
صندوق النقد الدولي

International Monetary Fund (IMF)



وصندوقلكل من البنك الدوليحجر األساسُوضع

لزعماءأثناء مؤتمر1944في عامالدوليالنقد

نيوهامبشير العالم في بريتون وودز بوالية

مؤسستي بريتون "الهدف من وكان.األمريكية

الدولي على الطريق هو وضع االقتصاد”وودز

الثانيةالصحيح بعد الحرب العالمية

http://www.imf.org/


ض لبعضهما البعمكمال والصندوقالبنكعمل كل منيعتبر

. دور كل مؤسسة على حدا مختلفإال أن

غايتها مساعدة البلدان فيالدولي مؤسسة إقراضفالبنك

وتعزيز النمواقتصادياتها في االقتصاد العالمي دمج

حدة البعيد الذي يساعد في تخفيفاالقتصادي على المدى

. الناميةالفقر في البلدان

يل إلصالح السياسات وتموتخصصالبنك الدوليقروضو

المشروعات 



على الحفاظعلى الدولي بينما يعمل صندوق النقد

.المدفوعات بين جميع البلداننظام متسق من

للبلدان األعضاءيقرض المالكما ان الصندوق

خطيرا  في ميزانالذين يواجهون عجزا  

القريب المدىعلىويعانون المدفوعات

فوعات مدالمشكلة في الوفاء بمتطلبات من

األجنبية



الدولىما هو صندوق النقد -1

اى نظام–هو المؤسسة المركزية فى النظام النقدي الدولي 

قيام المدفوعات الدولية و اسعار صرف العمالت الذي يسمح ب

.المعامالت التجارية بين البلدان المختلفة بسالسة

ي فهو يشرف على هذا النظام ويوفر االطار المؤسسي العالم

.وليةالذي تتعاون من خالله البلدان فى الشئون النقدية الد



أهداف صندوق النقد الدولي -2

:تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي◼

يئة دائمة تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة ه-1
النقدية تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكالت

.الدولية

، وبالتالي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية-2
ل اإلسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخ
ية لجميع الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد اإلنتاج

ة البلدان األعضاء، على أن يكون ذلك من األهداف األساسي
.لسياستها االقتصادية



حافظة العمل على تحقيق االستقرار في أسعار الصرف والم-3

تجنب على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان األعضاء، و

.التخفيض التنافسي في قيم العمالت

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما -4

ى إلغاء يتعلق بالمعامالت الجارية بين البلدان األعضاء، وعل

القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو

.التجارة العالمية



دام موارده تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء، متيحاً لها استخ-5

ح العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحي

ت االختالالت في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءا

.مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي

العمل وفق األهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة -6

من االختالل في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف

.حدته



مجال اختصاص الصندوق-3

يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات◼

و ما وه-ككل االقتصاداالقتصادية للبلدان األعضاء بأداء

ذا األداء ويشمل ه. يشار إليه في الغالب بأداء االقتصاد الكلي

(  تثمارساالوعناصره األساسية مثل اإلنفاق و)اإلنفاق الكلي 

ي ، وكذلك ميزان المدفوعات فوالتضخموتوظيف العمالة

.البلد المعني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85


لكلية ويركز الصندوق أساسا  على السياسات االقتصادية ا◼
رة أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدا-للبلدان 

ي وسياسات القطاع المال-النقد واالئتمان وسعر الصرف 
بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
دولي والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد ال

تصاد اهتماما  للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء االق
لى بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر ع-الكلي 

سلوك التوظيف واألجور، ويقدم الصندوق المشورة حول
كيفية تحسين سياسته في هذه المجاالت، وانخفاض 

أي -القابل لالستمرارالنمو االقتصاديالتضخم، وتحقيق
النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب 

.كالتضخم ومشكالت ميزان المدفوعات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A


الدولىما هو دور صندوق النقد -4

:لتحقيق االهداف السابقة يقوم الصندوق بمايلى◼

ق متابعة االقتصاديات القطرية واالقتصاد العالمى وإطال-
اشارات التحذير عند استشعار بوادر الخطر

ة ، والعمل تقديم المشورة ألعضائه بشان السياسات االقتصادي-
م على ارساء معاير جديدة للسياسات االقتصادية والنظا

المصرفى والمالى

ة إقراض البلدان االعضاء التى تمر بمصاعب اقتصادي-
ج لتيسير قيامها بالتصحيح الالزم ومساعدتها فى عال

المشكالت االقتصادية طويلة االجل من خالل االصالحات



االعضاء تقديم المساعدة الفنية والتدريب الى حكومات البلدان-

وبنوكها المركزية

قش فيه وصندوق النقد الدولى هو المحفل الرئيسى التى تنا** 

عن الدول سياساتها االقتصادية فى سياق عالمى ، فضال

دولىالقضايا ذات االهمية الستقرار النظام النقدى والمالى ال



من هو صانع القرار في صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه األعضاء، وهي ◼

تولى القيام وي. مسؤولية تمثل عنصراً الزماً لتحقيق فعاليته

ن بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدا

بلداً، وهيئة موظفين دوليين 183األعضاء البالغ عددهم 

أن كل علماً ب–يقودهم المدير العام وثالث نواب للمدير العام 

من عضو في فريق اإلدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة

ذي في وتأتي الصالحيات المفوضة للمجلس التنفي. العالم

تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب 

السلطة اإلشرافية العليا 



ضاء، ، الذي يضم ممثلين لكل البلدان األعمجلس المحافظين◼

، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي

وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خالل االجتماعات

كل بلد ويقوم. السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

و عادة ما يكون هو وزير المالية أ–عضو بتعيين محافظ 

.ومحافظ مناوب–محافظ البنك المركزي في ذلك البلد 

ى، ولكنه ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبر

ة بأعمال فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلق

.  الصندوق اليومية



مديراً، ويرأسه المدير 24من المجلس التنفيذيويتألف◼
مرات العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثالث
، ويمكن في األسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كامالً 
عقد اجتماعات إضافية إذا لزم األمر، وذلك في مقر 

لة في وتخصص مقاعد مستق. الصندوق في واشنطن العاصمة
وهي –المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى 

–متحدة الواليات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة ال
أما .إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية
عات المديرون الستة عشر اآلخرون فتتولى انتخابهم مجمو

من البلدان تعرف باسم الدوائر 
. لفترات مدتها عامين (constituencies)االنتخابية



عمل وعلى عكس بعض المنظمات الدولية األخرى التي ت

عية مثل الجم)على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد، 

طبق ، فإن صندوق النقد الدولي ي(العامة لألمم المتحدة

د عضو نظاماً للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بل

والحصة تحدد عموماً على أساس –في الصندوق 

غير أن، كان عدد أصواته أكبر –حجمه االقتصادي 

صويت المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالت

وافق الرسمي، وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى ت

اآلراء بين أعضائه، ويجري تأييد هذه القرارات 

.باإلجماع



يتولى ، الذيالمدير العامويضطلع المجلس التنفيذي باختيار

دوق رئاسة المجلس إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصن

ين المدير ويع. وتسييره ألعماله بتوجيه من المجلس التنفيذي

له العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في عم

. نائب أول ونائبان آخران



ون والعاملون في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دولي

.  مسؤولون أمام الصندوق، وليس أمام سلطاتهم الوطنية

133موظف ينتمون إلى 2800ويعمل بالصندوق حوالي 

ين في ويشكل االقتصاديون ثلثي الموظفين الفني. بلداً 

 ً إدارة ومكتباً يرأسها 22ويضم الصندوق . الصندوق تقريبا

ومعظم موظفي . مديرون مسؤولون أمام المدير العام

الصندوق يعملون في واشنطن العاصمة، وإن كان هناك 

عضاء حوالي ثمانون ممثالً مقيماً للصندوق في البلدان األ

.  ديةللمساعدة في تقديم المشورة بشأن السياسة االقتصا


