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 دـتمھی
 

الفقر،  ارتفاع معدالت    أھمھاتحدیات،  عدد من الالعدید من الدول النامیة  تواجھ  
التعلیمیة والصحیة  والبطالة، الدیون الخارجیة    ارتفاعن  أ. بید  وتدني الخدمات 

خالل العقود القلیلة  ھذه الدول  واجھت  یعتبر من أھم التحدیات االقتصادیة التي  
في    بتب سوت  ،)1(2020  دوالر في عام  لیونیتر  8.7نحو  بلغت    حیث  ،الماضیة
سكان مستوى    انخفاض النمو    ألقتھلما  الدول    ھذه  معیشة  على  أعباء  من 

بل ونتج عنھا   ،االقتصادي من جھة، وعلى الحیاة االجتماعیة من جھة أخرى
أزمات مالیة عالمیة على غرار أزمات المدیونیة التي شھدھا العالم خالل حقبة  

القرن   المكسیك في    العشرینالثمانینیات من  عجزھا    1982عام  عندما أعلنت 
 . الدول النامیةلتلحقھا عدد من  عن سداد دیونھا

ھنا،   الخارجیة  قضیةإكتسبت  من  األصعدة   الدیون  على  كبیراً  دولیاً  إھتماماً 
ثابتاً  على حد سواء، وأصبحت بنداً جوھریاً  االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة  

الدولیة رحت العدید من المقترحات  طُ حیث  ،  علین الدولییناالف  على جدول أعمال
 .  واالجتماعیةوالمالیة ، والتقلیل من تبعاتھ االقتصادیة التحديلمواجھة ھذا 

المدیونیة   تحدیاتبمنأى عن    لم تكنخاصة غیر النفطیة منھا  الدول العربیة    نّ إ
الطموحة،  الخارجیة التنمویة  برامجھا  خضم  في  السیما    لإلیفاء   وسعیھا، 

الخارجیة. المالیة  الطبیعي   بالتزاماتھا  الدیون   أنمن  ھذه  آثار  وبالتالي  حجم 
وطبیعة تختلف فیما بین الدول العربیة فرادى تبعاً إلمكاناتھا االقتصادیة والمالیة،  

    .تھای مدیون، ومؤشرات تمر بھاالتي  التنمویة المرحلة

على ذلك الكُ تأسیساً  اإلجابة على  ، یحاول  لماذا ":  مفاده،  تساؤل مركزيتیب 
 ."؟المترتبة على ذلكتقترض الدول أساساً من الخارج رغم األعباء والتكالیف  

لى االستدانة من الخارج منذ إھذا وسیركز الكتیب على الدول العربیة التي لجأت  
لى تسلیط الضوء على المقترحات إمن جانب آخر، یھدف الكتیب  .  مضت  عقود

لى  إ لیَخلص  المطروحة لمعالجة الدیون الخارجیة للدول النامیة،  الدولیة  والحلول  
 . العربیة المدیونیة الخارجیةقضیة للتعامل مع  بعض المقترحات

 
1 World Bank Group, International Debt Statistics 2022 Report. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289
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أن   الُجھد  یساھم  آملین  العربي عن  ھذا  الشباب  لدى  الوعي  نشر  تداعیات في 
السیاسات االقتصادیة ووماھیة االستراتیجیات  ،  للدول العربیة  الدیون الخارجیة

المعالجتھا،  المالءمة  والمالیة   الفاعلة  بھدف  الشریحة  لمساھمة  من  الھامة  لھذه 
العربي   امستقبالً  المجتمع  من  في  تواجھھا  وطأة  لتخفیف  التي  ا  ندولالتحدیات 

عامة، وفي مجال المدیونیة الخارجیة    في المیدان االقتصادي والتنموي  العربیة
     خاصة. 

 . تعریف القروض الخارجیة 1
الخارجیة   أو    قروضھي  :  (External loans)القروض  ما  منظمة  تقدمھا 

  2الطرفان. لى دولة أخرى ضمن شروط معینة یتفق علیھا إ ما حكومة دولة

ن القروض الخارجیة تمثل التزامات خارجیة على البلد المستفید أ  یتضح من ذلك
التي   (Debt servicing)بخدمة الدین  منھا، تتمثل بوجوب سدادھا أو ما یسمى  

الدین   أصل  مدفوعات  الفائدة ،  (Amortization)تتضمن  سعر  ومدفوعات 
(Interest rate)   .المستحقة ضمن أجال محددة 

 أنواع القروض الخارجیة . 2
 

 :  3تأخذ القروض الخارجیة أشكاالً متعددة وفقاً لمعاییر مختلفة، منھا
 :  على النحو التالي أنواع، وتنقسم إلى ثالثة أوالً: حسب طول فترة السداد

 جلیمتد أ   :(Long-term loans)  القروض الخارجیة طویلة األمد )1(
 خمس سنوات، وتشمل: لفترة تفوقسدادھا 

لى الحكومات والبنوك المركزیة  إ: ھي القروض العائدة  القروض العامة  -
 في الدول الدائنة.  

المضمونة - العائدة  القروض  القروض  ھي  الخاصة  إ:  الشركات  لى 
السداد   مضمونة  مؤسسات وتكون  خالل  (  من  الحكومات  كعامة 

 والمؤسسات الرسمیة).  
 : ھذه ال تكون مضمونة كالسابقة.  القروض الخاصة غیر المضمونة -

 

 
 الدولي". الطبعة الثانیة. دار مجدالوي للنشر. عّمان، األردن ). "التمویل 2002عرفان الحسني ( 2

3 World Bank Group, International Debt Statistics 2020.   
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الخارجیة  )  2(  :(Medium-term loans)األمد    متوسطةالقروض 
 قروض تُمنح لفترات تزید عن سنة وتقل عن خمس سنوات.  ھي

األمد3( قصیرة  الخارجیة  القروض   (  (Short-term loans)  : ھي
أل تًمنح  سلع  قروض  مقابل  أو  األجنبي  بالنقد  أقل  أو  واحدة  سنة  جل 

 وخدمات.  

 ً    تنقسم إلى ثالثة أنواع على النحو التالي:  ،طبیعتھا (استخداماتھا): حسب ثانیا
التنمیة   لتمویل مشاریع  تستخدم:  تنمویة  ألغراضالقروض الخارجیة   )1(

 االقتصادیة. 
تُستخدم لتمویل الصرف   االستھالكیة:لألغراض  القروض الخارجیة   )2(

 البلد المقترض. في الطلب االستھالكي  الجاري في ضوء زیادة

 ً عد التزامات : بالرغم من كون القروض الخارجیة تُ شروط تقدیمھا: حسب  ثالثا
إالّ   محددة،  آجال  في  بحسب  تسدد  تنقسم  مشروطیتھا أنھا   نوعین إلى    درجة 

 :  ھمارئیسین 
استحقاقھا :  المیسرةالقروض   )1( فترة  بطول   loans(  تتسم 

Maturity،(  ووجود فترة سماح  (Grace period)  4 وانخفاض ،
- القروض الرسمیة  في  عادة  تتمثل    ،معدالت الفائدة المترتبة علیھا

 . ومتعددة األطراف -الحكومیة
فترت:  الصعبةالقروض    )2( بقصر  الفائدة   ةتسم  وارتفاع  االستحقاق، 

راعي االعتبارات االجتماعیة ال تُ   شروط تجاریةأنھا تُقدم ب  علیھا، أي
كالبنوك في  تتمثل  و،  والتنمویة الخاصة،  المصادر  من  القروض 

 التجاریة. 

 ً  :  مصادرھا: حسب رابعا
قروض  :  الرسمیةالقروض   )1( لدیھا ھي  دول  حكومات  من  ممنوحة 

من   أو  مالیة  وفوائض  التي  المنظمات  الرسمیة  سبق -الھیئات  كما 
 یسرة، وھي على نوعین:  م عادة ما تكون بشروط  -اإلشارة إلیھ أعاله

 
فترة السماح: ھي الفترة التي ال یدفع خاللھا البلد المقترض أقساط أو فوائد للجھة الُمقرضة ومن دون أیة   4

 رسوم تأخیر.   
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یتم االتفاق علیھا ما بین   :(Bilateral loans)القروض الثنائیة      -
الدولة الراغبة في الحصول على القرض وحكومة الدولة المانحة  

 . اتفاقیات رسمیة)وفق مفاوضات أو ( للقرض
األطراف    - متعددة  ھي :  (Multilateral loans)القروض 

المنظمات   تقدمھا  التي  واالعتمادات  األطراف القروض  متعددة 
. تختلف ھذه القروض المدینةلى الدول  إوالھیئات الدولیة واإلقلیمیة  

عدد   فتأسسھاأما المنظمات اإلقلیمیة،    .باختالف الھیئات المانحة لھا
منطقة   في  الدول  تقدیم  ب معینة،  جغرافیة  من  المالي  ھدف  الدعم 

للدول األعضاء، كصندوق النقد العربي، والبنك اآلسیوي والفني  
كذلك   األوروبي.  والبنك  المصدرین  للتنمیة،  قروض  تعتبر 

(Export credits)    األطراف،  من بین القروض الرسمیة متعددة
بنك التصدیر واالستیراد األمریكي، وبنك التصدیر واالستیراد   مثل

لى الدول إیتم في إطارھا تورید سلع وخدمات  ،  الیاباني، وغیرھا
 المدینة لمدة ال تزید عن خمس سنوات. 

 

المُ :  (Private loans)الخاصة  القروض   )2( القروض  قدمة من ھي 
) خاصة  رسمیةأي  مصادر  األمد و،  )حكومیة  /غیر  قصیرة  تكون 

فائدة    وذات المدینة. بالرغم  عالیةمعدالت  الدول  أعبائھا على    ، من 
بین مصادر التمویل التي   عد أیضاً منیُ ا النوع من القروض  ن ھذ إف

س أموال ؤولى رإلتزاید حاجتھا  تعوّل علیھا الدول النامیة المقترضة  
أو   اإلنمائیة،  مشاریعھا  لتمویل  القروض كافیة  كفایة  عدم  بسبب 

القروض ھذه  أنواع  أھم  من  الرسمیة.  المصادر  من   ،الممنوحة 
التجاریة البنوك  تستخدم    قروض  ذات طبیعة التي  لسداد عجوزات 
المقترضة للدول  األجنبي  ، مؤقتة  بالنقد  آجال تُمنح  بقصر  وتتسم   ،

 مرتفعة على األغلب. بأسعار فائدة ، وسدادھا

 

 الدول من الخارج؟ لماذا تقترض . 3
 

  " فجوة الموارد المحلیة" نظریاً، السبب الرئیس لالقتراض الخارجي ھو وجود  
ت المحلیین، في  مثل  تالتي  واالستثمار  االدخار  بین  ما  التوازن  في  االختالل 

التي تجسد االختالل    "فجوة التجارة الخارجیة"تنعكس في فجوة خارجیة تدعى  و
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میزان   في  التحلیل  5المدفوعات الحاصل  ھذا  على  ویطلق  الفجوتین  ".  نموذج 
(Two Gaps Model)"  6لى المعادلة التالیة:  إالذي یخلص 

I – S = (M + R) – (X + T) 

 االستثمار المطلوب  :Iحیث:         

               S المدخرات المحلیة : 

              M 7المنظورة: االستیرادات (المنظورة وغیر ( 

              R مدفوعات الفائدة : 

              X  (المنظورة وغیر المنظورة) الصادرات : 

              T  تحویالت العاملین في الخارج : 

یسر منھا،  الحظ من المعادلة أعاله، وجود توازن داخلي على الطرف األكما یُ 
أي منھما سینعكس  في  وتوازن خارجي على الطرف األیمن، واالختالل الحاصل  

إذا   بقدر یفوق ما یمكن   (I)زیادة االستثمارات    تطلب األمرعلى اآلخر. فمثالً 
فالبد من وجود فائض في اإلیرادات یتأتى من  ،  (S)تدبیره من مدخرات محلیة  

من خالل الصادرات بحیث مثالً  ،  لى االقتصاد المحلي إتدفق نقد أجنبي صافي  
االستیرادات البلد تفوق  سیضطر  الفائض،  ذلك  توفیر  إمكانیة  عدم  حال  ففي   .

 . لسد ھذه الفجوة  القتراض من الخارجاإلى حینئذ 

 
المدفوعات   5 حسابي(Balance of Payments)  میزان  كشف  ھو  المعامالت  تُ   :  كافة  فیھ  سجل 

االقتصادیة التي تقوم في فترة زمنیة محددة عادة سنة بین المقیمین في بلد ما والمقیمین في البلدان األخرى،  
(كالمساعدات،    حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال بمختلف أنواعھا وأغراضھاھذه المعامالت  وتشمل  

  والتحویالت الرأسمالیة بین الشركات واألفراد) عبر الحدود.  والقروض، واالستثمارات األجنبیة المباشرة،
لیل االقتصادي،  حلت لویعتبر میزان المدفوعات من بین أھم المؤشرات التي تعتمد علیھا دول العالم وأداة  

 أنظر:  .في المدى القصیرالخارجیة  ةاالقتصادی أوضاعھالمعرفة 
- Stern, R. (2017) “Balance of Payments: Theory & Economic Policy”, Routledge 

Taylor and Francis Group, London and New York.   

   ، مصدر سابق. عرفان الحسني  6
 یقصد بالمنظورة أي السلع، وغیر المنظورة الخدمات.   7
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الخارجي  نألى  إاإلشارة  تجدر   الدین  أو  یال    ارتفاع  النامیة  الدول  قتصر على 
والوالیات   وإیطالیا  كالیابان  أیضاً  المتقدمة  الدول  بل  فحسب،  الناشئة  األسواق 

آثارھا والقدرة على إدارتھا    أنبید  ،  وغیرھا  وفرنسا وبریطانیااألمریكیة  المتحدة  
بالنسبة ألغلب الدول  فالتحدي  وسدادھا تختلف بین ھاتین المجموعتین من الدول.  

ما یجعلھا وفي ھیاكلھا الضریبیة  النامیة ھو وجود خلل ھیكلي في اقتصاداتھا  
أو عدم   الدولیة)،  والمالیة  االقتصادیة  الخارجیة (كاألزمات  للصدمات  ُعرضة 

وتصدیر الفائض   ،المحلیة  اتالحاج  تلبیةعلى  وقدرتھا  اإلنتاجیة    مرونة قطاعاتھا
نتاجي  إأما الدول المتقدمة، فلدیھا جھاز  لى السوق العالمیة.  إمن المنتج المحلي  

  حصتھا في السوق   أن، كما  الحدیثة  ةستخدم فیھ مستوى متقدم من التقنیمرن، یُ 
ن قدرتھا على تحمل إالعالمیة كبیرة، وتمتلك عمالت محلیة مقبولة دولیاً، بالتالي ف

 لدول النامیة. االمتوفرة لدى تلك بكثیر الدیون وإدارتھا تفوق 

  االقتراض الخارجي اآلثار المترتبة على. 4
 

 ھناك نوعان من اآلثار المترتبة على االقتراض من الخارج، ھي:   إنیمكن القول  
 

الدول لالقتراض من   تدعووترتبط باألسباب الرئیسة التي    ،أوالً: اآلثار اإلیجابیة
 : الخارج، وھي

بنحو عام، تُعد القروض الخارجیة من الموارد اإلضافیة التي تحصل   .1
المالیة المحلیة، وبذلك فھي علیھا الدول لتعویض النقص في مواردھا  

نفاق وتمّكنھا من تمویل اإل  ،)8(   الدوللھذه    تزید من االحتیاطیات الدولیة
اإل مثل  المختلفة،  التنمویة  المجاالت  التحتیة في  البنیة  على  نفاق 

و والمطارات  والجسور  كالطرق  العامة  الحدیدالوالخدمات   یةسكك 
 لخ. إوالموانئ والمؤسسات التعلیمیة والصحیة العامة، ...

فياتلعب   .2 مباشراً  دوراً  الخارجیة  عجز  لقروض  میزان    تمویل 
أساس االقتراض من الخارج ھو وجود عجز في   إنالمدفوعات، حیث  

 تراجعمن قبیل ھیكلیاً میزان المدفوعات. أما مرد ھذا العجز قد یكون 
 

الثروة (وھي االحتیاطیات     8 القیادیة كالدوالر األمریكي، والیورو، والجنیھ    -عادة-تشمل  من  العمالت 
كلى  إإضافة  ...الخ،  اإلسترلیني،   الثمینة  (كالمصرف  المعادن  النقدیة  السلطات  بھا  تحتفظ  التي  الذھب) 

مواجھة الحاالت    وتحقیق االستقرار النقدي، إضافة إلىالمركزي) لدفع االلتزامات المالیة الخارجیة للدولة،  
المحلي.  قد  التي  الطارئة   االقتصاد  الیھا  مؤشراً   لذایتعرض  االحتیاطیات  ھذه  والصالبة   تعتبر  للثروة 

  للدولة.  االقتصادیة
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یؤدي   ما  للدولة  التصدیریة  واردألى  إالقدرة  تكون  من ان  أعلى  تھا 
یعبّ  (والذي  بسبب  صادراتھا  أو  التجاري)،  بالعجز  عنھ   تدفقر 

مالي الستقرار  تحدیات االاحتیاطیاتھا من النقد األجنبي للخارج بسبب  
ووھو  نقدي،  الو المحلي  االستثمار  یثبط  ثم  ما  إلى  یُبرز  من  الحاجة 

 وغیرھا من العوامل.   نفاق االستثماري، االقتراض لتمویل اإل

یشجع االقتراض الخارجي على التصدیر، من خالل   أنكذلك یفترض   .3
توفیر موارد مالیة إضافیة لتوسیع الطاقة اإلنتاجیة المحلیة وتصدیر 

للخارج،   منھا  لتمویل   تعزیز  لىإإضافة  الفاض  االستیرادیة  القدرة 
واآلالت والمھارات من   المعداتاستیراد    االستثمارات والتصدیر، مثل

 الخارج.

كانت    نقل التقنیة من الدول المتقدمة سواءً أیضاً  یرتبط بالنقطة أعاله   .4
جسدة أو غیر مُ  ، ..الخ).والمعدات،  اآلالتتتمثل بمادیة (-جسدةتقنیة مُ 

  أحدعد ھذا النقل ، حیث یُ )واالبتكارات وفنون اإلنتاج تتمثل بالمعرفة (
 العوامل الحاسمة في عملیة التنمیة االقتصادیة.  

السلبیة:   اآلثار  سالفة  ثانیاً:  الخارجیة  للقروض  اإلیجابیة  اآلثار  من  بالرغم 
منخفضة  منھا  تحدیاً إضافیاً للعدید من الدول النامیة خاصة  تمثل  الذكر، فقد باتت  

 ، لألسباب التالیة: والمالیة االقتصادیةالدخل التي تعاني من نقص في الموارد 

الدولیة:   .1 ثابتة مستحقة المكانة  التزامات  أساساً  الخارجیة ھي  القروض 
سدادھا    في البلد المقترض  ن تأخر أو تعثر  إمحددة، بالتالي ف  آجال الدفع في  

 سمعتھ دولیاً.  من سیترتب علیھ آثاراً قد تمس 

الدیون:  تداعیات   .2 جدولة  مع  إعادة  تضطر النقطة  باالرتباط  قد  أعاله، 
أعباًء إضافیة  نھ  لطلب إعادة جدولة دیونھا، ما یترتب عالدول المتعثرة  

، وكما سیتم توضیحھ تتمثل بارتفاع أسعار الفائدة، وشروط سداد صعبة
 .من ھذا الُكتیب الثامنفي الجزء 

القروض دفع الفائدة المترتبة على    إنزیادة الخلل في میزان المدفوعات:   .3
یعني بالضرورة نقالً عكسیاً للموارد الحقیقیة من الجھة المدینة   الخارجیة

یعني  إ الدائنة، ما  الجھة  المحلیة،  ألى  االدخارات  تقلل من  ما  نھا  وعادة 
، أي  (Net inflows)یطلق على ھذه الظاھرة بصافي تدفق النقد األجنبي  



لماذا تقترض الدول من الخارج؟   

11 | P a g e  

الفرق بین إجمالي مدفوعات خدمة الدین وإجمالي الدیون المستحقة فعالً  
، ویعكس ھذا المؤشر قوة السیولة األجنبیة لدى القطاع خالل فترة معینة
   المالي في الدولة.

 

االستثمار:   .4 على  الحافز  مستوى  الدیون  تقلیل  خدمة  على  یترتب  كذلك 
ضغ ً والخارجیة  المُ   طا الموارد  المحلي، على  االستثمار  ألغراض  عدة 

الدین  خدمة  مدفوعات  عن    بوصف  الناتج  عبارة  من  جزئیة  اقتطاعات 
مدفوعات تمتص عوائد  ھذه الن  أكما  المحلي اإلجمالي وتحویلھ للخارج.  

 االستثمار المحلي مما یقلل الحافز على االستثمار.
 

الفوائد ( ت أعباء المدیونیة الخارجیةاددزاكلما : تقلیل القدرة االستیرادیة .5
التي   )واألقساط الصادرات  حصیلة  من  المتبقیة  المبالغ  انخفضت  كلما 

ر عنھا بالقدرة الذاتیة على االستیراد، كما ت، والتي یعبّ تخصص للواردا
 9توضحھ المعادلة التالیة:  

 للخارج) تحویالت األرباحصافي  (خدمة الدین + - الصادرات                                      
 القدرة الذاتیة على االستیراد =      

 متوسط سعر الواردات                                                         
  

لى رفع إغالباً ما یؤدي االقتراض من الخارج  ارتفاع معدالت التضخم:   .6
معدالت التضخم المحلي، ما یعني انخفاض القوة الشرائیة للعملة المحلیة  

ن القروض الخارجیة تؤدي أ. یأتي ذلك من عدة زوایا، منھا  المقترضللبلد  
زیادة عرض النقد السیما في حال قیام السلطات المختصة بإقراض    إلى

منھا   المحلیةإجزء  التجاریة  المصارف  بتوسیع  لى  األخیرة  ھذه  لتقوم   ،
مدفوعات خدمة الدین ستقلل من   أن. كما لى االفراد والشركاتإ اقراضھا 

ضغوطاً   یولدالموارد االقتصادیة المتجھة نحو المجاالت اإلنتاجیة، مما  
عن  تضخمیة   المحلیة.  ناتجة  والخدمات  السلع  أسعار  أن ارتفاع  كما 

في   بالزیادةغالباً ما تتسم    - دةالمقیّ   القروضفي حالة  -القروض السلعیة  
ال  لتتجاوزأسعارھا   متوسط  ارتفاع  أحیاناً  عن  ناھیك  العالمي،  سعر 

 . القرضالتي تزید بالنھایة من عبء  التكالیف المصاحبة لھذه القروض 
 

9 ) فریدة  "2010عزازي  الجزائري )  المدفوعات  میزان  على  الخارجیة  المدیونیة  قیاسیة  -أثر  دراسة 
) دیسمبر  04()"، مجلة "األبحاث االقتصادیة"، جامعة سعد دحلب البلیدة، العدد  2006- 1970اقتصادیة (

 .  51، ص.  )2010
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التكییف:   .7 سیاسات  للقروض ب  تتمثلتحدیات  عادة  المصاحبة  الشروط 
النقد والبنك  الممنوحة   الدولیة متعددة األطراف كصندوق  المنظمات  من 

   . من ھذا الكتیب الثامن الجزءوكما سیتم توضیحھ في  ،الدولیین
 

 ) 1982(أزمة الدیون العالمیة . 5
ما بذمتھا من عجزھا عن سداد    1982في عام  ما أن أعلنت الحكومة المكسیكیة  

بلغتدیون  ال دوالر    80  التي  تعود  ملیار    حتى لى مصادر خاصة،  إمعظمھا 
أخرى    اندفعت الشيءلدول  بذات  عالمیة،   علنةمُ ،  تقوم  دیون  أزمة  نشوب 

 النھیار، لوال تدخل صندوق النقد لالنظام المصرفي العالمي  عرضت  سرعان ما  
إلنقاذ المكسیك، من خالل   األمریكیة  الدولي وبدعم مباشر من الوالیات المتحدة

للمكسیك   جدیدة  قروض  وتقدیم  األزمة  بحل  والدائنة  الدولیة  األطراف  اقناع 
9Fبشروط میسرة.

10 

 10F11:ما یليالدیون العالمیة أھم أسباب نشوب أزمة  بید أن من

الثمانینات .1 في  العالمي  القرن   ،الركود  من  الثمانینیات  فترة  شھدت 
لى تراجع واردات إ الذي أدى  الماضي حالة من الركود االقتصادي  

 یتمثل   الدول المتقدمة من المنتجات التي تصدرھا الدول النامیة والتي
شھد صدمة ارتفاع   العالم قد   أن یُذكر  المواد األولیة الصناعیة.  بأغلبھا  

مھم التي أدت إلى استنزاف جزء    ،1979أسعار النفط الثانیة في عام  
العدید من الدول   المتاحة لدى  من الموارد بالنقد األجنبي المحدودة  

لمواجھة تلك الزیادة في أسعار النفط، وفي نفس   -غیر النفطیة-یة  مالنا
سجلت معدالت التبادل التجاري لدى عدد من الدول المتقدمة   الوقت

روف غیر ظمستوردة للنفط. دفعت ھذه التراجعاً كون غالبیتھا دوالً  

 
لى ان الحكومة المكسیكیة قد قامت بتخفیض سعر عملتھا المحلیة "البیسو" بنسبة إفي ھذا السیاق، یُشار   10

ھا في توقیت غیر مالئم، ما أدى إلى موجات من بیع العملة نجم  في المائة مقابل الدوالر، ثم تم تعویم  13
 .  1995في المائة في عام  45عنھا فقدان قیمتھا مقابل الدوالر بنسب قیاسیة بلغت  

 
النامیة.  ) "2017، (محمد  د. محمد عبد هللا شاھین 11 الدول  النقد الدولي وأثرھا على  سیاسات صندوق 

 الطبعة األولى، شركة دار األكادیمیون للنشر والتوزیع.  
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فرض سیاسات حمائیة. لى  إتیة كل من الدول المتقدمة والنامیة  واالم
الحصول على  الدول النامیة    قدرةروف دون  ظ، حالت تلك العموماً 

على ما تحتاجھ من نقد أجنبي لسداد أقساط وفوائد دیونھا الخارجیة. 
ثلث أزمة المدیونیة الخارجیة التي شھدتھا    نإلى أ تشیر التقدیرات،  

الركود ) كانت تُعزى إلى  1981-1978الدول النامیة خالل الفترة (
 .الذي شھده العالم خالل تلك الفترة يالعالم

 

شھدت األسواق العالمیة ارتفاعات ملموسة في :  ارتفاع أسعار الفائدة .2
نتیجة لموجات   1984في عام    في المائة  8بلغت    حتىأسعار الفائدة  

السبعینات، إضافة   فترة  التي سادت  في   إلىالتضخم  العجز  ارتفاع 
األمریكیة،   المتحدة  الوالیات  في  وخاصة  الحكومیة  الموازنات 

السوقو في  األمریكي  الدوالر  قیمة  خالل   ارتفاع  العالمیة  النقدیة 
الثمانینات،   األول من عقد  بالضرورة  مالنصف  أدى  ارتفاع  إما  لى 

ة بالدوالر أعباء المدیونیة الخارجیة للدول النامیة والتي معظمھا مقومّ 
 . األمریكي

 

 أنالعدید من االقتصادیین  یرى    الخلل الھیكلي في االقتصاد العالمي: .3
السبب الرئیس في نشوب أزمة الدیون العالمیة سالفة الذكر ھو وجود 
اختالل في ھیكل االقتصاد العالمي السیما فیما یتعلق بنمط العالقات 
(العالم   الجنوب  ودول  المتقدم)  (العالم  الشمال  دول  بین  االقتصادیة 

حتى وقت الدول المتقدمة    ، بقیتفي ظل تقسیم العمل الدوليف  .النامي)
في  یب  قر التقني إتتخصص  المستوى  ذات  الصناعیة  المواد  نتاج 

للدول النامیة، في حین تتخصص   اوتصدیرھواألسعار العالیة  العالي  
(كالنفط والفحم والمنتجات نتاج المواد األولیة والخام  إھذه األخیرة في  

لإلنخفاض  الزراعیة)   المتجھة  األسعار  الدول إ  اوتصدرھذات  لى 
  المتقدمة.

 

العدید   أن  إلىتشیر التقاریر الدولیة    سوء إدارة الدیون الخارجیة:   .4
من الدول النامیة المقترضة لم تُحسن إدارة دیونھا الخارجیة، حیث 

منھا   مھماً  جزًء  توجیھ  دون  االقتراض  في  المجاالت   إلىبالغت 
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،  نفاق االستھالكي غیر المنتجلصالح اإل  اإلنتاجیة الحقیقیة أو التنمویة
، والنتیجة ھو عدم مساھمة نفاق العسكريلى توسعھا في اإلإإضافة  

ذلك ا وخلق  االقتصادي  النمو  معدالت  رفع  في  الخارجیة  لقروض 
بالتزاماتھا   اإلیفاء  فقط تستطیع  الذي من خاللھ  االقتصادي  الفائض 

الخارجیة   الدیونالمالیة  إمكانیة   ، خاصة  دون  دیونھا  تتراكم  وھكذا 
ن فیھا أ مرحلة تضطر    إلىتسدیدھا أو حتى تخفیفھا والتي قد تصل  

  علن افالسھا. تُ 

جائحة  رتفعت  إقد  وھذا   تداعیات  ظل  في  النامیة  للدول  الخارجیة  المدیونیة 
)، ألسباب عدة أھمھا تراجع وتیرة النشاط  19- (كوفیدالمستجد  فیروس كورونا  

انخفاض  بالتالي  واألسواق،  الحدود  إغالق  جراء  من  السیما  االقتصادي 
اإل مستوى  ارتفاع  مقابل  الحكومي  الصادرات،  التحفیز نفاق  حزم  إطار  في 

الدول   من  عدد  في  تبنیھا  تم  التي  ودعم  الضخمة  الجائحة  الحتواء  كمحاولة 
ا أدى كلھ  القطاعات االقتصادیة، والحفاظ على االستقرار النقدي والمالي، مم

من إ لالقتراض  الحاجة  تنامي  بالتالي  لدیھا،  المتوافر  المالي  الحیز  تآكل  لى 
 الخارج.

الدخل   للدول منخفضة  الخارجیة  الدیون  إجمالي  ازداد  الدولیة،  للتقاریر  طبقاً 
سجل إجمالي الدین القائم على ھذه  یفي المائة ل 8.36بمعدل سنوي یبلغ حوالي  

ملیار دوالر    3بل  مقا   2020سنة  بنھایة  ملیار دوالر أمریكي    166.3  نحوالدول  
 .  )12( 1970 في سنةأمریكي 

 
 قاعدة بیانات البنك الدولي، مؤشرات التنمیة العالمیة.  12
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 . البنك الدولي، مؤشرات التنمیة العالمیة المصدر: 

 واتجاھاتھا  ،العربیة: مؤشراتھاللدول المدیونیة الخارجیة . 6
 

في تزاید مستمر    المدیونیة الخارجیة للدول العربیةإلى أن    ،تشیر اإلحصاءات
سبعین  الماضي.  یمنذ  القرن  ازدادت  إات  الفترة   28بمعدل  ذ  خالل  المائة  في 

ملیار    62لى  إ  1970في عام    أمریكي  ملیار دوالر  5لترتفع من    )1970-1980(
  ملیار دوالر   128لى قرابة  إ، واستمرت باالرتفاع لتصل  1980دوالر في عام  

عام    أمریكي واحد.  1990في  عقد  خالل  ضعفین  من  بأكثر  ازدادت  أي   ،
، في  2010في عام  أمریكي  ملیار دوالر    172لى  إواستمرت باالرتفاع لتصل  

  13 .أمریكي دوالر ملیار 365قرابة   2020حین بلغت في عام 

  تراجعت   ، حیث19-بتداعیات جائحة كوفیدالعربیة  لدول  لتأثرت المالیة العامة  
المائة    18.9بنحو  العامة  اإلیرادات   نحو    لتصل  2020عام  في  في   695إلى 

في  .  2019عام  في  ملیار دوالر أمریكي    857ملیار دوالر أمریكي، مقارنة بنحو
 في المائة  1.1الجاري والرأسمالي بنحو    ھاارتفعت النفقات العامة بشقی  ،المقابل

في المائة    37.8دل حوالي  ملیار دوالر أمریكي ما یعا  909  لتصل إلى حوالي 
اإلجمالي المحلي  الناتج  بنحو    ،إلى  المحلي   33.1مقارنة  الناتج  إلى  المائة  في 

في   الدین الخارجي القائم. ترتب على ذلك ارتفاع حجم 2019عام في اإلجمالي 
 

 الفصل التاسع، صندوق النقد العربي، التقریر االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.  13
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إلى  صل قیمتھ  تلوفي المائة    8.0الدول العربیة المقترضة بمعدل بلغ بنحو   ذمة
ملیار    337.8مقارنة بنحو    ،2020عام  في  ملیار دوالر أمریكي    364.9نحو  

 . 2019 عامفي دوالر أمریكي 

 . "التقریر االقتصادي العربي الموحد" ).  2021(، صندوق النقد العربيالمصدر: 

ال یقتصر على أمام العدید من الدول العربیة  التحدي الحقیقي    أنالجدیر بالذكر  
ھیكلیة ھذه الدیون من حیث    الخارجیة، بل في  ھاالمطلقة لدیون ارتفاع األحجام  

والتي تحدد حجم األعباء التي تتحملھا ھذه الدول من جراء   مصادرھا وشروطھا
تلك القروض إن كانت رسمیة أم    مصادرتعتمد على  اقتراضھا من الخارج، و

لھا  خاصة، المصاحبة  إضافة  والشروط  للدول    وضع  لى إ،  الكلي  االقتصاد 
لمقترضة، من قبیل حجم الفائض التجاري، أو معدل النمو االقتصادي، وكذلك ا

في  بعد أن كانت معظم الدیون  فعلى صعید مصادر االقتراض،  فعدد السكان.  
العربیة  العربیة وخاصة  الدول   الرسمیةالدول  المصادر  خالل   األقل دخالً من 

السبعینات   دولیة  فترة  مؤسسات  أم  كانت  األطراف)(حكومیة  ، حصل  متعددة 
التي كان جزًء من دیونھا الخارجیة من    العكس للدول العربیة متوسطة الدخل

  . 14المصادر الخاصة 
 

 
 عرفان الحسني، مصدر سابق.    14
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 . د"التقریر االقتصادي العربي الموح. " )2021( المصدر: صندوق النقد العربي،

 : أھم مؤشرات المدیونیة الخارجیة للدول العربیةفیما یلي 
   

 :  العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة الدین  •
نسبة الدیون المستحقة لغیر المقیمین التي یتم سدادھا بالعملة أو السلع   يھ

اإلجمالي المحلي  الناتج  إلى  الخدمات  طویلة تو  .أو  الدیون  مجموع  مثل 
األجل العامة والمضمونة من قبل الحكومة والخاصة غیر المضمونة والدین  

    قصیر األجل واستخدام ائتمان صندوق النقد الدولي.
 
 
 
 
 
 
 
 . "التقریر االقتصادي العربي الموحد". )2021(صندوق النقد العربي، لمصدر: ا
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 نسبة خدمة الدین: •
 ،نسبة خدمة الدین العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات  تعتبر

استدامة تحوّ ت  األنھ  ،مؤشر  التي  الصادرات  نسبة  إلىقیس  خدمة    ل 
غیر   انخفاضألي  خدمة الدین    أو حساسیة  وكذلك مدى ھشاشة  ،المدیونیة

 .  متوقع للصادرات

 

 

 

 

 

 

 
 . 2021التقریر االقتصادي العربي الموحد  المصدر: صندوق النقد العربي، 

 دولة إلى إجمالي الدیون ات الرسمیة للیحتیاطاالمؤشر نسبة  •
على  اما، ومن ثم طاقتھ لدولةیعكس ھذا المؤشر موقف السیولة الخارجیة 

للمحافظة   یتم اللجوء إلى اإلحتیاطیات  .یةالخارج  اعباء مدیونیتھأمواجھة  
حینما ینشأ عجز    اسیاسات االقتصادیة وأھدافھالعلى سعر الصرف وعلى  

  .طارئ أو مؤقت في میزان المدفوعات
 

 الفرد من الدیون الخارجیة  نصیب •
الدیون  إجمالي  من  الواحد  الفرد  یتحملھ  ما  مقدار  المؤشر  ھذا  یقیس 

 .الدوالر األمریكيالخارجیة، بـ
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   أسباب ارتفاع المدیونیة الخارجیة للدول العربیة . 7
 المدیونیة الخارجیة العربیة كما یلي: رتفاع إأسباب أھم توضیح یمكن 

 :  للدولة أوالً: العجز في الموازنة العامة
 

تجاوز إجمالي یظھر عند  الذي    ،الرصید السالب للمیزانیة العامة للدولةیقصد بھ  
بعض األحیان  عجز في  العزى ظھور  النفقات العامة إجمالي اإلیرادات العامة. یُ 

تراجع اإلیرادات   إلىما یؤدي  النمو االقتصادي،  ؤ  الركود االقتصادي وتباط  إلى
سعر  مثل انخفاض    ،تراجع أسعار السلع في االسواق العالمیةالضریبیة، وإلى  

ارتفاع االنفاق العام بشقیھ مقابل    ،ما یؤدي إلى تراجع اإلیرادات النفطیة  ،النفط
إلى تمویل العجز من خالل    ھذه الحالةفي    الدولتضطر  قد    الجاري والرأسمالي. 

   القائم (الخارجي والداخلي).، مما یؤدي إلى تزاید الدین االستدانة
 

    ثانیاً: العجز في میزان المدفوعات

مع  ما  میزان المدفوعات ھو بیان إحصائي لجمیع المعامالت االقتصادیة بین دولة  
فترة زمنیة  العالم خالل  میزان المدفوعات من الحساب الجاري    . یتكون بقیة دول 

الخدمات ال یتضمن  الذي   ومیزان  التجاري  الدخل   ، میزان  وصافي    ، ومیزان 
  د العجز في الحساب الجاري عن رأسمالي. یظھر  ال المالي و حساب  ال و   ، التحویالت 

فمثالً انخفاض  ،  والخدمات   ة ارتفاع المدفوعات على المتحصالت من موازین التجار 
رؤوس    تدفق كما ینشأ العجز في حالة    . من الخارج الواردات  الصادرات مقابل ارتفاع  

 لیھ. إ الداخلة    بتلك خارج البالد مقارنة    إلى األموال  

 

 

 

 

 

 

 . "التقریر االقتصادي العربي الموحد". )2021(صندوق النقد العربي، لمصدر: ا
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 المدیونیة الخارجیة  لمعالجة تحديالمقترحات الدولیة . 8

بعد أن تفاقمت المدیونیة الخارجیة منذ نھایة عقد السبعینات، لتصبح أزمة دولیة  
من تھدید    لى ما وجھتھ ھذه األزمةإتعاني منھا العدید من الدول النامیة، إضافة  

البنوك   لكبریات  اإلفالس  حاالت  خالل  من  باالنھیار  الدولي  االئتمان  لنظام 
األجنبیة الدائنة، وما فرضھ ذلك على العالم من ضرورة االنتباه إلیھا ومعالجتھا  
حتى أصبحت محور الحوار بین الشمال والجنوب، ُطرحت في المحافل الدولیة  

اضیة مقترحات عدة من قبل مختلف األطراف  واإلقلیمیة خالل العقود القلیلة الم
 المعنیة لحل األزمة أو على األقل للتخفیف منھا. فیما یلي أھم تلك المقترحات: 

 

 أوالً: المقترحات المقدمة من األطراف الدائنة:
الدولي )1 النقد  العاصمة   1944  عام  فيأنشأ  :  15صندوق  ومقره 

ضمان استقرار النظام النقدي   لىإیھدف الصندوق  األمریكیة واشنطن.  
ن   -الدولي   یَمّكِ الذي  الدولیة  والمدفوعات  الصرف  أسعار  نظام  أي 

بینھ فیما  المعامالت  إجراء  من  ومواطنیھا  ی   -االبلدان  على كما  عمل 
مستوى  على  النقدي  المجال  في  والتعاون  المالي  االستقرار  تعزیز 

 .  يإلى تعزیز النمو االقتصادي العالم، إضافة  العالم

  البلدان   بما یشملاً  بلد  190الصندوق تدیره البلدان األعضاء وعددھا  
األعضاء   للبلدان تتضمن أھم الخدمات التي یقدمھا الصندوق  العربیة.  

خاصة   تمر    لتلك القروض  المدفوعات،   بصعوباتالتي  میزان  في 
القدرات  و تقدیمتنمیة  خالل  والتدریب  من  الفنیة  للبلدان     المساعدة 

القدرات  وتعزیز  أفضل  اقتصادیة  مؤسسات  بناء  على  األعضاء 
 .)16(  البشریة ذات الصلة

قروض الدولي  صندوق    ترتبط  متضمنةالنقد  إصالحات   بتطبیق 
سیاسات تصحیح أو  ،  (Adjustment policies)التكییف  سیاسات  ب

الداخلي (عجز تقلیل العجز  لى  إتھدف  ، وھي برامج  المسار االقتصادي
 

 .  2021مارس،   31صندوق النقد الدولي، صحیفة وقائع، لمحة عن صندوق النقد الدولي،   15

عتمد حصص الدول النامیة من قروض الصندوق على حصصھا المكتتبة في الصندوق أساساً. وتعكس  ت 16
البلد العضو حجمھ االقتصادي النسبي ومركزه في االقتصاد العالمي. ویجري الصندوق مراجعة   حصة 

أمریكي.    ملیار دوالر  687عامة دوریة لھذه الحصص. ھذا وتبلغ الموارد المالیة الحالیة للصندوق قرابة  
 .  www.imf.org أنظر: 

https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/imf-capacity-development
http://www.imf.org/
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(عجز   والخارجي  العامة)  المدفوعاتالموازنة  إضافة  میزان  لى  إ)، 
ما یمّكن إصالحات ھیكلیة تحد من تدخل الدولة في االقتصاد الوطني،  

 . 17الصندوق لى إالدول المقترضة من تسدید ما بذمتھا من قروض 

لعل في مقدمة اإلجراءات التي تندرج تحت سیاسات التكییف ھو تقلیل 
نفاق العام بما فیھ الجاري، ورفع الدعم الذي تقدمھ الحكومات عادة اإل

والوقود والتعلیم  واألدویة  الغذائیة  كالمواد  األساسیة  ، وغیرھا  للسلع 
والرسوم الضرائب  معدالت  رفع  تلك   .مقابل  أیضاً  تتضمن  كما 

 . 18السیاسات تخفیض سعر العملة المحلیة بھدف دعم الصادرات 
یقدم الصندوق المشورة لبلدانھ األعضاء ویشجع اعتماد سیاسات تھدف 

االستقرا تعزیز  لألزمات إلى  التعرض  من  وتحد  االقتصادي  ر 
االقتصادیة والمالیة وترفع مستویات المعیشة. كذلك یجري الصندوق 

عدد  المحتملة من خالل  والمخاطر  تقییمات منتظمة للتطورات العالمیة  
ال اإلقلیمي   تتضمن  ریراتقمن  المستویین  على  االقتصادیة  اآلفاق 

آلیة  والعالمي یتابع ، حیث  (Surveillance)"  الرقابة"، ومن خالل 
على    الدولسیاسات   والمالیة  االقتصادیة  والتطورات  األعضاء 

ً   المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة ً   حفاظا   على االستقرار ومنعا
 . 19لوقوع أزمات في النظام النقدي الدولي

كمؤسسة دولیة تكمل مھام   1947أنشأ عام  البنك الدولي:  مقترحات   )2
  إلى صندوق النقد الدولي من حیث تقدیم القروض الدولیة طویلة األجل  

الدولیة.   النامیة، وتشجیع حركة االستثمارات  البلدان  الدول  یبلغ عدد 
مّول البنك أكثر من .  دولة  189األعضاء في مجموعة البنك الدولي  

ً ألف مشروع  12 ً إنمائی  ا عن طریق القروض التقلیدیة   )حتى تاریخھ(  ا
المیسرةوا لإلنشاء   المنح.لى  إإضافة    ،لقروض  الدولي  البنك  یقدم 

مجال   (IBRD)والتعمیر   وفي  المالي  التطویر  ألغراض  التمویل 
فیما  السیاسات للتنمیة  ،  الدولیة  المؤسسة  قروض ومنح   (IDA)تقدم 

مؤسسة التمویل . أما  للدول منخفضة الدخل  میسرة بدون فوائد أو بفوائد  

 
 عرفان الحسني، مصدر سابق.   17
   نفس المصدر السابق.   18

19 www.imf.org  

http://www.imf.org/
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وتعبئة فتقوم    ،(IFC)الدولیة   الخاص،  القطاع  استثمارات  بتمویل 
  20. الالزمةالفنیة رؤوس األموال الالزمة لذلك، مع تقدیم المشورة 

على العموم، تعتمد استراتیجیة البنك الدولي في معالجة أزمة الدیون 
الھیكلي،  للتكییف  المالي  الدعم  زیادة  على  النامیة  للدول  الخارجیة 
إجراؤھا،  الالزم  الھیكلیة  التغیرات  لتحدید  الحكومات  مع  والحوار 

 لى مواصلة الجھود من أجل تخفیف الفقرإوتمویل االستثمار، إضافة  
 .ل من حدة تبعات ارتفاع المدیونیةوالتقلی

 )HIPC")21"لبلدان الفقیرة المثقلة بالدیون امبادرة 
 

البلدان الفقیرة   مبادرة  1996في عام   ینالبنك وصندوق النقد الدولیأطلق كل من  
بالدیون متعددي   المثقلة  فیھم  بما  الدائنین،  لكل  یسمح  إطار  لوضع  "ھیبیك" 

وأكثرھا  العالم  بلدان  ألفقر  الدیون  أعباء  تخفیف  مساعدات  تقدیم  األطراف، 
الدین،   تحمل  على  قدرتھا  استدامة  لضمان  على  مدیونیة  یساعدھا  تنفیذ  مما 

نمو القیود على ال وتقلیص مواطنیھا اإلصالحات الالزمة لرفع مستویات معیشة
االقتصادي وعلى جھود الحد من الفقر التي تفرضھا أعباء خدمة الدیون التي 

الدین الخارجي    ، بالتالي تخفیضیتعذر على تلك البلدان االستمرار في تحملھا
 . العام

عام   تحقیق2005في  نحو  التقدم  وتیرة  تسریع  على  وللمساعدة   ھدافاأل ، 
األمم المتحدة، تم تكملة مبادرة  منظمة  التي حددتھا    (MDGs)اإلنمائیة لأللفیة  

"، المبادرة متعددة األطراف لتخفیف أعباء الدیون""ھیبیك" بمبادرة أخرى ھي  
ً   والتي تخفیفا المائة  100بنسبة    تتیح  ثالث    في  تقدمھ  المؤھلة  الدیون  ألعباء 

دوق وصن  ،والبنك الدولي  ،صندوق النقد الدولي، ھي  األطراف  مؤسسات متعددة
 22 .(AfDF) فریقيالتنمیة األ

البلدان   المبادرة  المستفیدة  یتعین على  استیفاء معاییر معینة، وااللتزام  من ھذه 
یقدم صندوق   السیاسات.  في  تغییرات  الفقر عن طریق  من  والبنك  النقد  بالحد 

الدولیین تخفیفاً مؤقتاً ألعباء الدیون في ھذه المرحلة، ثم یحصل البلد المستفید 
 

20 www.worldbank.org 
)، "تخفیف أعباء الدیون في ظل المبادرة المعنیة بالبلدان الفقیرة المثقلة  2021صندوق النقد الدولي ( 21

 بالدیون ("ھیبیك")"، صحیفة وقائع. 
22 Sustainable Development Goals   
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االلتزامات   تلك  تتمثل  بالتزاماتھ.  الوفاء  عند  األعباء  لھذه  كامل  تخفیف  على 
 23ھما:  بخطوتین رئیستین،

على البلد العضو    وفیھا یجب  "،نقطة اتخاذ القرار"  الوصول إلىالخطوة األولى:  
على مساعدات من   استیفاء الشروط األربعة التالیة حتى یُنَظر في طلبھ الحصول

 خالل المبادرة:

التابعة   (IDA)أن یكون مؤھالً لالقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة   )1
ً  لمجموعة البنك الدولي، التي تقدم دون فوائد ومنحاً ألفقر بلدان    قروضا

التابع  الفقر"  من  والحد  للنمو  االستئماني  "الصندوق  ومن  العالم، 
الدخل  منخفضة  للبلدان  قروضاً  یقدم  الذي  الدولي،  النقد  لصندوق 

 بأسعار مدعمة؛

یمكن  )2 وال  تحملھا  في  االستمرار  یتعذر  دیون  بأعباء  مثقالً  یكون  أن 
 یدیة لتخفیف أعباء الدیون؛معالجتھا من خالل اآللیات التقل

أن یكون قد أرسى سجل أداء إیجابي في مجال اإلصالح والسیاسات  )3
خاللاالقتصادیة   من  والبنك   السلیمة  النقد  صندوق  یدعمھا  برامج 

 ؛ ینالدولی

استراتیجیة   )4 عن  تقریراً  قد وضع  یكون  من خالل للأن  الفقر  من  حد 
  .الدعملیة تشاركیة واسعة النطاق تشمل كل أنحاء الب

 ً نحو الوفاء بھا،   بمجرد استیفاء البلد ھذه المعاییر األربعة أو إحرازه تقدما كافیا
ً   قراراً   ینیصدر صندوق النقد والبنك الدولی للحصول على    ة البلدبشأن أھلی  رسمیا

تخفیف أعباء الدیون، ویلتزم المجتمع الدولي بتخفیض دینھ إلى مستوى یُرتأى  
ً أن االستمرار في تحملھ مم نقطة اتخاذ ". بمجرد أن یصل البلد العضو إلى  كنا

نھ التي وفي الحصول على تخفیف مؤقت لخدمة دی  ، یجوز لھ البدء فوراً "القرار
 .یحل أجل استحقاقھا

 
 نفس المصدر السابق.     23
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للحصول على تخفیض  - "نقطة اإلنجاز"  إلىتتمثل في الوصول  الخطوة الثانیة:  
 :مبادرة، یجب على البلد العضو أنالكامل ونھائي للدین القائم في ظل  

من   )1 بقروض  مدعمة  برامج  خالل  من  آخر  إیجابي  أداء  سجل  ینشئ 
 ین.صندوق النقد والبنك الدولی

 ینفذ اإلصالحات األساسیة المتفق علیھا عند نقطة اتخاذ القرار؛  )2

 .الستراتیجیة الحد من الفقر وینفذه لمدة عام واحد على األقل  یعتمد تقریراً  )3

المعاییر ھذه  المعني  البلد  یستوفي  أن  یمكنھ  بمجرد  التخفیف ،  على  الحصول 
 .الكامل ألعباء الدیون الذي تم التعھد بتقدیمھ عند نقطة اتخاذ القرار 

تمكّ  الدولیة،  للتقاریر  "  38ن  طبقاً  مبادرة  لشروط  مستوفیاً  من  بلداً  ھیبیك" 
بلداً "نقطة اإلنجاز". واستفادت    36الوصول إلى "نقطة اتخاذ القرار"، وبلغ منھا  

الصومال،    ،أربعة دولة عربیة من مبادرة "ھیبك"، ھي ُجزر القمر، موریتانیا 
   )24(  .السودانومؤخراً 

ھي خطط اقترحھا بعض صناع القرار في الدول المتقدمة، خطط تخفیض الدین:   )3
لى رجال المصارف التجاریة لمعالجة تعثر الدول النامیة في دفع أعباء إ إضافة 

 :)25(دیونھا المستحقة. لعل من أشھر تلك الخطط ما یلي

ھي مبادرة أطلقھا وزیر الخزانة األمریكیة األسبق جیمس  خطة بیكر:   •
ثمانینی منتصف  في  مفادھابیكر  الماضي  القرن  أو   ات  أذون  استخدام 

 ر مقایضات الدیون باألسھم.یسّ لى أسھم محلیة تُ إسندات قابلة للتحویل  
وبالفعل قام عدداً من البنوك التجاریة األمریكیة بتخفیض مستحقاتھا على  

 بعض الدول النامیة خاصة األثقل دیناً. 

بعد مرور أربع سنوات من خطة بیكر المذكورة أعاله، مبادرة برادي:   •
لى دعم عملیة تخفیض الدین على أساس إدعا خلیفتھ نیكوالس برادي  

بحالة   تتفاوض   (Case-by-case)حالة  التي  الطوعیة  االتفاقیات  في 
 

)، "السودان یحصل على تخفیف أعباء الدیون من خالل مبادرة "ھیبیك"،  2021صندوق النقد الدولي ( 24
 .  2021یونیو  29،  199/21بیان صحفي رقم 

   .، مصدر سابق عرفان الحسني 25
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البنوك   من  دائنیھا  مع  الجنوبیة  أمریكا  المدینة خاصة من  الدول  علیھا 
  إلى ه المبادرة یتم تحویل جزء من ھذه الدیون  التجاریة. كذلك بموجب ھذ

إعادة شراء الدیون من    لىإ إضافة  سندات طویلة األجل وبضمانة دولیة،  
قبل المدینین أنفسھم وبمساعدات تقدم لھم من المؤسسات الدولیة والدول  

 المتقدمة.

األسبق في نھایة الثمانینیات من  قدم وزیر المالیة الیاباني  خطة میزاوا:   •
دیونھا   من  جزًء  النامیة  الدول  تحویل  على  تقوم  خطة  الماضي  القرن 

تبقى من   إلىالخارجیة   ما  وإعادة جدولة  الدین،  أصل  سندات بضمان 
 سنوات.   5لى إالدیون بفترات سماح تصل 

اقترح الرئیس الفرنسي األسبق فرانسوا میتران في أحد  اقتراح میتران:  •
المؤتمرات الدولیة في تسعینیات القرن الماضي خطة تقوم على تأسیس  
صندوق داخل صندوق النقد الدولي خاص بالدول النامیة المدینة متوسطة 
الدخل، یقوم بضمان دفع الفائدة المستحقة على بعض القروض التجاریة 

لى سندات مضمونة من قبل الصندوق، شریطة توافق إالتي حولت سابقاً  
مستحقاتھا   قیمة  على  كبیرة  خصومات  إجراء  على  الدائنة  الجھات 
وتخفیض معدالت الفائدة، على ان یرافق ذلك برنامج إصالح اقتصادي  

 برعایة صندوق النقد والبنك الدولیین. 

 ً  :المدینة: المقترحات المقدمة من األطراف ثانیا
جدول • الدیون  إعادة  للصعوبات    نظراً :  (Debt rescheduling)ة 

المالیة  التزاماتھا  النامیة في تسدید  الكبیرة التي تواجھ العدید من الدول 
مع األطراف الدائنة، تضطر ھذه الدول أحیاناً لطلب إعادة جدولة دیونھا،  
التي  أو  المستحقة  الفوائد  أو  و/  األقساط  تسدید  مدة  وتمدید  تأجیل  أي 

 . 26ط جدیدةستستحق السداد من أصل القرض لمدة محددة وبشرو

في   أنطلب إعادة جدولة دیونھ البد    إلىالبلد الذي یضطر   یدخل أوالً 
عادة   أنھمفاوضات مع الدول الدائنة لالتفاق معھا على تأجیل السداد. كما  

للمنظمات   العائدة  الدیون  ولیس  التجاریة  الدیون  جدولة  إعادة  یتم  ما 
تت التجاریة  الدیون  بشأن  المفاوضات  أغلب  لندن  الدولیة.  نادي  في  م 

 
26 David, C. (2021) “What is debt rescheduling? Available at: 
https://help.october.eu <Accessed 25 December 2021>. 

https://help.october.eu/
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(London Club) الرسمیة الدیون  بشأن  المفاوضات  تتم  فیما   ،
 27.(Paris Club)عن طریق نادي باریس (الحكومیة) 

البلد الذي یطلب إعادة جدولة دیونھ،   ینفذّھا  أنثمة شروط البد    أنكما  
إضافة    أنأھمھا   القروض،  بھا  ستستخدم  التي  المجاالت    إلى یوضح 

الجاریة   االحتیاجات  القائمة، لھ  توضیح  القروض  سداد  في  وأھمیتھا 
خروج من األزمة المالیة التي  تھ للالتوقعات المستقبلیة حول مدى إمكانیو

توضیح اإلجراءات العملیة   وكذلكتجبره على طلب إعادة جدولة دیونھ،  
 المستخدمة في تصحیح ھیكل االقتصاد الوطني. 

والمھم ذكره ھنا ان الثمن الذي یدفعھ البلد الذي یطلب إعادة جدولة دیونھ 
السماح إلعادة   ستوفى خالل فترةیُ الذي  ھو ما یسمى "سعر فائدة التأخیر"  

غالباً ما یطابق أسعار الفائدة السائدة في األسواق العالمیة. علیھ،  والجدولة  
الدیون كدین جدید  إلىنظر  یُ  إعادة جدولة    إلى ، وھو ما یضیف  عملیة 

  شروط القرض األصلي شروطاً إضافیة أكثر صعوبة. 

النامیة في قارة آسیا وأفریقیا وأمریكا الجنوبیة    قدمت العدید من • الدول 
  االجھات الدائنة لمساعدتھا على تخفیف دیونھ إلىمن المقترحات  زمة  حُ 

 : 28الخارجیة وتعزیز قدرتھا على السداد. من أھم تلك المقترحات ما یلي

خاصة على الدول األثقل دیناً أو األقل نمواً بدالً من   إلغاء الدیون -
كم دیون أخرى، نظراً ألن ھذه العملیة تعتبر  اجدولتھا أو تر  إعادة

 . اإلشكال بدالً من حل تأجیللمحاولة ل

 . لى منحإالقروض الثنائیة الرسمیة  تحویل  -

للبلد   - المحلیة  بالعملة  الرسمیة  الثنائیة  الدیون  من  جزء  تسدید 
 المدین. 

 
27 Brown, R. and Bulman, T. (2006) “The evolving roles of the clubs in the 
management of international debt”, International Journal of Social Economics, 
33 (January):11-33.  
 

 عرفان الحسني، مصدر سابق.   28
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 المبالغ فیھا على القروض.   خفض أسعار الفائدة -

جدیدة - قروض  الرأسمالیة    توفیر  التدفقات  زیادة  الدول  إأو  لى 
 المدینة وكبح التدفق العكسي لھا. 

الدولیة  - االقتصادیة  العالقات  في  النظر  الدول   إعادة  بین  السیما 
یمكّ والمتقدمة   الذي  باالتجاه  النامیة،  النامیةان  الدول  من   لدول 

لى األسواق الدولیة دون  إ  صول صادراتھاوو النھوض بإمكانیاتھا  
 . معوقات

النقد الدولي - على الدول    تخفیف الشروط التي یفرضھا صندوق 
 النامیة المقترضة.

الرسمیةزیادة   - اإلنمائیة  إ  المساعدات  األمم  في  منظمة  طار 
 المتحدة. 

نشیر   أن  السیاق  بقي  ھذا  "                           الدین "استدامة    وھو  ھاممفھوم  لى  إفي 
(Debt sustainability):   ُبھقصّ وی التزاماتھ    د  جمیع  تلبیة  على  البلد  قدرة 

التمویل االستثنائي أو    المالیة الحالیة والمستقبلیة دون مساعدة سواءً  من خالل 
   )29(  .السداد التعثر عن 

حتى قبل اندالع أزمة   إلى أنھتشیر دراسة حدیثة لصندوق النقد والبنك الدولیین  
تعاني من صعوبات   )30(   الدخل، كان نصف الدول منخفضة  19-فیدجائحة كو

  مستوى   تجاوزیلفي سداد دیونھا وأصبحت غیر قادرة على خدمة تلك الدیون،  
علیھ قبل سبع سنوات (أي   تضعفي ما كان   2020عسار لدیھا في عام  مخاطر اإل

التي  2013عام   الناشئة  األسواق  على  ذلك  ینطبق  مخاطر ).  أیضاً  واجھت 
بالتالي خسارة مكتسباتھا في میدان التنمیة االقتصادیة   ،عجزھا عن سداد دیونھا

 . لسنوات طویلة

 
29 IMF, Policy Paper, (2021) Fund Concessional Financial Support for Low-
Income Countries—Responding to the Pandemic, July 2021.  
 

 دولة.  76لى إیصل إجمالي عدد تلك الدول   30
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لتجنب التعثر، ھناك استحقاقات ال تنحصر على الدول المدینة، بل على الدائنین 
المُ  والتسھیالت  التمویل  توفیر  ھؤالء  من  یتطلب  حیث  خالل  أیضاً.  من  یسرة 

تقلیل أعباء الدین خاصة    بُغیة  السدادخفض أسعار الفائدة مقابل توسیع فترات  
الدول   إضافة  على  دخالً،  األقل  أو  بالدیون  تقییم إ المثقلة  على  مساعدتھا  لى 

 المخاطر المرتبطة عادة بتعاقدات القروض الجدیدة.  

بین   ما  التوازن  إحداث  من  أوالً  فالبد  المدینة،  للدول  بالنسبة  على  إأما  نفاقھا 
وضمان بقاء دینھا ضمن المستویات المستدامة من ،  جانبمشاریع التنمیة من  

 ةلدین من خالل رسم خطط دیون موثوقا  ةجانب آخر. ھذا األخیر یتطلب إدار
 ومستدامة. 

الحرص على ضمان  معاً   -الدائنین والمدینین-كما من الضروري على الطرفین  
واإل تراكم  الشفافیة  لتجنب  القروض  واتفاقیات  وشروط  مبالغ  بشأن  فصاح 

ن من اتخاذ قرارات مبنیة على معلومات كافیة مخاطر الخفیة للدیون، والتمكّ ال
 ودقیقة. 

استدامة  لقیاس  أدوات  الدولیین  والبنك  النقد  صندوق  طور  السیاق،  ھذا  في 
الكلي  31الدیون  االقتصاد  لتوقعات  السلیم  التقییم  ھو  فیھا  األھم  العنصر  لعل   ،

 الدیون تعمل لصالح الدول المدینة.  أنوالدین، لضمان  

 المدیونیة الخارجیة للدول العربیة  مواجھة تحدي مقترحات . 9

نظراً ألن ظاھرة الدیون الخارجیة متعددة األبعاد، وتشارك في تشكیلھا مجموعة  
لكیفیة معالجة المدیونیة بعض الرؤى  فیما یليمن العوامل الخارجیة والداخلیة،  

 الخارجیة للدول العربیة.  
 

 على الصعید الدولي أوالً: 

(مثل  تتبن  • العالمیة  العشرین  التجمعات  بمشاركة G20  مجموعة   ،(
موقفاً (مثل صندوق النقد والبنك الدولیین)،  المنظمات الدولیة المعنیة  

بما فیھا الدول العربیة األثقل دیناً واألقل  -موحداً لمساعدة الدول النامیة
 

31 IMF, Joint World Bank-IMF Debt Sustainability Framework for Low-Income 
Countries, March 17, 2021. 
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خالل    معالجة  على-نمواً  من  المتزایدة،  الخارجیة   إطالقدیونھا 
یق تقدم ملموس المبادرات التي تعمل على مساعدة ھذه الدول على تحق

االقتصادیةفي   التنمیة  من   االجتماعیةو  مجال  والتخفیف  جھة،  من 
األعباء المترتبة على التزاماتھا المالیة الخارجیة من جھة أخرى، من 

دیون من  جزًء  شطب  وتحویلھا    ھاقبیل  منح.  إالرسمیة  عام    لى  في 
إطار عمل جدید ،  2020 العشرین على  مالیة مجموعة  اتفق وزراء 

للدول   تعلیق مدفوعات خدمة الدینسابقة لمبادرة  لى  إیضاف    مشترك
الرسمیة، ذلك بھدف التخفیف   ھاإعادة ھیكلة دیونوھو    النامیة الفقیرة،
إلى نفس على ھذه الدول، مع السعي    19-جائحة كوفیدمن تداعیات  

 32  .شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص
لمتقدمة لبلوغ الھدف المتفق علیھ في تجدید وزیادة فعالیة جھود الدول ا  •

بما فیھا الدول -لى الدول النامیة  إتقدیم المساعدات اإلنمائیة الرسمیة  
 في أسرع وقت ممكن.-العربیة

یف المدعومة بقروض صندوق النقد الدولي یأن تُراعي سیاسات التك •
مدینة،  عربیة  دولة  لكل  واالجتماعیة  والمالیة  االقتصادیة  الظروف 

 .  (Case-by-case approach)باستخدام نھج "حالة بحالة" 
 مناشدة الدول المتقدمة رفع حمایتھا على صادرات الدول العربیة. •

 ً  العربي على الصعید : ثانیا

إطار  - في  العمل  البینیة، وتعزیز  العربیة  التجارة  توسیع رقعة وحجم 
العینیة  الحرة  منطقة التجارة   بین العربیة الكبرى، وتشجیع المقایضة 
لتجاوز   ،التي راج استخدامھا في التجارة الدولیة من قبلالدول العربیة  

 بین الدول العربیة.مصاعب المدفوعات الجاریة 

لمشروعات العربیة المشتركة، وتذلیل العقبات  تشجیع إقامة وتطویر ا -
التي تعترض استثمار رؤوس األموال العربیة في المشاریع اإلنتاجیة 

السابق، وكما    تالتي شھد في  كبیراً  في مجال حصل  بعضھا نجاحاً 
 الصیرفة والتأمین. 

الدولي لالستفادة من التقدم الحاصل  -تعزیز التعاون المصرفي العربي  -
، وزیادة التنسیق ما  (FinTech)نظمة والتقنیات المالیة الحدیثة  األفي  
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نشاء سوق مالي عربي إلى  إ بین المصارف المركزیة العربیة، والتوجھ  
العربیة  والشركات  العربیة  المالیة  األوراق  تداول  بھ  یسمح  مركزي 

وتوظیف   ،المشتركة بطرح أدوات االستدانة فیھ دعماً لعملیات السوق
الفائض لدى بعض الدول العربیة في االحتیاطیا  النقد األجنبي  ت من 

لى الدول العربیة ذات إالمؤسسات التمویلیة العربیة إلعادة إقراضھا  
من  لالستدانة  حاجتھا  لتقلیل  مدفوعاتھا  موازین  في  المزمن  العجز 

لى جانب أھمیة تعزیز وتعمیق األسواق المالیة الثانویة في  إ،  الخارج
 ب المدخرات العربیة.  الدول العربیة لجذ

 ً  القطري على الصعید : ثالثا

كل دولة عربیة مدینة مواصلة جھودھا لتنفیذ التدابیر المناسبة لمواجھة ل  یمكن
الخارجیة،  یمدیون   تحدي إجراء  تھا  االقتصادیة، السیما من خالل  اإلصالحات 

االقتصادیة. یمكن تحقیق  والتكییف الھیكلي، وخلق البیئة المالئمة لتحقیق التنمیة  
 ذلك عبر المراحل المختلفة كما یلي:

 التدابیر على األمدین القصیر والمتوسط: •
المتاحة،   - االقتصادیة  الموارد  بغیة وترشید  تعبئة  استخدامھا 

في   تسبب  التي  المحلیة  الموارد  فجوة  من  االتقلیص  ستدانة 
 الخارج.

إعادة صیاغة برامج االستیراد بصورة تتناسب مع موقف میزان  -
، والتأكید على عدم استیراد السلع والخدمات للدولةالنقد األجنبي 

مقدرة   لتعزیز  األجنبي  النقد  من  معین  قدر  توفیر  بغیة  الكمالیة 
 االقتصاد الوطني على تسدید الدیون الخارجیة.  

المالي،   - الشمول  برامج  جانب  إ تعزیز  على  لى  األفراد  تحفیز 
لى االستثمارات المنتجة، والحد من  إتحقیق المدخرات وتوجیھھا  

المحلیة،  المالیة  األسواق  تطویر  خالل  من  االكتناز،  ظاھرة 
 .باستخدام منظومة من الحوافز المالئمة التوفیر وبرامج

بنود توازن  إیالء العنایة الفائقة بالسیاسات المالیة المحلیة لضمان   -
نمو  نفاق  اإل باحتواء  العامة  الموازنة  عجز  وتخفیض  المختلفة، 
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النفقات المتكررة، وتجنب اإلفراط في استخدام التمویل التضخمي  
 (عن طریق إصدار العملة المحلیة).

لى الخارج من خالل  إوضع حد لظاھرة ھروب رؤوس األموال   -
   ، واستخدام أوعیة استثماریة مالءمة.تحسین بیئة االستثمار

تحسین إدارة الدین الخارجي، یرافقھ إجراء تحسینات عامة في   -
بحیث   مقبولة،  نمو  معدالت  لتحقیق  االقتصادیة  السیاسات 
تستھدف سیاسة اإلقراض الجدیدة تعظیم االستفادة من القروض  

مالیاً.  إالخارجیة وتوجیھھا   فائضاً  التي تحقق  المجاالت  لى  إلى 
أدنى حد ممكن، والتركیز لى  إجانب تقلیل القروض االستھالكیة  

 على القروض اإلنتاجیة.  
 

 : األمد الطویلالتدابیر على  •
 

األمد   طویلة  اقتصادیة  استراتیجیة  أو  رؤیة  عربیة  دولة  كل  تتبنى 
برامج   على  تستھدفإتنطوي  اقتصادي  الرفاه   صالح  تعزیز 

وإجراء العامة لألفراد، وتنویع وتطویر البنیة االقتصادیة،    جتماعياإل
لى القطاعات ذات إالتحوالت الھیكلیة لالنتقال من القطاعات األولیة  

یمكنّ  التي  العالیة  المضافة  خاللھا  ھا  القیمة  األسواق إالنفاذ  من  لى 
واقتناص إ والتحول  العالمیة،   المعرفة،  على  المبني  االقتصاد  لى 

القطاعات  مختلف  لتطویر  الحدیثة  التقنیات  توفرھا  التي  الفرص 
 االقتصادیة. 

مساعدة  .  10 في  العربي  النقد  صندوق  على دول  الدور  العربیة 
 33المدیونیة الخارجیة معالجة تحدي 

النقد العربي  عد  یُ  تأسس عام ،  قلیمیةاإلعربیة  المالیة  ال  اتمؤسسأحد الصندوق 
دولة    22األعضاء    ھویبلغ عدد دول ،1977، وبدأ في ممارسة نشاطھ عام  1976
 :ما یليالصندوق   تتضمن أھم أغراض. 34 عربیة
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 .تصحیح االختالل في موازین مدفوعات الدول األعضاء .1
 . إزالة القیود على المدفوعات الجاریة بین الدول األعضاء .2
 . السیاسات وأسالیب التعاون النقدي العربيإرساء  .3
 .السیاسات االستثماریة الخارجیةشأن إبداء المشورة، ب .4
 .تطویر أسواق المال العربیة .5
 .العمل على تھیئة الظروف المؤدیة إلى إنشاء عملة عربیة موحدة .6

 :یليفتتمثل فیما تحقیق أھدافھ أما أھم الوسائل التي یستخدمھا الصندوق ل

   .التسھیالت القصیرة والمتوسطة األجل للدول األعضاءتقدیم  .1
تنسیق السیاسات النقدیة للدول األعضاء وتطویر التعاون بین السلطات  .2

  .ھاالنقدیة فی
الجاریة وتشجیع حركة   التبادلتحریر وتنمیة   .3 التجاري والمدفوعات 

 .انتقال رؤوس األموال بین الدول األعضاء
بھا   .4 تعھد  أموال  أیة  لصالح  إدارة  أعضاء  دول  أو  عضو  دولة  إلیھ 

 . أطراف أخرى
ل .5 واقتراح االقتصادیة،    أوضاعھالدول األعضاء بشأن  تقدیم المشورة 

الداعمة لبرامج اإلصالح االقتصادي والنقدي والمالي وبما  السیاسات  
 یعزز معدالت النمو االقتصادي فیھا. 

 . دول األعضاءالنقدیة والمصرفیة في ال  للسلطاتتقدیم المعونات الفنیة   .6

یقدّم حزمة من  ، حیث  لصندوقا  یقوم بھامن بین أھم األنشطة التي  اإلقراض  یُعد  
بھدف   القروض والتسھیالت لدولھ األعضاء بصورة میسرة ومتفاوتة اآلجال،

تلبیة إحتیاجات التمویل الطارئة ودعم برامج اإلصالح االقتصادي والمالي التي 
االقتصادي   االستقرار  تعزیز  إلى  یؤدي  بما  األعضاء  الدول  حكومات  تنفذّھا 
والنمو الشامل والمستدام. تتمثل تسھیالت الصندوق التي تدعم إحتیاجات التمویل  

یة وتسھیل النفط وتسھیل السیولة قصیرة الطارئة في القروض التلقائیة والتعویض
برامج اإلصالح على صعید االقتصاد الكلي  األجل. تشمل التسھیالت التي تدعم 

اإلصالح  برامج  تدعم  التي  التسھیالت  تتضمن  والعادیة.  الممتدة  القروض 
القطاعیة: تسھیل التصحیح الھیكلي في القطاع المالي والمصرفي وقطاع مالیة  

  .ل اإلصالح التجاري، إلى جانب تسھیل دعم البیئة المواتیةالحكومة، وتسھی
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دولھ   إلى  الصندوق  یقدمھا  التي  االئتمانیة  القروض والتسھیالت  إلى  باإلضافة 
 األعضاء، یوفر الصندوق أیضاً المشورة الفنیة التي تأخذ شكلین رئیسین، ھما: 

الفنیة .1 اإلستجابة  المباشرة:  المشورة  إطار  في  الدولة    تأتي  لطلب 
الفني الدعم  على  للحصول  معیَّن،   العضو  مجال  دعم  في  أھمھا  من 

برامجصوت االقتصادي    میم  تقلیل   والماليلإلصالح  على  یساعد  بما 
المدیونیة.   نسب  وخفض  االقتراض  إلى  إطار الحاجة  في  وكذلك 

اإلحصاءات في الدول العربیة المبادرات التي ینفذّھا الصندوق لتطویر  
في والمصرفي  القطاع المالي  مبادرة "عربستات" وتطویر    في إطار

المالیة  التقنیات  ومبادرة  المالي،  الشمول  كمبادرة  العربیة،  الدول 
واللقاءات  والمؤتمرات  الندوات  على  عالوة  وغیرھا،  الحدیثة، 

 التشاوریة التي ینظمھا الصندوق. 
 

الفنیة  .2 المباشرة:   المشورة  بنشاط   غیر  الكوادر،    تتمثل  التدریب وبناء 
الذي یشمل الدورات التدریبیة وورش العمل وغیرھا من األنشطة التي 
ینظمھا معھد التدریب وبناء القدرات التابع للصندوق. وینطبق ذلك أیضاً  
مع  بالتعاون  الصندوق  یقدمھا  التي  المشتركة  التدریبیة  البرامج  على 

ولیین، والبنك اإلسالمي الجھات األخرى، مثل صندوق النقد والبنك الد 
تتضمن ھذه البرامج    .للتنمیة، وبعض البنوك المركزیة العالمیة، وغیرھا 

تھتم   التي  العامة  المالیة  في مجال  التدریبیة  الدورات  تحقیق ب عدد من 
  االنضباط المالي واالستدامة المالیة واإلدارة الرشیدة للدین العام.  
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