
أهم سمات اإلقراض المقدم من الصندوق -7

نمية، فهو صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للت◼

الت يقدم القروض لمساعدة بلدانه األعضاء على معالجة مشك

ميزان المدفوعات واستعادة النمو االقتصادي القابل 

عين ويتم إيداع النقد األجنبي المقدم، الذي تت. لالستمرار

، لدى حدوده القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق

ولية البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتياطياته الد

وعلى عكس . وبالتالي إعطاء دعم عام لميزان المدفوعات

ق القروض التي تقدمها وكاالت التنمية، فإن أموال صندو

ا النقد الدولي ال تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينه



د بالسياسات، بمعنى أن البلمشروطةقروض الصندوق◼

مشكلة المقترض البد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح

وتساعد الشرطية المرتبطة بقروض. ميزان المدفوعات

عني صندوق النقد الدولي على ضمان عدم استخدام البلد الم

إنشاء لقروض الصندوق لمجرد تأجيل االختبارات الصعبة و

ده مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصا

ض والبد أن يتفق البلد المقتر. وسداد المبلغ المقترض

ية وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة االقتصاد

الالزمة 



تخدم، ؛ فحسب تسهيل اإلقراض المسمؤقتةقروض الصندوق◼

ل إلى يمكن أن تصرف القروض على فترات قد تقصر لتص

فترة وتتراوح. ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات

سنوات للقروض قصيرة األجل أو 5إلى 3.25السداد بين 

داد أما فترة س. سنوات للتمويل متوسط األجل10إلى 4.5

ب القروض المقدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض بموج

الحد تسهيل اإلقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو و

سنوات، مع فترة سماح طولها 10فهي ( PRGF)من الفقر 

.  خمس سنوات ونصف لسداد أصل القرض



يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد ◼
دوق في قرض الصنيسددفالبلد المقترض يجب أن. قروضه

الموعد المحدد، حتى تتوفر األموال إلقراض بلدان أخرى
ويطبق. تحتاج إلى التمويل ألغراض ميزان المدفوعات

الصندوق إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم 
ولكن األهم من ذلك كله. سداد المدفوعات أو رسوم الفائدة

نقد هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع صندوق ال
الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من 

ادة هو أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في الع
آخر مقرض يقدم على تقديم األموال إلى البلدان بعد أن

ع شك تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته موض
.واضح



بة عندما يقرض الصندوق، فهو يقدم في معظم الحاالت نس◼

لبلد صغيرة فحسب من احتياجات التمويل الخارجي الالزمة ل

عد ولكن ألن موافقة الصندوق على منح القروض ت. المعني

ني على إشارة إلى سير السياسات االقتصادية في البلد المع

لرسمية الطريق الصحيح، فهي تطمئن المستثمرين والدوائر ا

ذا وهك. وتساعد على توليد تمويل إضافي من هذه المصادر

و فإن التمويل الذي يوفره الصندوق يمكن أن يكون أداة أ

وتستند قدرة . حافزاً مهماً الجتذاب مزيد من التمويل

ين إلى ثقة المقرضالدور الحافزالصندوق على القيام بهذا

اآلخرين في عملياته، وخاصة في مصداقية شرطية 

.  السياسات المرتبطة باإلقراض



أدوات اإلقراض في صندوق النقد الدولي-8

وعة يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بموجب مجموعة متن◼

سنين التي تبلورت بمرور ال" التسهيالت"من السياسات أو 

وط وتختلف المدة وشر. لمواجهة احتياجات البلدان األعضاء

السداد واإلقراض في كل من هذه التسهيالت حسب أنواع 

المشكالت التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف التي

يتعامل معها التسهيل المعني 



الل ويقدم الصندوق معظم التمويل إلى البلدان األعضاء من خ

:أنواع مختلفة من سياسات اإلقراض

وهي تشكل لب سياساتاتفاقات االستعداد االئتماني◼

وقد استخدمت ألول مرة في عام . اإلقراض في الصندوق

، وهدفها األساسي هو معالجة مشكالت ميزان 1952

.المدفوعات قصيرة األجل



سهيل ، التي تعقد بموجب تاالتفاقات الممددة متوسطة األجل◼

في الصندوق الممدد، فهي لخدمة البلدان التي تمر بمصاعب

ت قد ميزان المدفوعات تتعلق بمشكالت هيكلية، وهي مشكال

وانب يستغرق تصحيحها فترة أطول مما يحدث بالنسبة لج

لية وتضم السياسات الهيك. الضعف في االقتصاد الكلي

ف المرتبطة باالتفاقات الممددة اإلصالحات التي تستهد

بية تحسين طريقة عمل االقتصاد، مثل اإلصالحات الضري

وإصالحات القطاع المالي، وخصخصة المؤسسات العامة، 

.  وإجراءات تعزيز المرونة في أسواق العمل



ويقدم الصندوق منذ أواخر السبعينات قروضاً ميسرة◼

لمساعدة أفقر بلدانه األعضاء في تأمين سالمة مراكزها 

حسين الخارجية، وتحقيق نمو اقتصادي قابل لالستمرار، وت

حد تسهيل النمو والمن خالل ما يسمى . مستويات المعيشة

و صبح الحد من الفقر وتحقيق النم، وأ( PRGF)من الفقر

ي البلدان االقتصادي الهدفين األساسيين لبرامج السياسات ف

.  المعنية



ستهدف وفي أواخر التسعينات، استحدث الصندوق تسهيالت ت◼

اق، مساعدة البلدان في مواجهة الفقدان المفاجئ لثقة األسو

أي امتداد األزمات المالية إلى –األزمات " عدوى"ومنع 

صندوق ويقدم ال. البلدان ذات السياسات االقتصادية السليمة

زان قروضاً أيضاً لمساعدة البلدان في مواجهة مشكالت مي

المدفوعات الخارجة عن نطاق سيطرتها والناتجة عن 

الكوارث الطبيعية واآلثار المترتبة على الصراعات 

لزيادة أو ا)العسكرية والنقص المؤقت في حصيلة الصادرات 

(.  المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب



اتفاق االستعداد االئتماني-9
Stand-By Arrangement (SBA)

ة يسمح اتفاق االستعداد االئتماني للصندوق بسرعة االستجاب◼
ممة الحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المص
كي تساعد البلدان على الخروج من األزمات واستعادة النمو 

كون كل البلدان األعضاء التي تحتاج إلى التمويل الخارجي ت:األهلية
مؤهلة التفاقات االستعداد االئتماني مع االلتزام بكل سياسات

بر غير أن هذه االتفاقات تستخدم بكثافة أك. الصندوق ذات الصلة
عموما من جانب البلدان األعضاء متوسطة الدخل، حيث تتوافر 

أدوات اإلقراض للبلدان منخفضة الدخل مجموعة مخصصة من
.لتلبية احتياجاتهاالميسر

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/POL072909A.htm


هناك مرونة في تحديد المدة التي تغطيها اتفاقات :المدة
شهرا 24و 12االستعداد االئتماني، وعادة ما تتراوح بين 

شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكالت 36وال تتجاوز 
. ميزان المدفوعات على المدى القصير

وارد يُسترَشد في تحديد االستفادة من م:شروط االقتراض
بمدى الصندوق المالية في ظل اتفاقات االستعداد االئتماني
سجله احتياج البلد العضو للتمويل، وقدرته على السداد، و

وضمن هذه الخطوط. السابق في استخدام موارد الصندوق
ن المرونة اإلرشادية، تتيح اتفاقات االستعداد االئتماني قدرا م
ي تلبية فيما يتصل بحجم القرض وتوقيته، بغية المساهمة ف

.  احتياجات االقتراض لدى البلدان األعضاء



ات يستحق سداد الموارد المقترضة بمقتضى اتفاق:السداد

سنوات من 5إلى 3,25االستعداد االئتماني في غضون 

ساط صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في ثمان أق

.متساوية ربع سنوية

يحدده يرتبط سعر اإلقراض بسعر الفائدة الذي:سعر اإلقراض

الصندوق 



لتسهيل االئتماني السريعا-10

"Rapid Credit Facility "RCF

ا من حجما محدود" التسهيل االئتماني السريع"يتيح :الغرض

واجه المساعدات المالية السريعة والميسرة للبلدان التي ت

عاتها احتياجات تمويلية عاجلة، دون الحاجةوموازين مدف

.  إلى وضع شروط ضمن برامج اقتصادية مع الصندوق

تالءم ويُتاح الدعم في هذا التسهيل على أساس من المرونة ي

مع مجموعة كبيرة من الظروف المختلفة، بما في ذلك 

اشة الصدمات والكوارث الطبيعية والطوارئ الناشئة عن هش

.  األوضاع



رف بص" التسهيل االئتماني السريع"يسمح :األهلية-

موارد فورية للبلدان األعضاء عندما تواجه موازين

مدفوعاتها احتياجات تمويلية ملحة، وعندما يكون

ري تطبيق برنامج اقتصادي متكامل أمرا غير ضرو

يل بسبب طابع الصدمة العابر والمحدود، على سب)

أو لعدم توافر القدرات الالزمة)أو غير ممكن ( المثال

في بسبب الهشاشة التي تتسم بها جوانب مختلفة

(.االقتصاد المحلي، على سبيل المثال



الل يقدَّم التمويل من خ: اإلقراض بشروط عالية التيسير-
تى نهاية بسعر فائدة صفري ح" التسهيل االئتماني السريع"

نما ، وتبلغ مهلة السداد خمس سنوات ونصف، بي2013عام 
.  سنوات10يبلغ أجل االستحقاق النهائي 

ء يقدم الصندوق الدعم للبلدان األعضا: طية محدودةوشرم-
ارد تُصرف في شكل مو" التسهيل االئتماني السريع"بمقتضى 

على الفور دون شروط محددة أو مراجعات ترتبط ببرامج
ة التي وينبغي أن تهدف السياسات االقتصادي. مع الصندوق

ة تدعمها موارد هذا التسهيل إلى معالجة المشكالت األساسي
.في ميزان المدفوعات



الهيكلىسياسات التكيف -11

Structural Adjustment

لدولة على آليات السوق والحد من دور االسياسات هذه تستند ◼
في الحياة االقتصادية

:الية ات التسياسوتشتمل برامج التكييف الهيكلي على ال

تحديد لالعتقاد أن تدخل الدولة فياستنادا :تحرير األسعار-1
ما واألسعار يؤدي إلى خلق تشوهات في العالقات السعرية

ة الجهاز تدني الكفاءة اإلنتاجية وتخفيض مرونمن ينتج عنه 
صيص اإلنتاجي لذا فإن إجراءات التكييف الهيكلي إلعادة تخ

ية الموارد تسعى إلى تحرير األسعار سواء إلى المواد األول
أو للسلع النهائية ونعمل على إلغاء الدعم 



:تحقيق هدفيناإلجراءات وتستهدف هذه

ق تخفيف العبء عن ميزانية الدولة عن طري: األول ◼

رفع الدعم السعري عن اإلنتاج أو مستلزماته 

منح جهاز األسعار إمكانية تحفيز النمو : الثاني ◼

سلعي االقتصادي حتى تتحقق إمكانية زيادة العرض ال

.في ضوء نمو الطلب وفقاً آلليات  السوق 



ابتعاد الدولة عن ملكيةبهدف :الخصخصة -2

األصول الرأسمالية وتحويلها إلى القطاع 

في تنحصر أهداف التحول في الملكيةو. الخاص

:اتجاهين رئيسيين 

دعم خفض اإلنفاق الحكومي وتقليص أشكال ال-

غطة على المختلفة وبالتالي تخفيف األعباء الضا

ات الميزانية العامة للدولة وعلى ميزان المدفوع

ن زيادة الكفاءة االقتصادية نتيجة االبتعاد ع-

.أشكال الدعم والحماية المختلفة



رة إلى وتهدف سياسات تحرير التجا:تحرير التجارة -3

ات تشجيع الصادرات على اعتبار إن هذه االقتصادي

عوض تعاني من نقص العمالت األجنبية ويفترض إن ي

هذا النقص من خالل عوائد الصادرات وليس عن 

.طريق االقتراض الخارجي 

راء ورفع الكفاءات التنافسية للصادرات يتطلب إج

ة من تغيرات في العالقات بين القطاعات االقتصادي

خالل تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الدعم أو 

.الحماية واالبتعاد عن سياسة إخالل الواردات 




