإلجراءات املعيقة للتجارة* 

املزيد من التفصيل والوضوح يف األحكام يف القواعد واإلجراءات املرتبطة بتحرير التجارة سواء يف االتفاقية  *
وخصوصا بالنسبة للمشاكل اليت كانت غامضة ومثرية للتأويالت العديدة وإساءة الرئيسية، أو االتفاقيات الفرعية، 

 .االستخدام يف السابق

 .إجياد نظام متكامل لتسوية املنازعات التجارية، وإقامة نظام ملواجهة السياسات التجارية للدول األعضاء* 

كية وإزالة احلواجز غري اجلمركية عليها، تعزيز خطوات حترير التجارة من خالل املزيد من ختفيض الرسوم اجلمر * 
وتوسيع نطاق اجلات ليشتمل حترير السلع الزراعية واملنتوجات واملالبس، وجتارة اخلدمات، واجلوانب التجارية 

 .املتعلقة باالستثمار وحقوق امللكية الفكرية

ة، بصفة عامة واألقل منوًا على وجه التأكيد على التزام دول العامل املتقدمة باملعاملة التفضيلية للدول النامي* 
 .اخلصوص

ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية املتقدمة بتقدمي العون املايل والفين إىل الدول النامية، لتمكينها من * 
ا إزاء تطبيق االتفاقية اجلديدة  .االستجابة للمتطلبات اإلدارية والفنية، بغرض الوفاء بالتزاما

لمزيد من املشاركة يف النظام التجاري العاملي اجلديد، وذلك من خالل لة للدول النامية واألقل منوًا إعطاء الفرص* 
م التجارية واالقتصادية بصورة  الوزن املتساوي ألصوات األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، بغض النظر عن أوزا

 .عامة

  Organisation de Commerce Mondialالمنظمة العالمية للتجارة  : ثانيا

 هذه على التوقيع حيث مت أوروغواي، جولة أحرزته الذي النجاح إىل للتجارة العاملية املنظمة إنشاء يرجع   
 حتولت اتفاقية ألغات فقد /1995/01 01يف  عملها بداية ومع ، 1994 عام باملغرب مراكش يف املنظمة

   .الدولية التجارة عمليات حترير تنظم عاملية منظمة إىل األطراف متعدد اتفاق جمرد من
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 )التعريف و األهداف ( العالمية للتجارة  المنظمة - 1
ا تعرف :تعريف المنظمة-أ  واخلدمات السلع خالل انتقال من العاملية التجارة حرية على تعمل دولية منظمة بأ

 امللكية ومحاية وبيئية وثقافية وسياسية واجتماعية اقتصادية آثار من ذلك على يرتتب وما الدول، واألشخاص بني
 1 .الفكرية

ا، منظمة منظومة النظام االقتصادي  ضمن وتعمل مستقلة، قانونية شخصية النشاط ذات عاملية اقتصادية كما أ
وزيادة  حترير التجارة الدولية، يف جمال وتقويته الدويل التجاري النظام دعائم إدارة وإقامة على اجلديد، العاملي
 الدويل، يف الدويل والبنك صندوق النقد املساواة مع قدم على وتقف العاملي، االقتصادي لدويل والنشاطا التبادل

 إدارة أكثر كفاءة للوصول إىل العامل، يف األطراف املختلفة على املؤثرة الدولية االقتصادية رسم وتوجيه السياسات
 2 .العاملي االقتصادي للنظام وأفضل

انتهاء  بعد 1994 يف مراكش املوقعة االتفاقية توقيع بعد ألغات حمل لتحل العاملية التجارة منظمة أنشأت وقد
 .نامية دولة 85 منهم دولة 110 حوايل1995 جانفي أول يف إنشاءها وقت املنظمة وتشمل أوروغواي، جولة
 للتجارة العالمية المنظمة أهداف-ب 
حرية  نظام تطبيق الدولية، أي التجارة حترير يف يتمثل أساسيهدف  لتحقيق للتجارة العاملية تسعى املنظمة   

  :باإلضافة إىل مجلة من األهداف، نوجزها يف النقاط التالية الدولية، التجارة
 األمور حبث خمتلف أجل من األعضاء الدول مجع خالل من و ذلك :التجارية للمفاوضات فرص إيجاد -

ا بطرح للدول يسمح مما دائمة، للقاءات فرصة متنحهم بذلك هي و التجارية،  ما والتفاوض حول انشغاال
 .بالتجارة املتعلقة

حتقيق  يف األعضاء واملسامهة للدول املعيشة مستوى رفع إىل للتجارة العاملية املنظمة تسعى :التنمية تحقيق-
 من %  75عن  املنظمة يف أعضائهاعدد  نسبة تزيد اليت النامية الدول وخاصة الدول، جلميع االقتصادية التنمية
 والتزامات أقل تقنية مساعدات فتمنحها خاصة، معاملة تفضيلية الدول هلذه متنح حبيث األعضاء، الدول جمموع
 .العاملية التجارة منظمة اتفاقيات أحكام من بعض منوا األقل الدول وتعفى غريها، من تشددا

 األعضاء اليت قد الدول بني املنازعات لفض من إجياد وسيلة كان البد :األعضاء الدول بين المنازعات حل-
أوروغواي، فكان إنشاء منظمة التجارة العاملية،  جولة واتفاقيات أحكام تفسري حول االختالف بسبب تنشأ

  .مبثابة آلية حلل هذه املشاكل
 
  
، 3نقود، جامعة اجلزائر بن عيسى شافية، آثار و حتديات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة على القطاع املصريف اجلزائري، مذكرة ماجستري ، ختصص مالية و : 1

  .20، ص 2010-2011
ا على االقتصاد اجلزائري، أط: 2 -2014، اجلزائر، 1روحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس، سطيف بلعة جويدة، دراسة حتليلية للمنظمة العاملية للتجارة و تداعيا

 .26، ص 2015
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 الدول، بني التجارية املعامالت تسهيل يف مهما دورا الشفافية تلعب :األعضاء الدول بين تواصل آلية إيجاد-
 .واالبتكارات التجارية القطاعات وتنوع التشريعات تعدد خاصة مع

  .العاملية إىل األسواق الوصول وتسهيل القيود، مجيع من التجارة حترير خالل من وذلك :العالمي االقتصاد تقوية
 1  مبادئ المنظمة العالمية للتجارة - 2
 مع اتفاقية بإبرام الطرفني أحد وقام طرفني، بني وجود معاهدة حالة يف أنه ويعين: بالرعاية األولى الدولة مبدأ 

 مجيع األطراف سيستفيدون من فإن األوىل، املعاهدة يف من تلك املوجودة أفضل معاملة تتضمن ثالث طرف
 الدول ذلك ويستثىن من التعددية، إىل الثنائية من ينتقل سوف أنه أي تقريرها للغري، مت اليت األفضل املعاملة 

 .جتارية إقليمية ترتيبات يف الداخلة
 الدول كل على جيب أنه به ويقصد الغات، اتفاقية من الثالثة املادة يف املبدأ هذا ورد: الوطنية المعاملة مبدأ

 نفس األخرى األعضاء الدول من املستوردة املنتجات كل على تطبق أن للتجارة العاملية املنظمة األعضاء يف
ا على واملطبقة السارية املعاملة  بالنسبة للضرائب وهذا والتنظيمات بالرسوم يتعلق فيما املماثلة الوطنية منتجا
 ال عليها اجلمركية فرض الرسوم أن حيث احمللي للسوق دخوهلا بعد إال املستوردة السلع على هذا ينطبق فال احمللية
 .املبدأ هلذا خرقا يعد

ا من اليت واحلواجز والعوائق القيود كل إزالة األعضاء الدول كل على ينبغي أنه يعين: الشفافية مبدأ  حتد أن شأ
 السلع الوطنية حلماية كوسيلة اجلمركية التعريفات باستعمال فقط والسماح الدولية، التجارة حركة تدفق من حرية

 اجلهة لدى متاما واضحة نشاط أي تنظم اليت والشروط القوانني تكون أن تعين وتدرجيية، و الشفافية مؤقتة بصفة
 املتعلقة كوميةاحل القرارات عن واإلفصاح بأعمال الكشف األعضاء اعرتاف ضرورة أي املنظمة، يف ا املعنية

 .األطراف متعدد التجاري أو بالنظام األعضاء الدول باقتصاديات صلة هلا واليت بالتجارة
 لدولا لصادرات املستمرة الزيادة أجل من االتفاقية عليه ركزت كذلك  :النامية للدول التفضيلية المعاملة مبدأ

 يكفل مبدأ هو أي األسواق إىل الوصول يف احلرية من املزيد وإعطائها الدولية يف التجارة مشاركتها وزيادة النامية
 أسواق فتح إىل ويهدف االقتصادية، للتنمية الدولية لإلسرتاتيجية كأساس النامية للدول جتارية تفضيلية معاملة

 .التنمية لتحقيق الضرورية املالية عوائدها لزيادة النامية لدولا منتجات أمام الدول املتقدمة
 أو أي إلغاء أن مبعىن اجلمركية، الرسوم يف كبري خفض لتحقيق املتبادلة املزايا على املبدأ هذا ينطوي التبادلية مبدأ

 تنمية على يعتمد بدوره والذي األخرى للدول للرسوم خفض أو إلغاء يقابله أن بد ال عضو، لدولة للرسوم خفض
  .النظام لسري ضروريا تنازال الواردات على االنفتاح من وجيعل الصادرات

 

جملة العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ، آثار و انعكاسات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على املؤسسات الصغرية و املتوسطة، عبود زرقني و تواتية الطاهر :1

  .151-150اجلزائر، ص ص  ،10/2013،العدد التسيري
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منظمة التجارة العاملية منظمة دولية تعىن بتنظيم التجارة بني  :التجارة العالمية الهيكل التنظيمي لمنظمة-3
ا بشكل أساسي مهمة تطبيق اتفاقية . الدول األعضاء، وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة األطراف وقد أنيط 

ا وهياكلها التنفيذية. أورغواي  1 :ومن أهم جلا

يتألف املؤمتر الوزاري من وزراء التجارة للدول األعضاء مبنظمة التجارة العاملية ويعترب رأس : المؤتمر الوزاري .1
وقد انعقد املؤمتر الوزاري األول يف ديسمرب . وجيتمع املؤمتر الوزاري مرة كل عامني على األقل. السلطة يف املنظمة

، والثالث يف سياتل بالواليات املتحدة 1998 ماي يف سنغافورة، وانعقد املؤمتر الوزاري الثاين يف جنيف يف 1996
 .2001، ومن املقرر انعقاد املؤمتر الوزاري الرابع يف الدوحة عاصمة قطر يف نوفمرب 1999األمريكية يف ديسمرب 

 .تتكون من املدير العام للمنظمة وموظفني يتمتعون باالستقالل عن الدول اليت ينتمون إليها: األمانة العامة .2
يضم ممثلني عن الدول األعضاء يف املنظمة، جيتمع مرة واحدة على األقل شهريا، وله عدة : العام المجلس .3

وظائف منها تلك اليت يسندها له املؤمتر الوزاري، كما أنه جهاز لفض املنازعات التجارية، وفحص السياسات 
الس الرئيسية واللجان الفرعية وجمموعات الع .التجارية  .ملوختضع له مجيع ا

  :وتتكون من: المجالس الرئيسية .4

وحيتوي على عدة جلان، منها اللجنة الزراعية وجلنة اإلجراءات الوقائية وجلنة مراقبة : مجلس تجارة السلع-أ
املنسوجات وجلنة املمارسات ضد اإلغراق وهو تكدس السلع يف سوق إحدى الدول األعضاء نتيجة ختفيض أو 

 .إلغاء التعرفة اجلمركية

ويشرف على عدة جمموعات منها جمموعة املفاوضات حول االتصاالت وجلنة : لس تجارة الخدماتمج - ب
 .جتارة اخلدمات املصرفية

ويهتم ببحث القضايا املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ذات العالقة : مجلس حقوق الملكية الفكرية -ج
  .بالتجارة

  

  

 

  https://ar.wikipedia.org/wikiعن املوقع اإللكرتوين،  : 1
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 1 :وهي أربع جلان: اللجان الفرعية5-

 وتعىن بدراسة تأثري التجارة على البيئة: جلنة التجارة والبيئة. 
 تم بالعامل الثالث وباألخص الدول األقل منوا: جلنة التجارة والتنمية  .اليت 
 وتقدم االستشارات بالقيود اليت ترد على التجارة : جلنة القيود املفروضة ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات

 .ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات
 وقد بلغت مسامهات األعضاء عام . وتشرف على املسائل الداخلية للمنظمة: جلنة امليزانية واملالية واإلدارة

ارجية، فتبلغ حصة مليون دوالر أمريكي، ويتناسب حجم إسهام كل عضو مع أمهية جتارته اخل 74حوايل  2000
من ميزانية  %5.5من ميزانية املنظمة، بينما تبلغ مسامهة الدول اإلسالمية  %15.7الواليات املتحدة األمريكية 

 .املنظمة، دفعت ماليزيا وتركيا واإلمارات العربية املتحدة أكثر من ثلثي هذه النسبة

لعضوية املنظمة، إضافة إىل جمموعة العالقة بني التجارة  وختتص بدراسة الرتشيحات: مجموعات العمل -6
موعة املختصة بسياسة املنافسة  .واالستثمار وا

 مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: رابعا
 1987سنة منذ اجلمركية للتعريفة العامة االتفاقية يف مالحظا عضوا اجلزائر كانت : االنضمام إجراءات-1

ا و مباشرة لالنضمام، الطلب تقدمي تاريخ  جمموعة العمل تشكيل مت و ، GATT إىل لالنضمام مفاوضا
ة املفاوضات تعثرت و ، 1987 جوان 07 يف االنضمام ملف بدراسة اخلاصة      الصعوبات أسباب أمهها، لعدَ

 يف مبراكش  األوروغواي جولة يف ختام و .التسعينات بداية و الثمانينات اية يف اجلزائر عرفتها اليت التحوالت و
 1995 جانفي 30 يف اجلزائر طالبت .للتجارة املنظمة العاملية ميالد نتائجها من كانت اليت 1994 أفريل01 

 نتائج من كانت اليت للتجارة العاملية املنظمة إىل GATT من على املفاوضات تشرف اليت العمل جمموعة حتويل
ة ألول اجلزائر قدمت 1996 سنة يف و 1994 أفريل 01 يف  مبراكش األوروغواي جولة َ تسمى  أساسية وثيقة مر
 اليت يشرف عليها الوزارية اللجنة طرف من إعدادها مت اليت اجلزائر يف التجاري و النظام االقتصادي حول مذكرة
 يف اجلزائرية احلكومة طرف مناالنضمام  مذكرة على املصادقة مت و 1994نوفمرب 07يف شكلت التجارة اليت وزير
 سبعة على نصت اليت و رمسية بصفة مذكرة االنضمام تقدمي فيها مت اليت السنة هي و ، 1996 سنة ماي اية
  2: حول تتمحور وكانت صفحات، 109 يف حماور

  
  
1 :https://ar.wikipedia.org/wikiمرجع سابق ،.  
: ، عن املوقع االلكرتوينحتديات و آفاق انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةقطايف السعيد، : 2

https://www.enssea.dz/enssea/majalat  
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 .السوق اقتصاد إىل جهمو  اقتصاد من التحول بعد االقتصادية للسياسة العريضة اخلطوط شرح -أ
  دقيق شرح و مباشرة أو غري مباشرة بصفة اخلارجية التجارة حتكم اليت التشريعات و القوانني كل تقدمي- ب
 .تطبيقها تضمن اليت القانونية لألحكام 

   .السلع لتجارة توضيح و شرح تقدمي -ج
   .الفكرية امللكية حقوق و اخلدمات جتارة جمال يف احلايل النظام شرح و تقدمي- د

 هي و األعضاء الدول مع اجلزائر املفاوضات باشرت االنضمام، مذكرة تقدمي و االنضمام طلب بعد   
 حول تتمحور اجلزائر على الشفوية و الكتابية من األسئلة جمموعة طرح خالهلا يتم األطراف متعددة مفاوضات

 اإلجراءات اإلعفاءات، الزراعة، لقطاع املقدمة اإلعانات التعريفة اجلمركية، املدفوعات، ميزان األسعار، نظام
الثانية من  املرحلة و .اخلارجية بالتجارة اإلحصائيات املتعلقة الصحية، التصدير، املقاييس تنظيمات التعويضية،
 كل أساس يتم على التفاوض و اخلدمات و السلع جتارة حترير أجل من التفاوض مت األطراف ثنائية املفاوضات

وكانت  املفاوضات من شاقة أشواطا 1996سنة  املفاوضات بدأت أن منذ اجلزائر قطعت حدا لقد على ضوع
، آخر جولة مفاوضات مت تسجيلها وعرضت خالهلا خمتلف 2014مارس  31اليت متت يف  رابعة عشر،اجلولة ال

حتديد تاريخ جوالت مفاوضات ومل يتم . الوثائق بشأن األسئلة اليت وجهت للجزائر وخمططات العمل التشريعية
أكد أستاذ التجارة الدولية يف جامعة هارفارد األمريكية، كريغ فان غراستك، أن   و قد .أخرى منذ ذلك احلني

" عقالنية"، معتربا أن هذا التاريخ يعد أكثر 2022انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية لن يكون ممكنا قبل 
ّ عن اقتناعه بضرورة  ،إلمتام مسار االنضمام ا املنظمة حاليا، فإن اخلبري األمريكي عرب وبالرغم من األزمة اليت متر 

إمتام هذا املسار، مع التشديد على ضرورة التشاور مع كافة الفاعلني املعنيني على املستوى الوطين، وكذا االستفادة 
حتديد املصاحل الواجب الدفاع عنها من جتارب الدول األخرى، السيما تلك اليت انضمت مؤخرا من أجل 

     1.اليت ال ينبغي جتاوزها" اخلطوط احلمراء«و

 :للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر لالنضمام تواجه التي التحديات-2
      اجلزائري االقتصاد منها يعاين املشاكل اليت بسبب القطاعات مجيع مستوى على كبرية حتديات اجلزائر تواجه

ا اليت اإلصالحات جناعة مجيع عدم و  من و للتجارة العاملية للمنظمة لالنضمام جاهدة تسعى و اجلزائر باشر
  2 :التحديات هذه أهم
  
 

ارفارد كريغ فان غراستكيف حوار مع  حنان حيمر :1  : ، عن املوقع اإللكرتوين2022، انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة لن يكون قبل  أستاذ التجارة الدولية 
massa.com/dz/news-https://www.el2021\02\21: ، تاريخ االطالع      

: ، عن املوقع االلكرتوينللتجارةحتديات و آفاق انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية قطايف السعيد، : 2
 https://www.enssea.dz/enssea/majalat 
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املتعددة  املفاوضات اليت فرضتها التعجيزية الشروط إىل رجع 2002 غاية إىل الثانية املفاوضات انطالق تأخر إن-
 .تعيشها اليت الظروف االقتصادية ظل يف تصنيفها يصعب اليت و األطراف

 اجلزائر تلقت  2001أفريل 09 للتجارة يف العاملية املنظمة ممثلي و بني اجلزائر اليت املفاوضات من جولة بعد -
 أن من بالرغم املفاوضات تلك تعثرت قد مور و مايك" : السيد آنذاك املنظمة رئيس طرف من حادة انتقادات

   . التجاريني آنذاك شركائها قبل من املالحظات املقدمة كل على أجابت قد اجلزائر
 اليت الدولية املقاييس و إىل املعايري املرحلة تلك يف بعد ترقى مل اجلزائر أن نالحظ اجلولة هذه نتائج خالل من-

  .للتجارة العاملية املنظمة تعتمدها
 من النمط نفس على و االرتكاز املتوسط و القصري املدى على واضحة تفاوضية إسرتاتيجية أي غياب-

 .األورويب االحتاد مع جرت اليت املفاوضات
 مع تركيز النقاش حول األمور كبرية صالحيات اجلزائري املفاوض من الدول األعضاء للمفاوض تقدمي عدم -

 اليت للتجارة العاملية املنظمة مع يف املفاوضات املنطق تبين عدم السياسية أكثر من اجلانب االقتصادي، أي
 .اقتصاديا و جتاريا بعدا تتضمن

 كما أن تغيري  .السيما اإلحصائية املقدمة املعطيات دقة عدم و واضح برنامج و رزنامة أي حتديد عدم-
 .االستقرار املؤسسايت عدم نتيجة امللف اجلزائري مصداقية أفقد احلكومات

ا َ  :فتمثلت خاصة يف االقتصادية العراقيل أم
 .اجلزائري امللف وزن من ، مما قلل املقدمة التعهدات و اإلصالحات جتسيد بطء -
 األسواق يف السائدة تلك احمللية و األسواق يف السائدة األوضاع بني تقارب سياسة وضع يف اإلسراع عدم -

 .الدولية
 خاصة التحفظ مييزها تشريعات تعتمد على مثال فالبنوك عامة بصفة اخلدمات و املايل القطاع إصالحات بطء -

 .املؤسسات اإلنتاجية دعم و االقتصادية املشاريع متويل
 يف االستثمار على اإلقبال يف يرتددون الذين وجه املستثمرين يف األساسية العوائق أحد تعد البريوقراطية اليت -

 .الدول باقي يف املعتمدة اإلجراءات مع باملقارنة الطويلة املدة و مللفات االستثمار املطلوبة ككثرة الوثائق اجلزائر
 للتجارة العالمية المنظمة إلى االنضمام حالة في للجزائر المتاحة  الفرص-3

ة الدولة القيام على مما يستوجب العاملية للتجارة املنظمة إىل االنضمام حالة يف عديدة فرص أمام اجلزائر  بعدَ
القواعد  وفق العاملي االقتصاد متطلبات االندماج يفتتماشى و  األهداف و واضحة املعامل وضع و تدابري

 هذا على تنجم اليت السلبية اآلثار لتفادي هذا و .للتجارة العاملية املنظمة إنشاء اتفاقية يف عليها املنصوص
 .احملروقات مازال ضعيفا خارج اجلزائرية حجم الصادرات أن علمنا إذا خاصة االنضمام

 : يف تلخيصها يمكنف الصناعي القطاع ترقية يف اجلزائر أمام املتاحة أما الفرص



104 
 

  ّ  الالزمة اإلمكانيات إعطاءها و دعمها يستوجب احلرة املنافسة جمال اجلزائرية االقتصادية املؤسسات دخول إن
 .األخرى الدول منافسة منتوجات من متكنها جديدة ملعايري باستعماهلا هذا و السوق يف للبقاء

 للمواصفات الدولية املطابقة شهادة على حصوهلا على العمل و اجلزائرية املؤسسات تأهيل " ISO " حىت 
 .األعضاء الدول املؤسسات منافسة من تتمكن

 حث على نتيجة العمل جدية بكل األعضاء الدول أسواق للدخول إىل املؤسسات اجلزائرية بعض ستعمل 
 من االستفادة قصد املتطورة للدول املؤسسات األجنبية مع شراكة إنشاء على العمومية اخلاصة و املؤسسات

ا االت خمتلف يف خربا  .ا
 و التطوير البحث باجلانب االهتمام يف رظالن إعادة إىل املؤسسات االنضمام هذا ميكن. 
 تنافسية ميزة خلق احلاسم يف العامل جعله و تكوينه و ترقيته إىل السعي و البشري بالعنصر االهتمام 

 ....تركيا و الصني مثل الدول بعض يف احلال هو كما للمؤسسات اجلزائرية،
 ة املنافسة لدخوله نتيجة اجلزائر يف املصريف القطاع تطوير َ  إزالة من ميكنه هذا الدول األعضاء، و باقي مع احلر

 .املستثمرين أمام املصرفية تضعها املؤسسات اليت العوائق و البريوقراطية مظاهر كل
 ال السياحي و باستعمال القطاع ذا للنهوض فرصة السياحة لقطاع االنضمام مينح كما  هذا االستثمار يف ا

ال هذا يف اجلزائر ا تزخر اليت اهلائلة اإلمكانيات و اخلاص للموقع  .ا
 السوق إىل باملنظمة األعضاء لدول دخول سلعا كذلك و حمليا الزراعية للمنتوجات األجنبية األسواق فتح 

م و حتسني تطوير على جمربين املنتجني جيعل ما هذا و اجلزائرية  املنتجات هذه منافسة من يتمكنوا حىت منتجا
 .اخلارجية أو الداخلية السوق يف سواء
 انتقال بالتايل و اجلانب الفالحي يف أجنبية استثمارات جبلب للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام يسمح 

ال الزراعي يف اجلديدة التكنولوجيا  .جناحها ظروف كل على اليت تتوفر الصحراوية الزراعة خاصة و ا
 ما حتت يضع الذي الزراعي، الدعم باستمرار تسمح اليت املنظمة أحكام من باالستفادة كذلك اإلنفاق يسمحو 

مكافحة األمراض  و البحوث يف جمال الفالحة و الري من عديدة جماالت يشمل و األخضر بالصندوق يسمى
 .اليت تصيب املنتجات الفالحية
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