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 تـمهيد 

إلى  2691في العام ( UMOA (ضمام موريتانيا المستقلة إلى اإلتحاد النقدي لغرب إفريقياأدي انلقد  
وخالل هذه الفترة التسم االقتصاد الموريتاني بالبساطة والتبعية في كثير  ،2691التبعية النقدية لفرنسا إلى غاية 

من خالل إنشاء بنك مركزي، وخلق عملة وطنية  2691من النواحي، وقد جسدت موريتانيا استقاللها النقدي سنة 
البنوك   بدال من الفرنك الغرب إفريقي، وقد سعت الدولة إلى المساهمة في رأسمال" األوقية :"جديدة  هي 

وتوجيهها من أجل أن تتفق واألهداف المرسومة في خطط التنمية التي رعت اإلصالحات االقتصادية المطبقة 
ما أدى إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي  في البلد ضمن ما يعرف بسياسات التثبيت والتصحيح  الهيكلي وهو

 . طبقا لمقتضيات اقتصاد السوق
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 : دراسة حالة االقتصاد الموريتاني: المبحث األول
نعطي لمحة عامة عن موريتانيا قبل أن نتعرف على أهم القطاعات االقتصادية  في هذا المبحث سوف

  .المنتجة في هذا البلد
 لمحة عامة عن االقتصاد الموريتاني  : المطلب األول

الدولة المركزية في الفترة ما قبل االستعمار، ولم يكن  لقد تميز اإلقليم الجغرافي الموريتاني بظاهرة انعدام
يقطنه إال مجموعات من البدو والرحل المنقطعين عن باقي العالم، وذلك لندرة وسائل االتصال إضافة إلى 
صعوبة وخطورة التنقالت، وحاالت االحتكاك االستثنائية التي كانت تتم عن طريق التبادل عبر الحدود البحرية 

أثناء مرور القوافل عبر المنطقة الشمالية، هذه اللقاءات أتاحت الفرصة على مستوى بدائي وغير  ب أوفي الجنو 
  (1) .كافي إلبرام صفقات تجارية كانت المقايضة فيها تمثل القاعدة السياسية

الوضع على هذا الحال حتى قدوم االستعمار بسبب طبيعة اإلنسان الريفي الرافض للتجديد  واستمر 
بصورة عامة ومع قيام الدولة المستقلة وتزايد الهجرة للمدن وانتشار المؤسسات المالية والمصرفية أصبح لزاما 

والتي كانت إلى وقت  . ..... (ودائع، قروض، وساطة مالية)على المجتمع أن يمارس العمليات المصرفية 
وتمثل موريتانيا في حدودها الحالية،إقليما  2691قريب مرفوضة، ولقد نالت موريتانيا استقاللها من فرنسا سنة 

يقع في أقصى الشمال الغربي للقارة اإلفريقية، ويمتد على ساحل المحيط األطلسي  شاسعا معظمه صحراوي،
مربعا تغطي الصحراء ثلثيه، ويشكل هذا البلد موقعه الجغرافي  مليون كلم 2011كلم وتبلغ مساحته  959بطول 

فريقيا السوداء   (2) .حلقة وصل بين الوطن العربي وا 

  % 97الرحـــل منهم حوالي  يمثل البدو ألف نسمة، 641يبلغ عدد سكان موريتانيا بعد االستقالل حوالي 
يقطن العاصمة منهم ثالثة آالف نسمة،كما  %9أما سكان الحضر فال يتجاوز  %25بينما يمثل سكان القرى 

في %1يشتغلون في التنمية الحيوانية والزراعية و % 62ألف نسمة منها  166قدرة القرى العاملة بحوالي 
ممرض وقابلة إضافة إلى حوالي  229طبيبا وصيدليين و 21الخدمات، وكان الجهاز الصحي حينها يتكون من 

سنان، وتقتصر البنية التحتية الطبية على بعض المستوصفات التي ممرضا مساعد وطبيبا واحد لأل 291
تنقصها التجهيزات والمتواجدة في بعض التجمعات الحضرية الرئيسية وكانت النسبة المخصصة لهذا القطاع من 

أما بخصوص قطاع التعليم فقد وصل عدد التالميذ للسنة    %9ميزانية الدولة في سنة االستقالل ال تتعدى 
من األطفال الذين هم في سن التعليم   %409تلميذا أي حوالي  6941حوالي  2692إلى  2691راسية   الد

 % 2تلميذا أي نسبة  511االبتدائي،أما التالميذ في المرحلة اإلعدادية والثانوية فقد كان عددهم يقدر بحوالي 
طالبا يدرسون  25عليم العالي على مدرسا في حين يقتصر الت 411ممن هم في سن هذه المرحلة يؤطرهم حوالي 

                                                 
 (1

 
 . 15:،ص2661واآلفاق، دار الثقافة للطباعة والنشر، نواكشوط،محمد ولد احمد سالم، االقتصاد الموريتاني، ثالثون سنة من الجهود التنموية النتائج   -( 
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 .19:محمد ولد أحمد سالم، مرجع سابق، ص  -(   
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حيث ال توجد طرق  كما أن البنية التحتية للنقل ولمواصالت كانت شبه معدومة، إطارات عليا، 5في الخارج و
 (1). مستقلة وال مطارات وال موانئ

كلم من الطرقات الترابية التي تقطع  في فصل الخريف بسبب تهاطل  511حوالي  وكل ما هناك هو
شاحنة كبيرة تمتلكها إحدى الشركات الفرنسية التي كانت تحتكر  11األمطار، وتتمثل وسائل النقل في حوالي 

من % 55مليون أوقية، منها حوالي  1751عمليات النقل في البالد وبخصوص الدخل الوطني فكان بحوالي 
من التجارة  % 21من النقل والمواصالت و% 9من البناء والتشييد و% 26التنمية الحيوانية والزراعية و

 .(2)أوقية  411والخدمات، في حين أن الدخل الفردي كان في حدود 

من الحيوانات الحية،بينما تقدر  %71مليون أوقية منها  911ب 2691أما الصادرات فكانت تقدر سنة 
من % 9من الخزينة الفرنسية، و% 51)مليون أوقية تتم تغطية أغلبيتها من الخارج  2611الواردات ب 

مليون  521مليون أوقية في حين أن مداخليها ال تتجاوز  921وقدرت نفقات الميزانية ب ( التمويالت األجنبية 
 تزاماتها اتجاه موريتانيا وهوأوقية تساهم فرنسا بجزء كبير منها،لكن الدولة الفرنسية سرعان ما تخلت عن كافة ال

 59ما نالحظه من خالل تناقص نسبة مساهمة الخزينة الفرنسية في الميزانية الموريتانية التي انخفضت من 
لى  2692سنة % 16إلى  2691سنة % لتتوقف نهائيا في العام  2691سنة %22ثم إلى  2691سنة % 19وا 

2694 (3). 

تمد على نفسه وعلى موارده الذاتية لرفع التحدي المتمثل في تحقيق ومن هنا كان لزاما على البلد أن يع 
عملية التنمية بالنسبة لبلد ناشئ، ولتحقيق ذلك حملت الدولة على عاتقها إقامة المؤسسات االقتصادية 
واإلنتاجية، واعتمدت في البداية أسلوب التخطيط المركزي المتوسط قبل أن تتراجع عنه في منتصف الثمانينات 

تفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية في إطار برامج اإلصالح االقتصادي التي ترعاها و 
والية  21مليون نسمة يتوزعون في  109، وقد بلغ عدد سكان موريتانيا حاليا حوالي " بروتن وودز"مؤسسات 

باإلضافة إلى الثروة النفطية التي اكتشفت المعادن والسمك والحيوانات هذا : وعلى أربعة أنشطة موارد للثروة وهي
 . في البالد مؤخرا

 : القطاعات االقتصادية المنتجة : المطلب الثاني

يعتبر االقتصاد الموريتاني اقتصادا تقليديا يعتمد باألساس على الزراعة والصناعة التقليدية، وصيد 
 . األسماك واستخراج المعادن

                                                 
 (1

 
 .19:نفس المرجع السابق، ص(   

 (2
 

، جامعة محمد  ديةصدفي ولد محمد عبد الرحمان،البك المركزي  ومراقبة االئتمان، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير في العلوم االقتصا -(   
 . 57 :ص ، 1119- 1115، سنة بسكرة خيضر،

 (3
 

 . 56:محمد ولد أحمد سالم، مرجع سابق الذكر، ص  -(   
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 :الموارد الزراعية والرعوية 1-  

رغم ضعف إنتاجية القطاع الريفي وضعف مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، ظل المواطنون 
ن كانت موجة الجفاف التي ضربت البالد في نهاية الستينات وبداية السبعينات قد  يعتمدون عليه في حياتهم وا 

لتجارة، ومع ذلك فال يزال المدن والعمل في قطاع الصناعة وا أدت بعدد كبير من سكان الريف إلى النزوح نحو
 .ثلثي السكان 2666هذا القطاع يشغل وحتى العام 

 : الحيوانية الثروة -1-1

موزعة  21691111مليون من الماشية و بالتحديد  24يبلغ العدد اإلجمالي للثروة الحيوانية ما يناهز 
من األبقار  رأس 2164111الجمال و من رأس 2275111رأس من األغنام والماعز و 22161111:كالتالي

 95تناقص عدد األبقار  بنسبة  2697ويعود التراجع في الماشية إلى الجفاف في سنوات السبعينات ففي الفترة 
 .     بالمائة 26بالمائة واألغنام بنسبة  9بالمائة والجمال بنسبة 

 : الزراعة -2-1 

مادا كبيرا على األمطار واستعمال تتميز الزراعة في موريتانيا بكونها زراعة بدائية وعائلية، تعتمد اعت
الوسائل التقليدية،  ويكاد يكون استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية فيها معدوما وهي تنقسم إلى ثالثة أنواع 

 : رئيسية وهي
وتعتمد على األمطار التي تغمر المناطق  الجنوبية التي تعتبر مناطق : الزراعة المطرية1-2-1 -

زراعية،كما تؤدي األمطار أيضا إلى حدوث فيضانات في نهر السنغال يسفر عن ري مساحة كبيرة، وفي بعض 
ألف  91و 51األحيان تصل المساحات المغمورة بفيضانات النهر والسدود التي تقيمها الدولة إلى ما يتراوح بين 

من إنتاج الحبوب في البالد قبل الجفاف،أما في % 91هكتار، وقد كان هذا الصنف من الزراعة يقدم حوالي 
 . من إجمالي إنتاج الحبوب % 17الوقت الحالي فإنه ال يمثل إال حوالي 

ار ألف هكت 251تقدر المساحة القابلة للري والمحاذية لنهر السنغال بحوالي : الزراعة المروية2-2-1 -
وذلك باعتبار المساحات التي يتم استصالحها على النهر في إطار مشاريع منظمة استثمار نهر السنغال 

(OMVS  ) التي تظم باإلضافة إلى موريتانيا كال من مالي والسنغال، وتقدر المساحات المروية في موريتانيا ب
اك مساحات كبيرة منها صالحة ما يعني أن هن هكتار، وهو 12179ألف هكتار ال يستغل منها سوى  41

هكتار في  9911للزراعة المروية ال يتم استغاللها، وقد انتقلت المساحات المروية الخاصة بزراعة األرز من 
،أما المساحات الخاصة بزراعة ( 1112-1111)هكتار في العام   29671إلى  (  2679-2679)الموسم 

هكتار، وتقوم الشركة الوطنية للتنمية  1175هكتار إلى  2111الدخن والذرة فقد انتقلت في نفس الفترة من 
بإدارة جل هذه المساحات بوصفها المكلف الرئيسي بتطبيق سياسة الحكومة في هذا (  SONADER)الريفية 
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المجال، وهي مساحات ضئيلة جدا إذا ما قورنت بحجم المساحات القابلة للري بمياه النهر، ويتميز هذا النوع من 
 . باستخدام الزراعة الحديثة عكس األولالزراعة 

 : وتتمثل المناطق المروية والمزروعة في موريتانيا في

  وتختص بزراعة األرز، والتي أنشئت بموجب اتفاق بين ( الجنوب الغربي" ) امبورية "مزرعة سهل
 . هكتار من األرز 4111موريتانيا والصين تقوم هذه األخيرة بمقتضاه باستصالح وزراعة 

  بتمويل مشترك بين موريتانيا وبرنامج األمم المتحدة ( الجنوب الشرقي ) المزرعة النموذجية في غورغل
 . للتنمية

  برأسمال وطني " كيهيدي"المزرعة التجريبية في . 

قطعة صغيرة تشرف على زراعتها الشركة الوطنية للتنمية الريفية، وكذلك  211إضافة إلى ذلك توجد 
مستغلة من طرف الخواص الموريتانيين والجزء األعظم من هذه المزارع المروية  مساحات صغيرة أخرى

 2695إلى  2691ألف طن كمتوسط لإلنتاج بين عامي  109مخصصة لزراعة األرز الذي تحسن إنتاجه من 
ألف طن  99إلى  2666- 2667،ليصل في الموسم 2674- 2671ألف طن في الموسم الزراعي  21إلى 

- 1111ألف طن في الموسم الزراعي  14إلى ،سجلها منذ تاريخ بداية زراعته،ليتراجع إنتاجه  وهي أعلى قيمة
، ويعود ذلك أساسا إلى تراجع القروض التي يمنحها صندوق القرض الزراعي الذي ظل حتى نهاية 1111

فالسه بسبب تزايد التسعينات الممول الرئيسي لمشاريع زراعة األرز قبل أن يتعرض لخسارة كادت أن تؤدي إلى إ
 .(1)ديونه 

وينحصر معظمها في الواحات والوديان، ذات المياه الجوفية القريبة من :الزراعة الموسمية3-2-1- 
السطح حيث يتم رفع الماء بالوسائل التقليدية أوبا لمضخات الحديثة في بعض المناطق، ويزرع في هذه 

 . المساحات بشكل أساسي النخيل والخضراوات

المحاصيل الزراعية في موريتانيا،الذرة البيضاء، والدخن والزرع والقمح والشعير، وقد سجل  ومن أهم
ألف طن في الموسم الزراعي  295اإلنتاج الزراعي تراجعا كبيرا خالل  العشرية األخيرة حيث انتقل من 

اج الوطني من ويعزي هذا التراجع  لإلنت  1111-1111ألف طن في الموسم الزراعي  97إلى  2665 -2664
وتدني مستوى التأطير ( األرض وماكينات جلب المياه ) الحبوب إلى سوء استخدام الوسائل المتاحة 

والتنظيم،إضافة إلي تزايد مديونية المزارعين، وقد أدت هذه الوضعية إلى تعاظم العجز الغذائي، وبالتالي إلى 
1112ألف طن في العام  111استيراد كميات متزايدة من المواد الغذائية وصلت حوالي 

(2). 
                                                 

 (1
 

 جامعة،  يريوالتس االقتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة موريتانيا، حالة دراسة المدفوعات، ميزان على الصرف سعر أثر الشيخ، اهلل عبد ولد -(   
  .36 :ص ،1002 الجزائر

 
 (2

 
 . 241:ص،  2665السيد ولد أباه وآخرون، موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -(   
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 :يمكن تلخيص معوقات القطاع الزراعي في النقاط التالية:   معوقات القطاع الزراعي -4-2-1 

وهي نتيجة لضعف الموارد المحلية وارتفاع حجم الديون الخارجية وسوء استخدام : مشكلة التمويل -
 .(1)الرقابة والتمويلالقروض المخصصة لهذا القطاع، وعدم جدية هيئات اإلشراف و 

فقد أدت موجات الجفاف المتالحقة التي تعرضت لها البالد إلى نزوح العمالة : نقص األيدي العاملة -
 . الزراعية إلى المدن تاركة وراءها األراضي

 . هذا إضافة إلى أن الفئة العمالية في هذا القطاع تفتقد إلى الوعي والمهارة
ة في هذا البلد تعتمد بشكل واسع على الوسائل البدائية في كافة مستويات فالزراع: التخلف التكنولوجي -

 .اإلنتاج باستثناء بعض المزارع الحديثة والمحدودة

في تنمية القطاع الزراعي،خاصة المشروعات الكبيرة :ضعف التنظيم التعاوني وتدني القطاع الخاص  -
لقوانين العقارية وقلة التنسيق بين فئات ومصالح التي تتطلب تمويالت ضخمة، ويعود ذلك إلى عدم مرونة ا

اإلدارات المعنية بتحديد وتطبيق السياسات الزراعية،هذا باإلضافة إلى غياب البنية التحتية الالزمة لإلنتاج 
 . (2)الزراعي

  : الثروة المعدنية-  3-1

يزال البعض اآلخر تحت  تتوفر موريتانيا على موارد معدنية متعددة استطاعت استغالل البعض منها وال
 .الدراسة  قيد

تعتبر موريتانيا من أهم الدول العربية واإلفريقية المنتجة للحديد إذ يقدر االحتياطي : الحديد1-3-1- 
ويتواجد الحديد في  أقصى الشمال الغربي   % 1209مليون طن، وهو ما يمثل نسبة  1495: الموريتاني ب

 (3): لمناطق المحيطة بها، ويتوزع في أماكن وموجودة على النحو التاليللبالد حيث يوجد في كدية الجل، وا

والبحث، ولقد كان هذا القطاع  يلعب الدور الرئيسي  في تكوين صادرات البلد قبل أن تتوجه الدولة 
بصورة مكثفة إلي استغالل الصيد البحري واالستثمار فيه مع بداية الثمانينات حيث أصبح القطاع ألمنجمي 

 . ل المرتبة الثانية في التجارة الخارجية بعد قطاع الصيديحت

  مليون طن ويعتبر من أجود أنواع   الحديد 61شرق تزاديت ويبلغ االحتياطي فيها . 

  مليون طن 19منطقة افريديك ويقدر االحتياطي فيها بحوالي . 
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  مليون طن، ويعتبر هو اآلخر أجود أنواع الحديد  215منطقة ارويجات، ويبلغ االحتياطي فيها حوالي
 .% 9409حيث تصل نسبة المعدن في الخام 

  يوجد ما يقارب مليار طن من معدن الكويرتز الذي يحتوي على نسبة كبيرة من معدن الحديد تتراوح ما
 .% 51و% 15بين 

 احتياطي ال بأس به بمكشف امهودات الحديث والذي ساعد في زيادة الكميات في السنوات األخيرة . 

من طرف شركة حديد موريتانيا  2691وقد بدأ االستغالل الفعلي لمنجم الحديد في موريتانيا في العام 
(MIFERMA  ) طالية والبريطانية من رأسمالها والباقي بين الشركات  االي % 5507التي تملك فرنسا نسبة

لتتولى الشركة  2694نوفمبر  17تملكها الدولة  الموريتانية، وذلك قبل أن يتم تأميمها   في   %5باستثناء نسبة 
التي أنشئت قبل ذلك بعامين استغالل هذا المعدن وحتى اليوم، وكانت ( SNIM)الوطنية للصناعة  والمناجم 

إلى شركة ذات رأسمال  2697ي الموريتاني لكنها تحولت سنة هذه الشركة مملوكة من طرف القطاع العموم
مختلط بمساهمة من القطاع الخاص الموريتاني ودول عربية،إال أن الحكومة الموريتانية ظلت تستحوذ على 

مليون طن  6414إلى  1111من رأسمالها، وقد وصل إنتاج هذه الشركة من الحديد سنة   % 92حوالي 
 21914ارنة مع السنوات السابقة،حيث سجل إنتاج هذه الشركة أعلى مستوى له وهومسجال تراجعا واضحا مق

عامال كما تساهم في العديد من المشاريع التنموية  5111( أسنيم )، وتشغل شركة 2669مليون طن في العام 
 (1). مثل الكهرباء، وتوفير المياه الصالحة للشرب خاصة في المناطق التي يرتكز فيها   نشاطها

شمالي " أم اقرين"في  2612اكتشفت أول التكوينات لهذا المعدن في موريتانيا سنة : النحاس2-3-1- 
مليون طن  6وجود  2651وأكدت التحليالت التي أجريت سنة " اكجوجت"البالد على بعد ثالثة أميال من مدينة 

طن من الخام، وتضاف إلى  غرامات من الذهب لكل 1من األنواع عالية الجودة من النحاس حيث تحتوي على 
غرام  1015مليون طن لكن نسبة الذهب فيها ال تزيد على  27هذه التكوينات تكوينات أخرى أكثر عمقا بحوالي 

  MIGAMAلكل طن من الخام وقد كانت أول خطوة لتعدين النحاس أنشاء شركة تعدين النحاس في موريتانيا
(2) 

 % 41مليون دوالر تملك موريتانيا نسبة  29برأسمال قدره لدراسة إمكانية تعدين النحاس و  2651سنة 
ويتقاسم البقية شركاء من المغرب وفرنسا، وقد ظل نشاط هذه الشركة  مقتصرا على البحث إلى إن توقف 

سنة ( ( SOMIMAنشاطها بسبب خالفات بينها وبين الحكومة الموريتانية، لتتأسس شركة النحاس الموريتاني 
وشركات أجنبية، وبدأت بتصدير النحاس ألول مرة  ( %11)مختلط بين الحكومة الموريتانية برأسمال  2699
لنفس األسباب   السابقة، ويتوقف معها نشاط تعدين النحاس في موريتانيا إلى  2697لتتوقف نهائيا سنة  2692
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 . 11 :محمد لمين ولد سيدنا ، مرجع سابق، ص -(   
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وتعلق الدولة آماال  يشرف عليها أستراليون، 2662حين تأسيس شركة جديدة الستغالل هذا المعدن في العام 
 (1). كبيرة عليها في تركيبة اإلنتاج المعدني الموريتاني

إضافة إلى المعدنين السابقين توجد معادن أخرى ال تقل أهمية من حيث حجم االحتياطي كالجبس 
رت ، وعرف إنتاجه تذبذبا كبيرا وصل إلى حد االختفاء أحيانا، وقد 2691والذهب، فقد بدأ استخراج الجبس سنة 

، ويتم تصديره أساسا إلى السنغال بموجب اتفاق موقع بين 1111ألف طن في العام  12:الكمية المنتجة منه،ب
 . البلدين بهذا الشأن

تنضم إلى تلك المعادن االكتشافات البترولية األخيرة الواعدة وعمليات الحفر والتنقيب المتواصلة في أكثر 
 .من حقل بحثا عن المعادن المختلفة

 : الثروة السمكية -4-1

تعتبر الشواطئ الموريتانية أغنى الشواطئ العالمية باألسماك وخاصة من األنواع الجيدة، وحسب خبراء 
-511)فإن طاقة االصطياد في المياه الموريتانية تصل مابين(  FAO)منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 .طبيعي لألسماكألف طن سنويا دون أن يتأثر معدل التزايد ال( 711

وقد مر استغالل هذه الثروة بمراحل اتسمت بالفوضوية والهشاشة واالستنزاف في كثير من األحيان، فقد 
على أنه يجوز لبواخر أي من  2692نصت مثال اتفاقيات االستقالل المبرمة بين موريتانيا وفرنسا في العام 

بدون مقابل، وهو ما سمح للسفن الفرنسية بنهب الثروة السمكية البلدين االصطياد في المياه اإلقليمية للبلد لآلخر 
  (2) .الموريتانية حتى بعد االستقالل

كانت الخطوة األولى التي قامت بها السلطات الوطنية الستغالل الثروة السمكية هي إنشاء شركة 
سمك، لكن هذه الشركة التجهيزات والصناعات السمكية في بداية الستينات من اجل إنتاج وتصنيع وتصدير ال

أفلست بسبب سوء التسيير الذي كان يتواله خبير أجنبي نتيجة لعدم وجود الخبرة الفنية الوطنية، بعد هذه التجربة 
لجأت السلطات الموريتانية إلى إبرام اتفاقيات مع بعض أساطيل الصيد األجنبية في إطار سعيها لعقلنه تسيير 

ولة كسابقتها هو الفشل، مما دفع السلطات المعنية إلى إتباع سياسة منح هذا القطاع، وكان مصير هذه المحا
رخص الصيد للسفن األجنبية التي ترغب في االصطياد في المياه اإلقليمية الوطنية مقابل دفع إتاوات سنوية 

بحرية ألف دوالر أمريكي، عن كل سفينة، ونتيجة لضعف جهاز الرقابة ال 111إلى  111تتراوح قيمتها ما بين 
عمدت السفن األجنبية إلى تجاوز نصوص االتفاقية وعدم احترام الشروط المتفق عليها مما دفع  الحكومة  
الموريتانية  إلى التخلي عن هذه الثروة أيضا وتبني سياسة جديدة أكثر عقالنية تهدف باألساس إلى حماية هذه 

 :الثروة، وتمحورت هذه السياسة حول 
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رسالة ماجستير، كلية  ،2669-2675ولد احمد محمود عيسى، السياسات النقدية الموريتانية في ظل برنامج اإلصالح االقتصادي خالل الفترة  -(   
 .71:ص  ،1112العلوم االقتصادية والتسيير جامعة الجزائر، 

 (2
 

 .15:ص  محمد لمين ولد سيدنا، مرجع سابق، -(   



- حالة موريتانيا -دراسة تطبيقية لدور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية  :الفصل الثالث 
 

 - 97 - 

لصيد، واستبداله بنظام إقامة الشركات المختلطة، وهو ما ينهي االستغالل إلغاء العمل برخص ا -
 .(1)الفوضوي لهذه الثروة

وضع سياسة لإلفراغ اإلجباري، حيث تلزم جميع السفن العائمة في المياه اإلقليمية الموريتانية أن تفرغ  -
بدال من اسبانيا وهو ما يحسن من الرقابة البحرية من خالل التعرف على " انواذيبو"حمولتها من األسماك في 

 . الكميات والنوعيات المصطادة

ق األسماك والتي تحتكر سوق المنتجات السمكية، وهو ما سمح بالتحكم إنشاء الشركة الموريتانية لتسوي -
 . في سوق إنتاج هذه المادة

وقد نجم عن هذه السياسة زيادة حجم االستثمارات الوطنية واألجنبية التي  أدت إلى تحقيق بعض 
 . االنجازات الهامة نذكر منها

صدير أنواع متعددة من األسماك لألسواق باخرة صيد يتجه أساسا نحو ت 91تكوين أسطول وطني من  -
 . (2)األوربية واليابانية

نشاء وحدة صناعة لمعدات وأدوات الصيد، ويشارك  - إنشاء محطة عامة إلصالح وترميم البواخر وا 
في العام  % 5حوالي ( األسعار الجارية ) قطاع الصيد بنسبة معتبرة في الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغت 

 :م صيد السمك في موريتانيا إلى نوعينوينقس 1111

وكذلك ( على طول ستة أميال بحرية ) يوجد هذا النوع في السواحل البحرية : الصيد التقليدي1-4-1- 
على ضفاف نهر السنغال، وتعتمد عليه السوق المحلية في توفير حاجياتها السمكية، ويتراوح إنتاجه سنويا ما 

عاملين فيه مواطنون باستثناء بعض األفارقة العاملين على شواطئ المحيط ألف طن، وأغلب ال 11إلى  27بين 
ضعف : األطلسي، وهو يوفر عددا ال بأس به من فرص العمل ويعاني هذا القطاع  من عدة مشاكل نذكر منها

المراكب المستخدمة حيث أن أكثرها خشبي وصغير الحجم، وال يستطيع الذهاب بعيدا عن الشاطئ، هذا إضافة 
 . لى تدني خبرات الصيادين  ومحدودية قدراتهم المادية مما يؤثر سلبا على مردود يتهمإ

يضم هذا الشكل صيد أسماك األعماق والسطح، ويتم بوسائل متقدمة غالبا ما : الصيد الحديث2-1-4- 
تكون على شكل مصانع متحركة، ويشمل إنتاجه الجزء األعظم من إنتاج البالد من األسماك، وهو موجه 

 : بالكامل للتصدير، ويعاني هذا النوع من الصيد هو اآلخر من مشاكل لعل من أهمها

  طني على أداء مهمة الصيد البحري مما جعل الدولة تلجأ إلى األسطول األجنبي عدم قدرة األسطول الو
 . مع ما في ذلك من مخاطر على الثروة الوطنية
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 . 19:د اهلل السيد الشيخ، مرجع سابق، ص ولد عب -(   
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، رسالة ماجستير كلية العلوم االقتصادية 2667/ 2674ولد بنن حمنين ، دور البنك المركزي في مراقبة الكتلة النقدية، دراسة حالة موريتانيا الفترة  -(   
 .96 :، ص1112جامعة الجزائر،  والتسيير،
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  نقص العنصر البشري المؤهل، ويعود ذلك إلى هشاشة مؤسسات التكوين البحري، وقصورها عن تلبية
 . الحاجات المتزايدة في هذه المجال

 قلة رؤوس األموال،حيث أن االستثمار في هذا المجال يتطلب مبالغ ضخمة . 

  ضعف إمكانيات الهيئات المكلفة بالرقابة وعدم كفاءة الموجود منها، وهو ما قد يعرض المصايد
 . الموريتانية لعمليات النهب والتخريب من طرف األساطيل األجنبية

 :والتجارية ودواعي انتهاجها في موريتانيابرامج اإلصالحات االقتصادية :المبحث الثاني

 :الخطط واالستراتيجيات التنموية قبيل برامج اإلصالح االقتصادي : المطلب األول 

 (: 3699-3691) خطة التنمية االقتصادية األولى  1 -

 : لقد كانت أهداف هذه الخطة تتمثل فيما يلي

واإلداري وتوفير األطر الوطنية واليد العاملة تجسيد استقاللية البالد وخاصة على المستوى المالي  
 . المؤهلة

إقامة البني األساسية الالزمة للقيام بعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وبالتالي تهيئ السبل للمرحلة 
(1). الالحقة

 

التحتية  وقد اعترفت الخطة بعد تحديد هذين الهدفين بأنهما متناقضين حيث  أن  الحاجة في مجال البنية
سيتم "ستكون عالية الكلفة في حين أن الموارد المالية والبشرية محدودة للغاية وبالتالي فإن حل هذا التناقض 

 ".بإتباع سياسة صارمة للتقشف في   الميزانية 

تعتمد على القطا الريفي،فإن االستثمارات  % 61وعلى الرغم من أن البالد أنذلك ال تزال غالبية سكانها 
لطة وجهت إلى القطاع العصري خاصة ما يتصل باستغالل مناجم حديد الشمال وللبنى األساسية لمدينة المخت

قد أهملت منذ الوهلة األولى في " الرعي والزراعة " نواكشوط، وبذلك تكون المقومات الرئيسية لحياة السكان 
في بلد يتميز بموارد زراعية " ا أنه ظروف ال تزال فيها كميات األمطار مواتية، وهذا ما أوضحته الخطة بقوله

محدودة وتعلق تنمية ثروته الرعوية بنقص المياه وتحمل المراعي فوق طاقتها،فإن تقدمه االقتصادي يمكن أن 
يتحقق عن طريق استغالل الثروات المعدنية، إن هذا االختيار هو الذي أهمل على أساسه القطاع الريفي في 

عالة على قطاع عصري ضعيف " نهاية الستينيات"، وأصبح سكانه بعد فترة وجيزة ظروف ال تزال مالئمة لتنميته
وتتضح أهمية القطاع ألمنجمي أكثر من خالل نسبة االستثمارات المخصصة والتي بلغت "البنية ومحدود الطاقة 

من مجموع % 1402من مجموع االستثمارات بينما تتجاوز  نسبة االستثمارات الفعلية فيه  % 1107
 :الستثمارات،كما يظهره الجدول التالي ا
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 . 222 :سابق، صمحمد ولد حمو، مرجع  -(   
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 3691/3699(      الخطة االقتصادية األولى ) التوزيع القطاعي الستثمارات  : (06)الجدول رقم 

 
 36 :مرجع سبق ذكره،ص الصوفي ولد الشيباني، :المصدر

 

 القطاع

االستثمارات 
 المخصصة

 بماليين األوقية

االستثمارات الفعلية 
 بماليين األوقية

النسبة 
 %المخططة

 النسبة الفعلية
% 

نسبة 
 %اإلنجاز 

 21101 1402 1107 1122 2799 اإلنتاج المنجمي

 5409 105 509 291 129 التنقيب والدراسات

 21909 2404 2109 691 991 النقل والمواصالت

 9209 505 709 191 471 اإلنتاج الريفي

 112 2901 906 2251 171 الصيد البحري

 269 701 101 159 211 التجارة والخدمات

التعليم وتكوين 
 األطر

274 294 101 109 6409 

 21109 109 107 279 254 الصحة العامة

التعبير والبناء 
 والشؤون البلدية

719 741 2502 2104 42 

اإلدارة والسيادة 
 الوطنية

419 117 909 407 9902 

 211 211 211 9999 5551 المجموع
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أن قطاع المناجم احتل المرتبة األولى،يليه صيد األسماك بينما لم يخص   06الجدوليتضح من خالل 
ذا استثنينا هذه الحالة المثيرة من عدم  للمنتجات الريفية إال ما ال يتجاوز ربع المخطط للمنتجات المعدنية وا 

وجهت في مسارات  التوازن بين قطاع ريفي معيل ألغلب السكان وقطاع منجمي ناشئ،فإن بقية االستثمارات
من االستثمارات، والتعمير والماء  % 2404تنموية اقتصادية واجتماعية أخرى،كالنقل والمواصالت  بنسبة 

 % 109والتعليم وتكوين األطر بنسبة %  107والصحة العامة بنسبة % 2104والكهرباء والشؤون البلدية بنسبة 
 .% 501والتنقيب والدراسات بنسبة 

(  9999)مليون أوقية بينما بلغت االستثمارات الفعلية (  5551)الستثمارات المخططة وقد بلغ مجموع ا
ن كانت هذه النسبة تخفي وراءها التباين الواضح من قطاع آلخر، % 211مليون أوقية، وهي نسبة تعادل  ، وا 

لم تصل هذه النسبة في قطاع التعمير والماء  % 112ففي حين بلغت نسبة االنجاز في قطاع الصيد مثال 
، وهي أقل نسبة إنجاز مسجلة في الخطة االقتصادية واالجتماعية % 42والكهرباء والشؤون البلدية سوى نسبة 

من استثمارات هذه الخطة من المصادر األجنبية والباقي من % 79األولى، وكان مخططا أن يتم تمويل حوالي 
من مصادر   % 61تبين أن هذه الخطة من المصادر األجنبية تغطيها بنسبة تفوق التمويل المحلي ولكن 

 (1): أجنبية، وخاصة من فرنسا خالل فترة الخطة فيمكن أن نذكر منها

 مرفأ نواكشوط التجاري، مسلخ في مدينة كيهدي ، خلق أسطول بحري . 

  إنشاء منشآت لمعالجة السمك في انواذيبوا، وميناء للصيد البحري 

  إنشاء مولد كهربائي في مدينة نواكشوط، وتزويد العاصمة بالماء الصالح للشرب، وكمالحظة عامة فإن
غياب المعطيات اإلحصائية بالنسبة لكافة القطاعات يجعل من الصعوبة بمكان وضع خطة تنموية لها مداوالتها 

 . الخطة األولى ستهيأ لالحقتها أكثر االقتصادية واالجتماعية، وهو ما أشار إليه الهدف الثاني الذي اعتبر أن

 :(  3691/3691) خطة التنمية االقتصادية الثانية-    2

( 2692/ 2699)لقد جاءت الخطة الثانية متأخرة عن وقتها حيث كان من المتوقع أن تغطي الفترة من  
 :وتهدف هذه الخطة بصورة إجمالية إلى 

 . مواصلة بناء البنية التحتية -

تالقي الوضعية الصعبة التي عاشها القطاع التقليدي من جراء أزمة الجفاف الحاد التي مثلت سنوات  -
وقد اعتبرت الخطة أن نقص الدقة في البيانات المتوفرة وعدم السيطرة على تمويل أغلب (2)الخطة دونها 

دمج فيها المعطيات الجديدة، ومن تجعل من الالزم اعتمادها على برامج سنوية ت" تمويالت من الخارج"المشاريع 
هذا المنطلق تصبح مجرد إطار كلي يحدد السياسات القطاعية العامة التي تتجسد من جملة المشاريع التي يراد 

                                                 
 (1

 
 . 99:ص  صدفي ولد محمد عبد الرحمان، مرجع سابق ، -(   

 (2
 

 .61: ص ولد أحمد محمود عيسى، مرجع سابق، -(   
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تنفيذها خالل السنوات األخيرة،  أما توزيع االستثمارات المخططة فيتضح فيه زيادة االهتمام بالقطاع الريفي الذي 
ن كانت هذه النسبة ال تعطيه حق قدره، وقد استحوذ % 24ما في المخطط األول إلى ك% 7ارتفعت نسبته من  وا 

أنظر .  من استثمارات هذا المخطط % 91قطاع الصناعة والمعادن والنقل والمواصالت على أكثر من  
(1): الجدول التالي

 

 (األوقية بماليين )يوضح استثمارات الخطة االقتصادية الثانية : (07)الجدول رقم       

 .311 :مرجع سابق،ص سيدي عبد اهلل ولد المحبوبي،الهجرة والتنمية،:المصدر 

مليون أوقية،كانت حصة التعليم  49215أن مجموع استثمارات الخطة قد بلغ  07يتضح من خالل الجدول
، وقد بلغ مجموع % 21العالي والصحة والصناعات التقليدية واإلعالم والسياحة منها متواضعة إذ لم تصل إلى 

                                                 
 (1

 
 . 224:ص مرجع سابق، محمد ولد حمو، -(   

 القطاعات
بماليين ) االستثمارات المخططة   

 (األوقية
 النسبة إلى مجموع االستثمارات

 2106 9592 القطاع الريفي

 102 11 الصناعة التقليدية

 1405 29111 األنشطة اإلنتاجية الجديدة

 1107 25471 التجهيز

 101 2541 الصحة والسكان

 509 1964 التعليم والتكوين

 109 145 اإلعالم

 205 911 السياحة

 906 1192 قطاعات السيادة

 109 165 المسوح والدراسات والبحث

 211 49215 المجموع



- حالة موريتانيا -دراسة تطبيقية لدور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية  :الفصل الثالث 
 

 - 102 - 

، ويرجع من االستثمارات المخططة 9057مليون أوقية، وكانت نسبة االنجاز  5511االستثمارات المقدمة فعال 
 :انخفاض هذه النسبة عن سابقتها إلى عوامل منها

 .% 61صعوبات الحصول على التمويل الخارجي الذي اعتمدت عليه الخطة بنسبة  -

 . انعكاسات ظاهرة الجفاف الذي ضرب البالد في تلك الفترة -

 (  2691/2691)ويوضح الجدول التالي حصيلة المشاريع المتوقعة والمنفذة 

 ( 2691/2691)يوضح حصيلة المشاريع المتوقعة والمنجزة سنة : ) (08م الجدول رق

 القطاعات
المشاريع 

 المتوقعة

العدد 
 المنجز

 %اإلنجاز 

 115 7 16 القطاع الريفي

 11 1 2 الصناعة التقليدية

األنشطة اإلنتاجية 
 الجديدة

11 29 4705 

 45 27 41 التجهيز

 1 1 5 الصحة والسكان

 1107 5 14 والتكوين التعليم

 1 1 1 اإلعالم

 2401 2 9 السياحة

 1 1 1 قطاعات السيادة

 5011 47 259 المجموع

 مالي أحمد محمدو،دور البنك الدولي في تمويل عمليات التنمية االقتصادية في موريتانيا،: المصدر
 .69: ص مرجع سابق،

مشروع، وتعتبر نسبة االنجاز فيه من أحسن  41يظهر أن أغلبية المشاريع استأثر بها قطاع التجهيز 
بينما انعدمت نسبة االنجاز في مشاريع الصحة والسكان والصناعة التقليدية واإلعالم  %45النسب المسجلة 

 .% 4705ويسجل قطاع المناجم أعلى نسبة 

أن هذه  2691وقد أوضحت الدراسة التقييمية المعدة من قبل مركز أبحاث التنمية االقتصادية أغسطس 
نما هي مجرد توصيات عامة يغلب عليها الطابع السياسي،  الخطة لم تكن خطة بالمعنى الضيق للكلمة، وا 

والدخل الفردي والقومي وتحسين  وبالتالي فإن األهداف األساسية التي ينبغي التركيز عليها مثل زيادة اإلنتاجية
مستوى حياة كافة الشرائح االجتماعية ومناطق البالد لم تنل األولوية التي تستحقها وعلى العكس كانت األهداف 
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عادة االعتبار للشخصية الموريتانية واالستقالل السياسي  السياسية صاحبة األولوية مثل الوحدة الوطنية وا 
 . والثقافي

عاصمة، ومن هذا المنطلق كانت الخطة أقرب إلى خطة للتنمية السياسية، وهكذا الحظت والتركيز على ال
نحو القطاع  % 21من االستثمارات التنموية وجهت إلى القطاع االقتصادي و % 95الدراسة التقييمية أن 
عن  نحو القطاع االقتصادي، وهذه السمات التي طبعت الخطة جعلتها  بعيدة%  11االجتماعي وأقل من 

 . تحقيق األهداف

 : وأهم المشاريع التي تم انجازها في هذا المخطط هي 

  ودراسة حالة السدود في الحوض الغربي " تامورت إنعاج"دراسة استصالح غرغول وتجربة زراعة القمح
كمال دراسة استصالح سهل بوقي هذا في مجال التنمية الريفية 25وانجاز   . سدا في منطقة الحوض، وا 

  مجال الصيد البحري فقد تم تشييد مصنع لدقيق السمك وزيته وتجهيز مخبر الصيد، وشراء سبع أما في
حداث مركز للتكوين في انواذيبوا  . بواخر صيد وباخرة للتعليم وا 

  نشاء مولد كهربائي في "نواكشوط النعمة"وعلى صعيد البني التحتية تم  انجاز دراسة طريق األمل ، وا 
نتاج وتو    (1) .زيع المياه في أطار وروصو وتزويد العاصمة بخط آخر للمياه من إدينأنواذيبو،  وا 

 (:3611-3699) خطة التنمية االقتصادية الثالثة -  3

نشاء  تتميز هذه الخطة عن سابقتيها بأنها خماسية، وأنها جاءت في ظل االستقالل النقدي والمالي وا 
يتاني هو ما ساعد إلى حد ما في توفير البيانات والمعطيات والبنك المركزي المور ( األوقية) العملة الوطنية  

 .االقتصادية الضرورية

وقد تحددت . 2694كما تعزز االستقالل االقتصادي أيضا من خالل تأميم القطاع المنجمي في عام 
 .أهداف هذه الخطة من خالل التوجهات التالية

على تحقيق تعليم أساسي ومهني يهدف إلى تكوين كوادر محلية متخصصة قادرة على تحقيق  العمل  - 
 .(2)التنمية

عادة  - مشاركة الدولة وتشجيعها للتنمية الزراعية والصناعية إضافة إلى تشجيع ودعم الشركات الوطنية وا 
تشجيع المستثمرين الوطنيين على تنظيم المؤسسات  العامة المتخصصة في مجاالت الصناعة والتجارة والمالية و 

دارة موارد القطاع بأسلوب أكثر مردودية اقتصادية وقد بلغت  االستثمار وتعميمه على مختلف البالد، وا 
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 .96:صدفي ولد محمد عبد الرحمان،  مرجع سابق، ص -(   

 (2
 

 .11 :سابق، صمحمد لمين ولد سيدينا، مرجع  -(   
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مليارا أوقية، ساهم القطاع العام فيها بنسبة  41االستثمارات المخططة لتحقيق أهداف الخطة مبلغا يقدر بـ 
 : م توزيعها على النحو التاليمن إجمالي االستثمارات، وت % 99019

 % 21، الصحة والتعليم % 24،  التنمية الزراعية % 16،  النقل والمواصالت % 11الصناعة والمعادن
 . (1)قطاعات أخرى % 24و

ومما يجدر ذكره أن هذه الخطة تأثرت كثيرا بحرب الصحراء الغربية التي دخلت فيها البالد في العام 
والتي ألحقت أضرار جسيمة بالقطاع المنجمي الذي يعتبر آنذاك القطاع المصدر شبه الوحيد الذي يسمح  2695

 :ومن أهم المشروعات المنجزة في هذا المخطط . بالحصول على العملة الصعبة
الستصالح األراضي وزراعة األرز في منطقة روصو، إضافة إلى إنشاء مجموعة من : مشروع أمبورية -
 في بعض األودية  السدود

مشاريع صناعية تراوحت بين معامل صغيرة ومتوسطة لصناعة الحليب والنسيج والمالبس  إلى  -
مشروعات كبيرة، كمركب الصلب في أنواذيبوا، ومشروع بناء مصفاة أنواذيبوا، كما تم إنجاز مصنع لتحويل 

 السكر إلى طوابع وقوالب

قامة " تنمبدغة"نواكشوط، النعمة الذي وصل حينها إلى  طريق: مجموعة مشاريع تنموية نذكر منها - وا 
 . ميناء في المياه العميقة لمدينة نواكشوط بالتعاون مع الصين

 ( :3611-3613)خطة التنمية االقتصادية الرابعة -  4

وقد استفادت من نتائج أول تعداد وطني للسكان سنة . تعتبر هذه الخطة ثاني خطة خماسية تعرفها البالد
،  اعتمدت في مطلقها على تشخيص للحالة 1111وأعطت تصورا يغطي فترة أطول حتى العام  2699

واختالل ( قطاع الخدمات كالتجارة والمواصالت )االقتصادية واالجتماعية المتمثلة في تنامي دور القطاع الثالث 
كبيرة،  ونصت هذه الخطة على أنها كبير  في ميزانية الدولة وكلفة عالية للمشاريع التنموية ومديونية خارجية 

ستكون اللبنة األولى إلعادة تنظيم االقتصاد الوطني وفق إستراتيجية بعيدة المدى تمكن البلد من تحقيق 
 . االستقالل االقتصادي الفعلي

 :ومن اجل الوصول إلى ذلك دعت الخطة إلى إتباع اإلجراءات التالية 
 . تحديد النفقات العمومية وترشيدها -
 . مراجعة سياسة الدولة فيما يخص المؤسسات العمومية -

 . إعادة تنظيم الدين العمومي الخارجي -

إكمال مشروعات المخطط الثالث وتشغيل المشروعات المنتهية وتسوية وضعية المشروعات المتوقعة  -
 . ..(مصفاة تكرير النفط، مصنع قولبة السكر)
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 . 225 :محمد ولد محمدو، مرجع سابق، ص -(   
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مية وخاصة في مجال الحديد والنحاس والجبس وذلك المضي قدما في تنفيذ المشروعات المنج -
 . باالشتراك مع مستثمرين عرب

 . تطوير قطاع الصيد البحري واستغالله بشكل أحسن -

مليون أرقية، توفر منها المصادر الخاصة نسبة  76115وقد بلــغ مجموع االستثمارات المخططة حوالي 
 % 22،3لقطاع الصناعة والمعادن و % 6، 24وتم توزيع استثمارات هذه الخطة على النحو التالي  % 88،2

أما قطاع الصيد البحري %21،9للقطاع الريفي، وكان نصيب الصحة والتعليم % 12،9لقطاع البنية التحتية و
تزامنت مع استقبال  تشير أخيرا إلى أن هذه الخطة.  والبقية للقطاعات األخرى% 9،4فقد خصصت له نسبة 

وألحقت خسائر فادحة بالقطاع الريفي وهو  2671/2674موجة الجفاف الثانية والتي  بلغت ذروتها قي الموسم 
المراكز الحفرية التي مازالت تفتقر للبنى التحتية الضرورية مما زاد من  ما أدى إلى تزايد الهجرة السكانية نحو
انعكاس سلبي  على أداء االقتصاد ككل،  حيث نما معدل اإلنتاج  تفاقم المشاكل فيه وكان لهذه الوضعية

من الناتج المحلي اإلجمالي،  % 9،6وبلغ عجز الميزانية العامة %( 1،1–)بمعدالت سالبة  2674المحلي نسبة 
من الناتج المحلي، وبلغت المديونية الخارجية ضعفي هذا الناتج،  وهي % 16كما بلغ عجز ميزان المدفوعات 

شرات انعكست على حياة المواطنين مسببة سخطا شعبيا عارما ومظاهر من االحتجاج والرفض في الشارع مؤ 
الموريتاني مما  أدى إلى سقوط النظام أنذلك وتعليق الخطة والدخول في مفاوضات مع المؤسسات الدولية من 

 . أجل إعادة جدولة الديون واالتفاق حول برنامج لإلصالح االقتصادي
 الخطط واالستراتيجيات التجارية والتنموية في ظل برامج اإلصالح االقتصادي:الثاني  المطلب

  (1985-1988): والمالي االقتصادي التقويم برنامج 1-

 الـدولي النقـد صـندوق طـرف مـن مـدعوم برنـامج أول المـالي و االقتصـادي التقـويم برنـامج يعتبـر
 الـوطني، االقتصـاد بهـا يمـر كـان التـي الصـعبة الظـروف أملتهـا اقتصـادية إصـالحات إجـراء بغـرض
 .لها المالئمة الحلول عن البحث الضروري من جعلت التعقيد من درجة بلغت والتي

 خـالل ذلـكو   ،0% ، 6بنسـبة سـنويا يهـبط اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن الفـرد نصـيب كـان فقـد
 اإلجمـالي، المحلـي النـاتج مـن  32% الفتـرة نفـس فـي بلـغ قـد االسـتثمارات معـدل وكـان 80-1984 الفتـرة

 معظـم جعلـت مبـالغ إلـى الـدين خدمـة معـدل ووصـل النـاتج، هـذا ضـعف بلغـت الخارجيـة والمديونيـة
 .المستحقة الديون فوائد و أقساط لسداد تصرف الدولة صادرات عائدات

تبـاع طموحـة، أهـداف تحقيـق علـى البرنـامج هـذا عمـل وقـد  أجـل مـن كليـة اقتصـادية سياسـات وا 
يجاد األهداف، هذه إلى الوصول  .النمو مسيرة تعرقل التي للمشاكل مناسبة حلول وا 

 :للبرنامج االقتصادية السياسات و األهداف1-1-
 كليـة اقتصـادية سياسـات تطبيـق خـالل مـن وذلـك األهـداف مـن جملـة تحقيـق إلـى البرنـامج سـعى

 .والخارجية الداخلية االختالالت على والقضاء الطلب من الحد إلى تسعى
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 تحقيـق إلـى والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج سـعى: للبرنـامج االقتصـادية األهـداف1-1-1 -
 تلــك وتتمثــل ، 1988 إلــى 1985 مــن الممتــدة الفتــرة خــالل واقتصــادية لمــاكر األهــداف مــن حزمــة

 ( .1)التالية النقاط في األهداف
 فتـرة طيلـة عليـه والحفـاظ 4% قـدره اإلجمـالي المحلـي للنـاتج حقيقـي سـنوي نمـو معـدل تحقيـق-
    البـالغ الـديموغرافي النمـو معـدل غطـى قـد االقتصـادي النمـو معـدل سـيكون النسـبة وبهـذه ، البرنـامج

 . سنويا2  %  ،7
 . 1988 بحلول 5% إلى 1985 سنة  15% من التضخم معدل تخفيض- 

 10 %إلــى المحلــي النــاتج مــن  29% مـن المــدفوعات ميــزان فــي الجــاري العجـز تخفـيض- 
  1988 .سنة

 اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن  9.7% بلـغ الـذي و العامـة الميزانيـة فـي العجـز علـى القضـاء- 
 عمـومي ادخـار تحقيـق إلـى إضـافة م، 1986 عـام بحلـول الميزانيـة فـي التـوازن تحقيـق و ، 1984 سـنة
 .البرنامج نهاية مع العمومي االستثمار من  15% يبلغ

 بــرامج فــي المتبعــة االقتصــادية السياســات تهــدف: للبرنــامج االقتصــادية السياســة 2-1-1-
 عاشــها التــي المترديــة الماليــة و االقتصــادية األوضــاع تصــحيح إلــى المــالي و االقتصــادي التقــويم

 و النقديـة المؤسسـات فلسـفة مـن السياسـات هـذه تنطلـق و السـابقة، الفتـرة خـالل الموريتـاني االقتصـاد
 .سابقا لها تعرضنا التي المالية

 الدولـة ميزانيـة تـوازن تحقيـق إلـى والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج يسـعى: الماليـة السياسـة-
 تـم الهـدف هـذا ولبلـوغ ،العمـومي االسـتثمار مـن  15%يسـاوي ادخـار تحقيـق و م، 1986 سـنة بحلـول
 العامة تدااإليرا و بالنفقات المتعلقة اإلجراءات من جملة اتخاذ

 و العموميـة النفقـات علـى الضـغط تسـتهدف اإلجـراءات مـن جملـة اتخـاذ تـم: العامـة النفقـات-
 :(2)يلي ما اإلجراءات هذه بين من و ،تقليصها

 و الصـحة قطـاعي باسـتثناء م، 1986 سـنة مـن ابتـداء العموميـة الوظيفـة فـي االكتتـاب تجميـد -
 .البرنامج فترة خالل  7% يتجاوز ال المرتبات و الدخول كتلة لنمو أقصى حد ووضع التعليم،

 .صارمة رقابة العسكرية و المدنية النفقات تطور مراقبة -
 .التجاري و الصناعي الطابع ذات للمؤسسات الموجهة اإلعانات تعليق -
 .الديون تلك إلدارة لجنة تكوين و الديون جدولة إعادة إلى السعي -
 .الجزاءات بنظام والعمل الرواتب هيكل مراجعة -

                                                 

)1(-Ministère du plan، programme de redressement économique et financier، P.R.E.F ، Nouakchott 1985، P:31. 
)2(   - Ministère du plan، bilan d’exécution du PREF، P:17. 
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 لـم الماليـة اإلصـالحات أن إال البرنـامج، فـي النفقـات لتقلـيص المتبعـة اإلجـراءات أهـم هـذه كانـت
 .العامة اإليرادات مستوى رفع أجل من تجاوزته بل هذا على تقتصر

 مـا نـذكر أن يمكـن العامـة اإليـرادات مسـتوى لرفـع المتبعـة اإلجـراءات أهـم مـن: العامـة اإليـرادات-
 :يلي

 و  25% ب البحريـة المنتجـات كأسـعار الدولــة، مؤسســات منتجـات بعـض أسـعار زيـادة -
    .15 % :ـب  PHARMARIM  األدوية توزيع شركة و  10% ب الكهرباء و المياه شركة أسعار

 الكثيفــة اإلنتاجيــة النشــاطات لتشــجيع والجمركيــة الضــريبية اإلعفــاءات نظــام تنظــيم إعــادة -
 .غيرها دون فقط بالعمل

 .الدخل وعلى ،أرباحها و الشركات على الضريبة نظام إصالح -
 .المكلفين ورقابة اإلحصاء وسائل دعم طريق عن الضريبي الوعاء توسيع -

 ومحاربــة والجبايــة التحســين وســائل دعــم طريــق عــن الضــرائب، إدارة فعاليــة مــن التحســين -
 .الضريبي التهرب

 الفتـرة خـالل  12% ب تقـدر سـنويا متوسـطة زيـادة اإلجـراءات هـذه عـن سـينجم متوقـع هـو وكمـا
 .الدولة إليرادات م  1988-1986

 االدخـار وتشـجيع التضـخم محاربـة علـى تعمـل نقديـة سياسـة الحكومـة سـتتبع: النقديـة لسياسـةا- 
 للقطاعــات األولويــة فيهــا تعطــى للقــروض وانتقائيــة تقليصــية إجــراءات الحكومــة ســتتخذ كمــا الخــاص،
 مــنح فــي التوســع تقلــيص خاللهــا ويــتم ، الــري والمتوســطة، الصــغيرة المؤسســات الصــيد، المنتجــة
 مـع تناسـبا للحكومـة الممنوحـة القـروض توقيـف إلـى باإلضـافة هـذا سـنويا، 5% حـدود إلـى القـروض
 والدائنــة المدينــة الفائــدة أســعار زيــادة و التضــخم وحالــة الجدولــة إلجــراء المنتظــرة الماليــة الوضــعية

 .م 1985 سنة 2%بنسبة
 مـن يـتمكن حتـى وتنظيمـه البنكـي النظـام دراسـة المجـال هـذا فـي بهـا المقـام اإلجـراءات شـملت كمـا

 (1) :يلي ما ذلك تطلب وقد االقتصادي، اإلصالح مسايرة
 .للحكومة الممنوح االئتمان على سقوف وضع و االقتصاد قروض مراقبة -
 مـن وذلـك ،النمـو علـى السـريعة القـدرة ذات القطاعـات لتشـجيع انتقائيـة قـرض سياسـة وضـع -

 .الداخلية القروض من األكبر النصيب منحها خالل
 و الطلـب، تحـت الودائـع علـى وتخفيضـها ، 2% بنسـبة لألجـل الودائـع علـى الفائـدة أسـعار رفـع

 .المجتمع في الزائدة السيولة امتصاص في والمساهمة المحلية المدخرات تعبئة بهدف ذلك
 
 

                                                 

 
 (1 )_ 

 0 22:ص ، 1111لتحليل السياسات ، عناصر تحليل النمو االقتصادي في موريتانيا،ي الموريتان المركز
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 : الخارجي بالقطاع المتعلقة السياسة2-1 
 وقيمــة حجــم زيــادة طريــق عــن وذلــك الجــاري، الحســاب عجــز تخفــيض إلــى البرنــامج يهــدف
 .الواردات قيمة و حجم في والنقص الصادرات
 التجـارة قطـاع إصـالح مجـال فـي عديـدة خطـوات والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج تضـمن وقـد
 :في تمثلت الخارجية
 .مرنة صرف سعر سياسة إتباع -
 صــرف ســعر يصــبح حتــى 2891-01-21 فــي  16% بنســبة الوطنيــة العملــة قيمــة تخفــيض-
 وتقلـيص الدولـة لصـادرات التنافسـية القـدرة زيـادة بهـدف وذلـك الفعليـة، قيمتهـا عـن معبـرا الوطنيـة العملـة
 .التخفيض بعد أسعارها سترتفع التي الواردات على الطلب

 ،بهــا المرتبطــة والخــدمات الصــناعية الوســيطة للســلع بالنســبة الــرخص بنظــام العمــل إلغــاء -
 .ضروريا الستيرادها رخصة منح يعتبر التي المنتجات عدد وتخفيض

 سـنة للمصــدرين سـمح اإلطــار هـذا وفــي التصــدير، قطاعـات أهــم فـي االســتثمار تشـجيع  -
 .الصعبة بالعملة حسابات في صادراتهم عائدات من  15% بوضع الصيد قطاع في م 1986

نهـاء كبيـرة، لدرجـة توحيـدها و الـواردات علـى الجمركيـة التعريفـة تخفـيض -  وغيـر ،اإلعفـاءات وا 
 .الخارجية التجارة تحرير تستهدف التي اإلجراءات من ذلك

 بدايـة فـي مـذهال نمـوا العمـومي شـبه القطـاع شـهد لقـد: العموميـة المؤسسـات إصـالح1-2-1-
 نصــف وحـوالي العمــومي االســتثمار نصـف يقـارب مــا حينهــا يسـتقطب القطــاع هــذا وكـان السـبعينات،

 فـي العـاملين ربـع يسـتخدم و اإلجمـالي المحلـي النـاتج خمـس بقرابـة ويسـاهم المصـرفي الجهـاز قـروض
 .الحديث القطاع

 معظـم فـي خسـائر تسـجيل فـي تمثـل خطيـرا تطـورا يشـهد القطـاع هـذا بـدأ السـبعينات نهايـة ومـع
 المحـاور أحـد العمـومي القطـاع إصـالح مسـألة كانـت ولهـذا مـديونيتها، فـي وتـراكم العموميـة المؤسسـات
 االقتصــادي التقــويم برنــامج خــالل االقتصــادية لسياســتها تطبيقهــا أثنــاء الموريتانيــة للحكومــة األساسـية
 .والمالي

 القطـاع وحـدات لـبعض والجزئيـة الكاملـة التصـفية المتخـذة اإلجـراءات شـملت المجـال هـذا وفـي
عـادة المؤسسـات، تلـك مـن آخـر جـزء وخصخصـة لالسـتمرار، القابلـة غيـر العـام  المؤسسـات إصـالح وا 

 وشــملت الحكوميــة، الــدواء شــركة التصــفية شــملتها التــي العموميــة المؤسســات أهــم ومــن .الحيويــة
 المؤسســات إصــالح برنـامج أمــا عنهـا، التخلــي فــي الدولــة ترغـب التــي الوحــدات بعـض الخصخصـة

 ومكتـب ،نواكشـوط فـي البحريـة والمؤسسـة والكهربـاء، الميـاه شـركة أساسـا شـمل فقـد الحيويـة العموميـة
 .والمناجم للصناعة الوطنية والشركة الريفية، للتنمية الوطنية والشركة والمواصالت، البريد
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مـدادها تجهيزاتهــا إصـالح فــي الـذكر اآلنفــة المؤسسـات إصــالح جوانـب تمثلــت قـد و  بوســائل وا 
 .تسييرها ونظام المالية وضعيتها وتحسين جديدة فنية وخبرة

ضـافة  وحـدات بعـض لمنافسـة الخـاص القطـاع أمـام المجـال فـتح تـم فقـد ،اإلجـراءات هـذه إلـى وا 
 .الحضري والنقل الطاقة قطاعي في خاصة العام القطاع

 الجهــاز إصــالح مجــال فــي المتخــذة اإلجــراءات تراوحــت: المصــرفي الجهــاز إصــالح2-2-1-
جـراء أخـرى، بنـوك وخصخصـة البنـوك، بعـض ميزانيـات تطهيـر بـين المصـرفي  لـبعض دمـج عمليـة وا 
 .المصرفية الوحدات

 االقتصـادي التقـويم برنـامج فـي الحكومـة اتبعتـه الـذي المصـرفي القطـاع إصـالح اسـتهدف وهكـذا
 :التالية األهداف تحقيق والمالي

 تخفـيض بهـدف الدولـة إلـى التجاريـة البنـوك أمـوال رؤوس فـي المركـزي البنـك نصـيب تحويـل -
 و البنـوك علـى والرقابـة اإلشـراف فـي المتمثـل األساسـي دوره علـى والتركيـز البنـوك هـذه فـي مسـاهمته

 .للدولة االقراضية السياسة توجيه
 وقـد للبنـك، الموريتانيـة والشـركة لموريتانيـا، الـدولي والبنـك التنميـة، بنـوك اتحـاد ميزانيـة تطهيـر -

 .واألجانب الوطنيين المستثمرين أمام رأسمالهم فتح ذلك بعد ليتم العملية، هذه تكاليف الدولة تحملت
 التـي اإلدارة أخطـاء تفـادي أجـل مـن التجاريـة البنـوك علـى المركـزي البنـك رقابـة وتقويـة تـدعيم -

 .المستقبل في للوساطة مرن نظام وضمان الماضي، في حدثت
 تنشــيط إلــى تســعى قطاعيــة سياســات إتبــاع والمـالي االقتصــادي التقــويم برنــامج خــالل تــم كمـا
 .الوطني االقتصاد في اإلنتاجية القطاعات

 االسـتثمارات الختيـار معـايير عـدة البرنـامج حـدد: البرنـامج فـي االسـتثمارات توزيـع 3-2-1- 
 ،ســيتبعها التــي اقتصــادية المــاكرو والسياســات األهــداف مــع منســجمة تكــون بحيــث ســينفذها، التــي

 توجهــه انصــب ولهــذا .الكلــي الطلــب تقلــيص و الخارجيــة االســتدانة مــن بالحــد يتعلــق فيمــا وخاصــة
 مسـتوى علـى وتحـافظ المحلـي، اإلنتـاج قاعـدة تنويـع فـي تسـهم التـي اإلنتاجيـة المشـاريع نحـو االسـتثماري

 .والنقل التحتية بالبنى المتعلقة المشاريع وكذا المتوسط، المدى في االقتصادي النمو من مقبول
 توزيعهـا تـم أوقيـة، مليـار55 ، 1البرنـامج فتـرة خـالل المقـررة العموميـة االسـتثمارات حجـم بلـغ وقـد

 التمويـل مـن حصـتها وبلغـت البرنـامج، مـع ظهـرت جديـدا مشـروعا 193 ضـمنها مـن مشـروع 393 علـى
 .المقررة االستثمارات إجمالي من  40% نسبة يشكل ما وهو أوقية، مليار 22 يعادل ما

 .المالي و االقتصادي التقويم برنامج في العمومية االستثمارات نسبة التالي الجدول ويوضح
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 PREF (1985-1988) برنامج في العمومية االستثمارات توزيع  (09) : رقم الجدول

 األوقية ماليين :الوحدة                                                               
 % النسبة المبالغ القطاع

 3،35 3،19450 الريفية التنمية
 1،25 1،13830 الصناعية التنمية
 1،27 1،14932 التحتية البنية
 5،7 5،4132 االجتماعية التنمية

 5 2755 أخرى قطاعات

 100 55100 المجموع
 

 PREF إحصائيات على اعتمادا الباحث إعداد من : المصدر
 التوزيــع فــي الريفيــة التنميــة قطــاع يحتلهــا التــي الكبيــرة األهميــة الســابق الجــدول مــن يتضــح

 .البرنامج الستثمارات القطاعي
 الريفيــة التنميــة بقطــاع االهتمــام فــي والمتمثــل للحكومــة الجديــد التوجــه األهميــة تلــك وتعكــس

 يحتـل الصـناعية التنميـة قطـاع كـان التـي السـابقة الخطـط فـي الحـال عليـه كـان مـا عكـس عليـه والتركيـز
 ...الحضـرية الميـاه األساسـية، البنـي  التحتيـة البنيـة قطـاع الثانيـة المرتبـة فـي ويـأتي ،الصـدارة مكـان فيهـا

 علـى القطـاع هـذا يحـافظ وبـذلك البرنـامج، خـالل المقـررة االسـتثمارات مجمـوع مـن27% ،1قـدرها بنسـبة
 قـدرها بنسـبة الصـناعية التنميـة قطـاع يـأتي ذلـك بعـد ،الدولـة عنـد األولويـة ذات القطاعـات ضـمن مكانتـه

 وهـو النسـبة، هـذه مـن األسـد حصـة االسـتخراجية الصـناعات وتحتـل االسـتثمارات، مجمـوع مـن %25.1
  (SNIM).والمناجم للصناعة الوطنية الشركة إلى أساسا سيوجه االستثمارات هذه أغلب أن يعني ما

 الجـدول خـالل مـن ذلـك نالحـظ كمـا المناسـب االهتمـام يلقـى فلـم االجتماعيـة التنميـة قطـاع أمـا
 .البشري المال رأس بها يتمتع التي الكبيرة األهمية رغم وذلك ( 7%،5) أعاله

 المؤسســات مــن قــروض عــدة علــى الموريتانيــة الحكومــة حصــلت ،االســتثمارات هــذه ولتمويــل
 غيــر كتمويــل دوالر مليــون 60 و للتصــحيح، كقــروض ∗دوالر مليــون 115 بقيمــة الدوليــة الماليــة
 مـع "اتفاقيـات ثـالث إطـار فـي قـروض مـن البرنـامج فتـرة خـالل ،أيضـا الحكومـة اسـتفادت كمـا ،مشـروط
 فـي وقرضـين  "DTS الخاصـة السـحب حقـوق مـن وحـدة مليـون 32 ب قـدرت الـدولي النقـد صـندوق
 السـلطة الـدولي البنـك مـنح كمـا  DTS مـن وحـدة مليـون 9،16 بقيمـة الهيكلـي التصـحيح برنـامج إطـار

 تنميــة لمشـروع دوالر مليـون 10 و قطــاعي، قــرض وهـو دوالر مليـون 50 بقيمــة قرضــا الموريتانيـة
عـادة العموميـة المؤسسـات  مليـون 7 بقيمـة عامـا برنامجـا للتنميـة األوروبـي الصـندوق مـول كمـا تأهيلهـا، وا 
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 تتجـاوز لـم بينمـا ، 87% والمـالي االقتصـادي التقـويم لبرنـامج الخارجيـة التمـويالت بلغـت وهكـذا ،دوالر
 .البرنـامج هـذا تمويـل مجمـوع مـن 13% قـدرها بنسـبة دوالر مليـون 46 سـوى المحلـي التمويـل مسـاهمة

(1)
 

 : ((1989-1991الدفع و الدعم برنامج  2-

 الحكومــة ســارعت حتــى والمــالي االقتصــادي التقــويم لبرنــامج المحــددة الفتــرة انتهــت إن مــا
 االقتصـادي اإلصـالح جهـود دعـم بغيـة الـدولي النقـد صـندوق مـع جديـد مـن التفـاوض إلـى الموريتانيـة

 فـي  2882-2898 الفتـرة يغطـي الـذي الـدفع و الـدعم برنـامج نـص وهكـذا ،ومواصـلتها اتخـذت التـي
 والمـالي، االقتصـادي التقـويم برنـامج إبـان بـذلت التـي الجهـود تعـزز و سـتتابع الدولـة أن علـى مقدمتـه
 السـابقة، الفتـرات مـدى علـى والمتـراكم العميـق والمـالي االقتصـادي االخـتالل تصـحيح هـدفها كـان والتـي

 ( 2) .االقتصادية القطاعات مختلف  في الهيكلية اإلصالحات من مجموعة في والشروع
:( 3)محاور عدة من األخير هذا ينطلق للبرنامج التنموية واإلستراتيجية األهداف ولتحديد

 

 .الوطني اإلنتاج قاعدة وتنويع تقوية أجل من اإلنتاجي الجهاز في جذري إصالح إجراء-أ
 وزيــادة العامــة للنفقــات ترشــيدية سياســة تطبيــق بواســطة وذلــك للدولــة، الماليــة الحالــة تـدعيم-ب
 .الضرائب تحصيل كفاءة وتحسين الضريبي الوعاء توسيع خالل من العامة اإليرادات
 للطلــب، المعقلـن والتسـيير العـرض، تشـجيع طريـق عـن ،الخارجيـة المــدفوعات أداء تحسـين -ج
 .الخارجية والتجارة الصرف أسعار وتحديد
 .الدفع على االقتصاد قدرة مع الدين خدمة ومعدل المديونية مستوى تناسب إلى السعي -د
عــادة جديـدة عمـل فـرص خلـق خـالل مـن البشـرية المـوارد بتعبئـة كفيلـة إسـتراتيجية وضـع-ه  وا 

 العـبء وتخفيـف والصـحة، التعلـيم مجـال فـي مالئمـة سياسـة بتطبيـق وذلـك عـادل، بشـكل الـدخل توزيـع
 .المجتمع في فقرا األكثر الفئات على الهيكلي التصحيح إجراءات عن المتولد االجتماعي

 الكليـة، سياسـته ورسـم للبرنـامج الكليـة االقتصـادية األهـداف تحديـد تـم ،المحـاور هـذه مـن وانطالقـا
 :في النقاط التالية  سنتناوله ما وذلك

 :للبرنامج االقتصادية السياسات و األهداف1-2 
 إتبـاع طريـق عـن وذلـك تحقيقهـا، علـى سـيعمل اقتصـادية أهـدافا والـدفع الـدعم برنـامج رسـم لقـد

 .الكلية االقتصادية السياسات من جملة

                                                 
 (1

 
 .137 : ص سابق، مرجع محمود، ولد محمد -(   

)2(    - Ministère du plan، Programme de consolidation et de relance ،PCR، (1989 – 1991) ، Nouakchott، P:02. 
)3(    - Ministère du Plan، PCR، op cit ، P: 02. 
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 برنــامج خــالل مــن الموريتانيــة الحكومــة ســعت:  للبرنــامج االقتصــادية األهــداف  1-1-2-
 البرنـامج فـي وضـعت التـي لألهـداف امتـدادا تعتبـر رئيسـية أهـداف خمسـة تحقيـق إلـى والـدفع الـدعم

 (1) :يلي فيما األهداف هذه تمثلت قد و السابق،
 فتــرة خــالل  3.5% حــدود فــي اإلجمــالي المحلــي للنــاتج ســنوي حقيقــي نمــو معــدل تحقيــق -
 .البرنامج
 لتــوفير وذلــك اإلجمــالي، المحلــي النــاتج مــن 6% قـدره الميزانيـة فـي عمـومي ادخـار تحقيـق -
 .العمومية االستثمارات لتمويل الالزمة المالية الموارد

 16.6%حــدود فــي العـام لالسـتثمار مسـتوى تحقيــق و ،العموميـة االسـتثمارات إنتاجيــة تحسـين -
 .اإلجمالي المعدل الناتج من

 مـن 9.8% دون مـا إلـى  الرسـمية التحـويالت دون مـن الجـاري الحسـاب فـي العجـز تخفـيض-
 .البرنامج نهاية عند اإلجمالي المحلي الناتج قيمة

 و الـدفع، علـى االقتصـاد قـدرات مـع فيـه تتناسـب وضـع إلـى الـدين خدمـة بمعـدالت الوصـول -
 .م 1991 سنة في الصادرات عائدات حصيلة من  25 %و  20% بين المعدل هذا حصر يمكن

 السياسـات مـن حزمـة الموريتانيـة الحكومـة اتبعـت أعـاله، المسـطرة األهـداف إلـى الوصـول بغيـة و
 .التالية الفقرة في لها سنتعرض

 لتحقيــق المنتهجــة السياســات شــملت لقــد: للبرنــامج الكليــة االقتصــادية السياســات2-1-2 -
 وسياسـة النقديـة، والسياسـية الماليـة، السياسـة أبرزهـا السياسـات مـن مزيجـا والـدفع الـدعم برنـامج أهـداف

 التخفيـف لغـرض اجتماعيـة سياسـة إتبـاع إلـى إضـافة العموميـة، المؤسسـات إصـالح سياسـة و األسـعار،
 خاصـة بصـفة و ،المتجمـع فئـات بمختلـف الضـرر تلحـق التـي و السـابقة السياسـات تلـك آثـار مـن

 .والمحرومة الهشة الطبقات
 بـرامج اتبعهـا التـي السياسـات أهـم اإلنفـاق وترشـيد الضـرائب سياسـة تعتبـر: الماليـة السياسـة-
 اقتصـادية فوائـد مـن ذلـك عـن يترتـب مـا و الكلـي الطلـب حجـم مـن الحـد بهـدف االقتصـادي اإلصـالح

 .أخرى
 مـن الضـريبي النظـام بإصـالح تتعلـق إجـراءات عـدة والـدفع الـدعم برنـامج اتبـع: العامـة اإليـرادات-

 :في اإلجراءات هذه وتتمثل العامة الموازنة إيرادات حصيلة زيادة أجل
 قـدرها بنسـبة األعمـال رقـم علـى رسـم إلـى بتحويلهـا التقديريـة، الصـغرى الضـريبة حصـيلة زيـادة  -

 الضـريبة تحويـل وينـدرج والصـناعية، التجاريـة األربـاح لنظـام الخاضـعة المؤسسـات أعمـال رقـم مـن %4
 األعمـال رقـم علـى الضـريبة علـى التركيـز إطـار فـي األعمـال رقـم علـى ضـريبة إلـى الجزافيـة الصـغرى
 .اإلنتاج تشجيع بهدف والصناعية التجارية األرباح على الضرائب وتقليص

                                                 
)1  -  (

Ministère du plan، programme de consolidation et de relance، (PcR)، op،cit، P:04. 
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 الرواتــب علــى بالضــرائب األمــر تعلــق ســواء الصــيد، قطــاع فــي الضــرائب نظــام تحســين -
 .الخدمات أداء على الضريبة أو والصناعية، التجارية األرباح على بالضرائب أو واألجور،

 وضـع بفضـل الخـدمات أداء علـى الضـريبة مـن اإليـرادات حصـيلة تنميـة علـى التركيـز يـتم وسـوف
 .والتحصيل المراقبة مجال في صارمة سياسة

 تحظــى التــي االســتثمارات علــى واختصــارها الجمركيــة اإلعفــاءات نظــام فــي تغييــرات إجــراء -
 الجمـارك قـانون فـي إصـالحات إجـراء إلـى باإلضـافة للدولـة االقتصـادية السياسـة إطـار فـي باألولويـة

 .الضريبي الضغط زيادة دون الضريبية الحصيلة زيادة يضمن بشكل
 تقويـة و الحسـابات لمراجعـة محـدد نظـام تطبيـق طريـق عـن للمراقبـة، صـارمة سياسـة وضـع -

 الضـريبي، التهـرب علـى القضـاء خـالل مـن عـام بشـكل التحصـيل إجـراءات وتعزيـز الجمركيـة، الرقابـة
 .الضرائب دفع في والتأخر

 قـدره بمعـدل الموازنـة إيـرادات حصـيلة زيـادة البرنـامج يتوقـع السـابقة اإلجـراءات تطبيـق خـالل ومـن
(1) .البرنامج سنوات خالل المتوسط في %11 ،7

 

 العموميــة للنفقــات التــدريجي التقلــيص علــى العمــل والــدفع الـدعم برنـامج تـابع: العامــة النفقـات
 عــدد تخفــيض علــى البرنــامج ركــز اإلطــار هــذا وفــي خــاص، بشــكل الجاريــة والنفقــات عــام بشــكل

 وتحسـين كفـاءة رفـع علـى والعمـل زائـدة، عمالـة السـابق فـي يشـكلون كـانوا والـذين الحكـوميين المسـتخدمين
 القطـاع فـي نظـرائهم منافسـة علـى قـادرين يصـبحوا حتـى المسـتخدمين هـؤالء مـن الباقيـة البقيـة مهـارات
 .الخاص

 تقويتهــا، أجــل مــن األولويــة ذات للقطاعــات الموجــه الــدعم البرنــامج واصــل الوقــت نفــس وفــي
 نفقـات عقلنـة آخـر مسـتوى علـى تـم كمـا ،واألثـاث التجهيـزات لصـيانة الموجهـة الميزانيـة قـروض وزيـادة
 العمـل سـوق لمتطلبـات التعلـيم منـاهج ومسـايرة التمـدرس، نسـبة رفـع و الـدولي البنـك مـن بمسـاعدة التعلـيم
 .أولوياته قائمة على

 مليـار 3،17إلـى تصـل حيـث العامـة النفقـات تخفـيض اإلجـراءات هـذه خـالل مـن البرنـامج ويتوقـع
 و ، 1988بسـنة مقارنـة 14%،85 قـدرها زيـادة بنسـبة أي الـدين، مـدفوعات باسـتثناء 1989 سـنة أوقيـة
 مـن 1991 سـنة وفـي ، 1989 ب مقارنـة  3% قـدرها نمـو بنسـبة 1990 سـنة أوقيـة مليـار 9،17إلـى

 .4%  قدرها نمو بنسبة أوقية مليار 7،18إلى العامة النفقات حجم يصل أن المتوقع
 فــي الجاريــة النفقــات فــي المدرجــة الفوائــد ترتفــع أن المتوقــع مــن فإنــه ،الــدين لخدمــة وبالنسـبة

 إلـى المدفوعـة األقسـاط حجـم يصـل حـين فـي البرنـامج، فتـرة خـالل سـنويا أوقيـة مليـار 35،2إلـى المتوسـط
 3%، 61قـدرها متزايـدة بنسـبة الـدين خدمـة مجمـوع وسـينمو الفتـرة، نفـس خـالل سـنويا أوقيـة مليـار 42،5

 .التوالي على الثالثة البرنامج سنوات خالل 17%،3و 14%، 2و 
                                                 

)1 -   (
Ministère du Plan، PCR، op cit ، P: 11. 
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 تمـت التـي الجدولـة إعـادة عمليـات آثـار إلـى الـدين خدمـة أعبـاء فـي المتدرجـة الزيـادة هـذه وترجـع
 .البالد في االقتصادي اإلصالح برنامج تطبيق بداية مع

ن الـديون جدولـة إعـادة عمليـة أن يتضـح هنـا ومـن  مـدفوعات حجـم تقليـل إلـى تهـدف كانـت وا 
 العمليـة هـذه أن إال الـدين تجميـد فتـرة هـي محـدودة فتـرة وخـالل القصـير، األجـل فـي الـديون هـذه خدمـة

 التــي اإلضـافية للتكلفـة نظـرا القصـير األجـل فــي المــدفوعات هـذه فـي واضـحة زيـادة عنهـا يـتمخض
 المبـالغ علـى مرتفـع فائـدة سـعر فـرض فـي تتمثـل والتـي التأجيـل هـذا جـراء مـن المـدين البلـد يتحملهـا
 (1) .المستقبل في الخارجي الدين عبء يتزايد هنا ومن دفعها، المؤجل

 هــذه مــن الهــدف بــأن الــديون خدمــة أعبــاء وزيــادة العامــة النفقــات تخفــيض عمليــة تــوحي وقـد
 هـو الدوليـة الماليـة المؤسسـات تـدعمها التـي البرنـامج مـن وغيـره البرنـامج هـذا يتضـمنها التـي اإلجـراءات

 .أخرى جهة من تحصيلها وضمان جهة، من بالديون النامية الدول إغراق
 الـتحكم إلـى تهـدف صـارمة نقديـة سياسـة إتبـاع والـدفع الـدعم برنـامج واصـل: النقديـة السياسـة-

 فـي المسـاهمة وبالتـالي الكلـي الطلـب حجـم ارتفـاع مـن للحـد وذلـك المجتمــع، فـي النقـود عـرض فـي
 :التالية الوسائل على البرنامج اعتمد ذلك ولتحقيق .الطلب معدالت تخفيض

 األولويـة ذات القطاعـات إلـى القـروض هـذه وتوجيـه االقتصـاد، قـروض لنمـو الدقيقـة المراقبـة -
 .للدولة الصافية القروض وتجميد للنمو، والقابلة

صـالح تنظـيم إعـادة إجـراءات وتعميـق تـدعيم بواسـطة المصـرفي، القطـاع إصـالح مواصـلة -   وا 
 المحـددة السـليمة التسـيير قواعـد بتطبيـق تلتـزم حتـى عليهـا المركـزي البنـك رقابـة وتقويـة التجاريـة، البنـوك

 .لها
 فـي العجـز مـن الحـد ألهـداف المالئمـة الحـدود فـي النقديـة الكتلـة نمـو معـدل إبقـاء علـى العمـل -

 .التضخم ومعدالت المدفوعات ميزان
 .المحلية المدخرات تعبئة أجل من موجب حقيقي فائدة سعر إتباع  -

 األسـعار فـي الحاصـلة التشـوهات علـى القضـاء إلـى والـدفع الـدعم برنـامج يسـعى: األسـعار سياسـة
 خـالل مـن وذلـك إنتاجهـا، فـي اسـتخدمت التـي اإلنتـاج عوامـل تكلفـة عـن فعـال تعبـر ال أصـبحت والتـي
 والسـلع الزراعيـة المنتجـات علـى الـدعم إلغـاء طريـق عـن األسـعار تحريـر علـى تعمـل سياســة إتبـاع

صـالح رسـميا، أسـعارها تحـدد التـي المنتجـات عـدد وتقلـيص االسـتهالكية،  الخـدمات وأسـعار التشـوهات وا 
 ووضـع الغذائيـة المـواد البرنـامج حـدد كمـا الخدمـة، تكلفـة مـع لتتناسـب أسـعارها رفـع طريـق عـن العموميـة
 الوصـول أجـل مـن (90 -1991)للمراقبـة أسـعارها تخضـع التـي الفتـرة فـي أسـعارها لتحريـر زمنـي جـدول
 .للموزعين هامش ترك مع للمستهلك البيع وسعر التكلفة أسعار بين تناسب إلى
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 إجــراءات الموريتانيــة الحكومــة تابعــت: العموميــة بالمؤسســات المتعلقــة السياســة 3-1-2-
 بـدأتها قـد كانـت والتـي والـدفع، الـدعم برنـامج ظـل فـي وتعميقهـا العمـومي وشـبه العمـومي القطـاع إصـالح

 :  (1) أهمها من محاور عدة اإلجراءات هذه وشملت والمالي االقتصادي التقويم برنامج في

 أفضـل تحديـد بهـدف القانونيـة النصـوص مـن مجموعـة يحـوي وتنظيمـي قـانوني إطـار وضـع- 
 أجهــزة مختلــف وتكــوين دور وتحديــد العموميــة، المؤسســات وتصــفية إنشــاء، وظــروف لطبيعــة،

 90–90 رقـم القــانوني األمـر القـوانين هـذه بـين ومـن .الدولــة عليهـا تبقـي التـي العموميـة المؤسسـات

 العمــومي المــال رأس ذات والشــركات العموميــة المؤسســات لنظــام المحــدد  4–4-1990بتــاريخ الصــادر
  1990/19/08بتــاريخ الصــادر118 / 10رقــم والمرســوم الدولــة، مــع الهيئــات هــذه لعالقــات والمــنظم
 .العمومية للمؤسسات اإلدارية المجالس وتسيير وتنظيم لتشكيل المحدد

 العموميـة، والمؤسسـات الدولـة بـين القائمـة الماليـة العالقـات تحديـد أيضـا، المحـاور هـذه بـين ومـن
 ،العموميـة المؤسسـات لـبعض مسـتحقة للدولـة العامـة الخزينـة علـى كبيـرة ديـون تراكمـت أن بعـد وذلـك

 اسـتهدف الوضـع هـذا ولمعالجـة والمواصـالت، البريـد ومكتـب والكهربـاء، للميـاه الوطنيـة الشـركة وخاصـة
 .مستقبال تكرارها دون والحيلولة الديون هذه تصفية والدفع الدعم برنامج

 تقــويم البرنـامج اسـتهدف حيـث اإلسـتراتيجية، المؤسسـات هيكلـة إعـادة المحـاور هـذه شـملت كمـا
 بالشــركة أساســا هنــا األمــر ويتعلــق االســتراتيجي، الطــابع ذات العموميــة المؤسســات بعــض وضــعية
 والشــركة الموريتانيــة، الجويــة والخطــوط والمواصــالت، البريــد ومكتــب والمنــاجم، للصــناعة الوطنيــة
 والشــركة المســتقل، نواكشــوط ومينـاء والكهربــاء، للمــاء الوطنيــة والشـركة والتصــدير، لالســتيراد الوطنيـة

 .االجتماعي للضمان الوطني والصندوق األسماك، لتسويق الموريتانية
 التـي اإلنقـاذ خطـة فـي الماليـة هيكلتهـا إعـادة تمـت فقـد والمنـاجم للصـناعة الوطنيـة للشـركة بالنسـبة

 حيـث جديـدة مـوارد منحهـا خـالل مـن وذلـك والمـالي، االقتصـادي التقـويم برنـامج إطـار فـي تنفيـذها بـدأ
 .دوالر مليون 100 بلغت مالها رأس في زيادة على حصلت

 التزامــات تحـدد اتفاقيـات وعقــد وضــعيتها لتشـخيص بدراسـات القيــام فــتم األخـرى المؤسسـات أمـا
 تخلـي ،أيضـا المحـاور هـذه شـملت كمـا .المؤسسـات هـذه تحققهـا أن ينبغـي التـي والنتـائج تجاههـا الدولـة
 ميزانيـة علـى المؤسسـات هـذه تمثلـه الـذي العـبء لتخفيـف وذلـك العموميـة المؤسسـات بعـض عـن الدولـة
تاحـة جهـة، مـن المصـرفي والجهـاز الدولـة  عمليـة فـي المشـاركة أجـل مـن الخـاص القطـاع أمـام الفرصـة وا 
 مجـال فـي تـدخل السـابق فـي كانـت التـي األنشـطة مـن العديـد فـتح تـم وهكـذا .أخـرى جهـة مـن البنـاء

 الحضـري، والنقـل األدويـة، توزيـع و باسـتيراد هنـا األمـر ويتعلـق الخـاص، القطـاع أمـام الدولـة احتكـار
 .التأمين قطاع وكذلك والتصدير، لالستيراد الوطنية الشركة تحتكره كانت الذي األرز وتوزيع
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 العموميـة المؤسسـات عـدد وصـول أجـل مـن والـدفع الـدعم برنـامج إطـار فـي العمـل تواصـل وهكـذا
 مـن فقـط مؤسسـة 30 كانـت أن بعـد 1990 حـدود فـي مؤسسـة 50 إلـى فعليـا خصخصـتها تمـت التـي
 الشـركة إغـالق تـم آخـر مسـتوى وعلـى .والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج ظـل فـي مؤسسـة 100 أصـل

 إصـالح إطـار فـي تـم كمـا .أخـرى عموميـة مؤسسـات عـن التخلـي تـم كمـا السـكر، لتكريـر الموريتانيـة
 الحـال هـو كمـا عمالهـا، عـدد تقلـيص طريـق عـن الزائـدة العمالـة مشـكلة معالجـة العموميـة المؤسسـات

 النقــل وشــركة SMCPP النفطيــة المنتجــات لتســويق الموريتانيــة والشــركة نواكشــوط، لمينــاء بالنســبة
 ALMAP.(1)، للصيد الجزائرية الموريتانية والشركة STPN العمومي
 وبرنـامج ، والـدفع الـدعم برنـامج اعتمـدها التـي اإلصـالح سياسـات إن: االجتماعيـة السياسـة-
 تهـدف اجتماعيـة سياسـة إتبـاع ضـرورة اسـتدعى ممـا كبيـرة سـلبية آثـار خلفـت والمـالي االقتصـادي التقـويم
 وهكـذا .األول الفصـل فـي االنعكاسـات لهـذه تعرضـنا أن سـبق السـلبية االنعكاسـات هـذه مـن الحـد إلـى
 بالعمـل وذلـك ،االقتصـادي اإلصـالح لعمليـة السـيئة اآلثـار مـن التخفيـف علـى والـدفع الـدعم برنـامج عمـل
 الدولـة تقدمـه الـذي الـدعم بواسـطة العموميـة الوظيفـة خـارج الحـديث القطـاع فـي العمـل تشـجيع علـى

 وضـع طريـق عـن الريفـي، القطـاع فـي العمـل تشـجيع وكـذلك والمتوسـطة، الصـغيرة المؤسسـات إلقامـة
تبـاع والرعويـة الزراعيـة للتنميـة بـرامج  ًالغـذاء برنـامج فـي األخيـرة هـذه وتتجلـى الغذائيـة، العـون سياسـة وا 
 تكــاليف تخفيــف سياســات طالــت كمــا .ســنوات عــدة خــالل الدولــة بــه عملــت الــذي العمــلً  مقابــل

 تهـدف التعلـيم مجـال فـي إسـتراتيجية تبنـي  تـم حيـث والصـحة، التعلـيم قطـاعي االقتصـادية اإلصـالحات
 (   2) :إلى

 .البرنامج فترة خالل سنويا  9 %ب األساسي التعليم ميزانية زيادة  - 
 التعلـيم ميزانيـة وزيـادة البرنـامج، فتـرة طيلـة والجامعيـة الثانويـة المرحلـة فـي التالميـذ نمـو تثبيـت - 

 .والمهني الفني التعليم تدعيم و ،3% ب العالي
 للدولــة، التــابع التعلــيم قطـاع لجهــود متممـين كقطــاعين والخـاص، المحظــري التعلـيم تشــجيع - 
 .األمية محو بقطاع االهتمام إلى باإلضافة
 للجميـع ًالصـحة فـي يتمثـل إجماليـا هـدفا لنفسـه البرنـامج حـدد فقـد ،الصـحة لقطـاع بالنسـبة أمـا

 (3) :وهي فرعية أهداف عدة تحديد تم الثالثة البرامج سنوات مدى وعلى2000 بحلول
 1991 .بحلول  50% إلى 1989 سنة  30% من الصحية التغطية نسبة رفع -

 .االجتماعية والشؤون الصحة بقطاع المكلفة للوزارة والرقابية التجهيزية القدرة رفع -
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 46 و 43 بـين يتـراوح كـان الـذي الحيـاة أمـد إطالـة مـن البرنـامج سـيتمكن األهـداف لهـذه وبتحقيقـه
 سـنوات 5 مـن األقـل لألطفـال وبالنسـبة ، 21 %إلـى تصـل كانـت التـي الوفيـات نسـبة مـن والتقليـل سـنة،
 %.30 تقارب

 مــع تتماشــى اســتثمارية سياســة البرنــامج اتبــع :  البــرامج فــي االســتثمارات توزيــع4-1-2-
 مختلــف بــين التعــارض وعـدم االنسـجام بــذلك يضـمن حتــى اتبعهــا التــي الكليــة والسياسـات األهـداف
 مــع التضــخم، مــن وتحــد االقتصـادي النمــو تــدعم التـي المشــاريع علــى البرنــامج ركـز ولهــذا .مكوناتـه

 والخارجيـة للدولـة العامـة الموازنـة الداخليـة االخـتالالت مسـتوى علـى المحققـة المكاسـب علـى المحافظـة
 مليـون45317 ،7البرنـامج فتـرة خـالل المقـررة العموميـة االسـتثمارات حجـم بلـغ وقـد .المـدفوعات ميـزان
 مـع ظهـرت جديـدة لمشـاريع أوقيـة مليـار 17 منهـا خصـص ∗دوالر مليـون 604 يعـادل مـا أي أوقيـة،

 لمتابعـة والبـاقي ، (المقـررة االسـتثمارات إجمـالي مـن37 % ،5قـدرها نسـبة يمثـل مـا هـو و ( البرنـامج
 يصــل ســنوي اســتثماري معــدل مــع البرنــامج فــي االســتثمارات حجــم ويتناســب الســابقة البــرامج

   (.1)اإلجمالي المحلي الناتج من16%،6إلى
 األساسـية القطاعـات علـى وتوزيعهـا المخططـة العموميـة االسـتثمارات بنيـة التـالي الجـدول ويوضـع

 .الدفع و الدعم برنامج في
    والدفع الدعم برنامج في العمومية االستثمارات توزيع  (10) : رقم الجدول 

 أوقية مليون :الوحدة                                                                      
 البيانات                                  

 القطاعات

 المقرر المبلغ
 لالستثمار

إجماليالنسبة إلى   
 االستثمار

 34%،3 9،15546 الريفية التنمية قطاع

 13%،2 5969 الصناعية التنمية

 25%،1 5،11365 الترابي االستصالح

 10%،1 4563 البشرية الموارد

 3%،1 1425 العمومي شبه و العمومي القطاع

 المناجم و للصناعة الوطنية الشركة
 

6448 2،%14 

 100% 7،45317 المجموع

 
Source : Ministère du Plan; PCR، op.cit ، P: 16. 

                                                 

)1  -( Ministère du Plan، PCR، OP. cit. P: 16. 
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 كبيـر بشـكل يتغيـر لـم العموميـة االسـتثمارات لتوزيـع العـام التوجـه أن ،أعـاله الجـدول مـن يتضـح
 األكبـر بالنسـبة تحظـى الريفيـة التنميـة ظلـت فقـد السـابق، فـي عليـه كـان مـا عـن والـدفع الـدعم بـرامج فـي
 الصـناعية، التنميـة الثانيـة المرتبـة فـي تليهـا34% ، 3نسـبتها وبلغـت المخططـة االسـتثمارات إجمـالي مـن

 السـابق، البرنـامج فـي عليهـا تحصـلت التـي النسـبة نفـس وهـي27 % ، 4اإلجماليـة نسـبتها بلغـت حيـث
 وجهــت والتــي SNIM والمنــاجم للصــناعة الوطنيــة للشــركة الموجهــة االســتثمارات إضــافة بعــد وذلــك
 طـن مليـون 80 ب احتياطـه ويقـدر حـديثا اكتشـافه تـم الـذي "أمهـاودات " مـنجم اسـتثمارات لتمويـل أساسـا
 .(1)سنويا طن مليون 5 ، 6اإلنتاجية طاقته وتبلغ

 والميــاه واإلســكان التحتيــة البنــي يشــمل الــذي الترابــي االستصــالح الثالثــة، المرتبــة فــي ويــأتي
 بنسـبة  والتعلـيم الصـحة  البشـرية المـوارد قطـاع يـأتي الرابعـة المرتبـة وفـي25%،1قـدرها بنسـبة الحضـرية

 انطـالق رغـم وذلـك 10%،1بلغـت حيـث السـابق، البرنـامج فـي لـه المقـررة النسـبة كبيـر بشـكل تتجـاوز لـم
 القطـاع جـاء األخيــر وفـي البشــرية، المـوارد لتنميــة متماسـكة إســتراتيجية وضـع ضــرورة مـن البرنـامج
 %.3، 1قدرها بنسبة العمومي وشبه العمومي

 كانــت االســتثمارات هــذه تمويــل علــى للحصــول تســعى موريتانيــا فيــه كانــت الــذي الوقــت وفــي
 2010البرنـامج هـذا مـن األولـى السـنة بدايـة الخارجيـة مـديونيتها بلغـت حيـث تهتـز، االئتمانيـة جـدارتها
 : 185 ب فقـدرت الـدين خدمـة أمـا اإلجمـالي، المحلـي النـاتج مـن   205%يعـادل مـا وهـو دوالر مليـون

 فـي اقتراحـه كـان اسـتثنائي تمويـل طلـب إلـى موريتانيـا لجـأت لهـذا و .السـنة نفـس فـي دوالر مليـون
  ( : 2)التالي النحو على البرنامج
 .قروض شكل على%38 ،8
 .هبات شكل على %32 ،6

 .هبات أشباه %22 ،2
 .المحلية المصادر من %06 ،4

 ) : 7991- (1992 الهيكلي التصحيح برامج3- 

 إلــى والســعي التثبيــت بطــابع الموريتانيــة الحكومــة طبقتهمــا اللــذان الســابقان البرنامجــان اتســما
 تذبـذبا عرفـت قـد كانـت البرنـامجين هـذين ظـل فـي المحققـة النتـائج أن إال االقتصـادي، االسـتقرار تحقيـق

 علـى جيـدة نتـائج تحقيـق مـن والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج تمكـن حـين ففـي .كبيـرين واضـطرابا
 رسـمها التـي األهـداف أغلـب إلـى الوصـول مـن والـدفع الـدعم برنـامج يسـتطع لـم الكلـي، االقتصـاد مسـتوى
 لـه السـابق البرنـامج ظـل فـي المحققـة اإليجابيـة النتـائج شـهدت فقـد ذلـك مـن العكـس وعلـى بـل لنفسـه،

                                                 
 (1

 
 .001:ص،123،0991 ع األعمال، و االقتصاد مجلة المستقبل، على الرهان موريتانيا، -(   

 
)2    -  (

Ministère du plan، Bilan d’exécution PCR، op.cit ، P: 27. 
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 الهيئـات أن ذلـك، فـي واهمـة وهـي تتصـور، تـزال ومـا كانـت الموريتانيـة السـلطات أن إال .كبيـرا تراجعـا
 والقتصـادها، لهـا بالنسـبة النجـاة زورق هـي)أساسـا الـدولي والبنـك الـدولي النقـد صـندوق ( الدوليـة الماليـة
 التمويـل بتـوفير وذلـك فيهـا، تسـبح التـي االقتصـادية واألزمـات المشـاكل بحـر مـن سينتشـلها مـن هـي وأنهـا
 مـدى ،معلـوم هـو وممـا .المانحـة األخـرى األطـراف طريـق عـن عليـه الحصـول وتسـهيل طرفهـا، مـن

 .األجنبي التمويل إلى لموريتانيا الماسة والحاجة الكبيرة األهمية
 الـدولي النقـد صـندوق مـن المسـاعدة وطلـب التشـاور مواصـلة مـن بـدا موريتانيـا تجـد لـم وهكـذا

 والتكيــف التثبيــت لسياســات النــاجح والمطبــق الجيــد التلميــذ موريتانيــا فــي رأيــا اللــذين الــدولي والبنــك
 .بالفعل تحقق ما وهو الالحقة البرامج في التمويل على الحصول من سيمكنها مما ،الهيكلي
 Document cadre de politiqueاالقتصــادية السياســة إطــار وثــائق إطــار فــي تــم وقــد 

économique الــدولي والبنــك الــدولي النقــد صــندوق مصــالح مــع بالتعــاون الحكومــة وضــعتها التــي 
 .2881-2881 من الفترة وغطى مرحلتين على جاء الهيكلي للتصحيح برنامج على االتفاق المعنية

  (1992-1994 ) :   الهيكلي التصحيح برنامج1-3 

 النقــد صـندوق مــع الموريتانيــة الحكومــة اتفقــت االنهيــار مــن الــوطني االقتصــاد إنقــاذ أجـل مـن
 السـابقة البـرامج مـن عمقـا أكثـر هيكليـة إصـالحات يسـتهدف برنـامج وضـع علـى الـدولي والبنـك الـدولي
 إلـى الوصـول بغيـة البنيويـة واإلصـالحات اقتصـادية المـاكرو التصـحيح مجهـودات مواصـلة علـى ويعمـل
 .مستدامة تنمية

 نمـو تحقيـق علـى للبرنـامج األساسـية األهـداف ركـزت: للبرنـامج االقتصـادية األهـداف1-1-3-
 باإلضـافة ،األسـعار واسـتقرار الفـردي الـدخل تحسـين ذلـك يضـمن بحيـث العدالـة، مـن جـو فـي مسـتديم

 هذه وتنحصر للدولة، الخارجية الوضعية وتعزيز تقوية إلى
(1) :في األهداف

 

 .المتوسط في اإلجمالي المحلي للناتج  3 %،5قدره سنوي نمو معدل تحقيق-
   1994 سنة بحلول3%  ،  6إلى السنوي التضخم معدل تخفيض-

 المحلـي النـاتج مـن10% ،4إلـى الرسـمية التحـويالت بـدون الجـاري الحسـاب فـي العجـز تخفـيض-
 :يلي ما الوثيقة في جاء كما  تحقيقها يتطلب األهداف هذه 1994 سنة اإلجمالي
 مـن سـيمكن ممـا ، 1992 أكتـوبر فـي  27% بنسـبة األوقيـة  الوطنيـة العملـة قيمـة تخفـيض*

 .الموريتانية للصادرات التنافسية القدرة زيادة

                                                 
 ) 1  -(  R.I.M، 6eme DCPE، document établie par les autorités mauritaniennes en collaboration avec les services du fonds 

P: 03.  
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  الفتــرة فــي اإلجمــالي المحلــي النــاتج مــن8% ،2مــن العامــة الموازنــة فــي العجــز تخفــيض*
  1994 .سنة3% ،3 إلى  1993 -1992

عطـاء المصـرفية للـديون الدولـة تسـديد إعـادة مـع حـذرة نقديـة سياسـة تطبيـق*  للقـروض األولويـة وا 
 .الخاص للقطاع الموجهة

 المـذكورة األهـداف إلـى الوصـول بغيـة البرنـامج اتبـع: للبرنـامج االقتصـادية السياسـات2-1-3-
 وتطـوير المصـرفي، للقطـاع الهيكلـة إعـادة إكمـال حـول أساسـا تمحـورت السياسـات مـن جملـة ،أعـاله

صــالح الماليــة، الوســاطة  تطــوير كــذلك ،العموميــة للمصــاريف الــدقيق والتســيير اإلقــراض، سياســة وا 
 التجـارة حريـة إلـى باإلضـافة الخـاص، القطـاع وتأهيـل التقليـدي، الصـيد قطـاع وترقيـة الصـناعية السياسـة
صالح  .القطاعي الترتيب حسب المؤسسي التطوير على والعمل العمومية المؤسسات وا 

 التعـديل لسياسـة السـلبية التـأثيرات مـن فقـرا األكثـر االجتماعيـة الطبقـات حمايـة البرنـامج حـاول كمـا
  والمشــاكل الصــحة، لقطــاع المخصصــة للمصــادر المحسوســة الزيــادة طريــق عــن وذلــك الهيكلــي،

 وقـد .المجـال هـذا فـي األولويـة ذات البـرامج تحديـد تـم كمـا والتقنـي، االبتـدائي والتعلـيم الديموغرافيـة،
 فـي المـؤثرة المسـائل لمواجهـة والبعيـد المتوسـط المـدى علـى إسـتراتيجية إعـداد علـى العـزم الحكومـة عقـدت
 ( .1)الوطني االقتصاد منها يعاني التي المشاكل مختلف

 :نذكر الحكومة اتبعتها التي االقتصادية السياسات بين ومن
 علـى الموريتانيـة الحكومـة قبـل مـن المطبـق الهيكلـي التصـحيح برنـامج سـيعمل: الماليـة السياسـة

 الماليـة النفقـات علـى السـيطرة يضـمن بشـكل الدولـة ميزانيـة دعـم إلـى الهادفـة الماليـة السياسـة مواصـلة
 مسـاهمة وزيـادة االجتماعيـة القطاعـات لصـالح مـوارد بتـوفير سيسـمح مـا وهـذا بالتنميـة، المرتبطـة غيـر
 .االستثمارية النفقات في الدولة

 يمكـن التـي الداخليـة المتـأخرات تحاشـي البرنـامج، يـرى مـا حسـب يسـتوجب، الـدعم هـذا مثـل إن
 تقلـيص أيضـا يسـتوجب كمـا ،للقـروض الفـاحش التوسـع فـي وتسـاهم الخـاص القطـاع نشـاط تعرقـل أن

 واألهـداف تتماشـى بـوتيرة المحليـة السـيولة نمـو تثبيـت مـع المصـرفي القطـاع اتجـاه الصـافية االلتزامـات
 .المدفوعات ميزان و التضخم ومعدالت االقتصادي النمو ميدان في المسطرة

 23%  إلـى العامـة الموازنـة إيـرادات ترتفـع أن يتوقـع ،أعـاله المـذكورة اإلجـراءات هـذه وراء مـن
 ســنة اإلجمــالي المحلــي النــاتج مــن  25%إلــى ثــم ومــن ،(2)2886 ســنة اإلجمــالي المحلــي النــاتج مــن

2881. (3) 
                                                 

)1  - ( R.I.M، 4eme DCPE، document établie par les autorités mauritaniennes en collaboration avec les services du fonds 

monétaire de la banque mondiale 18 mai 1991، P- P: 8-9. 

21: ي لتحليل السياسات ، مرجع سابق ، صالموريتان المركز - (2)
  . 

)3(   -  RIM ، 5em Document Cadre de Politique Economique، document établie par les autorités mauritaniennes en 

collaboration avec les services du fonds، P: 04 . 
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 العموميـة، النفقـات مجـال فـي الصـرامة سياسـة مواصـلة علـى الحكومـة تسـتعمل ،الوقـت نفـس وفـي
 سـنة اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن18 % ، 6مـن الجاريـة النفقـات تـنخفض أن البرنـامج هـذا معـدو ويتوقـع

 ،اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن16% ،2إلـى 1994 سـنة فـي وتصـل ، 1993 سـنة17% ،4إلـى 1991
 سـنة اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن5% ، 6إلـى ليصـل العامـة الخزينـة عمليـات فـائض زيـادة يتوقـع كمـا

 إبـراز مـن تــتمكن حتـى سـنويا الخزينـة نشــاطات انعكاسـات مراجعـة علـى الحكومــة وسـتعمل ،1993
مكانية المالية االختالالت معالجة في الحاصل التقدم  .تفضيلية بشروط( 1) الخارجي التمويل وا 

 بتطبيــق الهيكلــي التصــحيح برنــامج ظــل فــي الموريتانيــة الحكومــة ســتقوم: النقديــة السياســة-
 للبرنـامج اإلقراضـية السياسـة ركـزت حيـث للبرنـامج، األساسـية األهـداف تحقيـق مـن تمكـن نقديـة سياسـة
 والصـناعات الصـيد، وقطـاع الزراعـي، للقطـاع خـاص وبشـكل اإلنتاجيـة للقطاعـات القـروض توجيـه علـى

 يعـوض وأن محوريـا دورا يلعـب أن أجـل مـن الخـاص للقطـاع القـروض مـنح تشـجيع وكـذلك الصـغيرة،
 غيـر الرقابـة علـى تقـوم سياسـة المركـزي البنـك سـيتبع السـياق نفـس وفـي .الدولـة لـدور المتوقـع التقلـيص
 تـم وقـد .المألوفـة والنوعيـة الكميـة األدوات خـالل مـن وذلـك السـوق، قـوى مختلـف علـى للتـأثير المباشـرة

 :وهي والنقود بالقروض تتعلق إجراءات تبني المجال هذا في
 .للقطاعات االئتمانية السقوف إلغاء -
 أدنـى سـعر علـى اإلبقـاء فـي بحقهـا السـلطات احتفـاظ مـع تـدريجي، بشـكل الفائـدة سـعر تحريـر -
 للقــروض أعلـى وسـعر الصــغار، المـدخرين مصــالح حمايـة أجــل مـن االدخــار دفـاتر لصـالح يسـتخدم
 األهـداف مـع تتطـابق أن أجـل مـن دوريـا النسـب هـذه وسـتراجع الـالزم، مـن األكثـر العاليـة النسـب لتفـادي

 .التضخم ونسبة المرسومة
لغـاء الخصـم سـعر توحيـد  -   بـه معمـوال كـان الـذي التفضـيلي الخصـم سـعر بمعـدل العمـل وا 

 .  2881قبل
 ويراجـع الودائـع لجميـع كنسـبة االحتياطيـات هـذه وتحـدد اإلجباريـة، االحتياطيـات نظـام تطبيـق - 

 كســقف المحــددة النســب مــن أعلــى غرامــة وتفــرض النقديــة، الســلطات تقــدير حســب دوريــا معــدلها
 .تحترمها ال التي المصارف على المدينة للحسابات

 دائمــة لمتابعــة المصــارف إخضــاع مــن المركــزي البنــك فــي المكلفــة المصــالح ســيمكن مــا وهـذا
 .التوازن نسب واحترام االحترازي بالتسيير يتعلق فيما وصارمة

 إحـالل يتقـرر أن علـى الحكومـة، قـروض علـى الخصـم إعـادة لمعـدل مسـاو فائـدة سـعر تطبيـق -
 أجـل مـن المركـزي البنـك إلـى اللجـوء دون الخزينـة حاجـات تمويـل بواسـطته يـتم الخزينـة ألذونـات سـوق
 (2) .التمويل إعادة

                                                 

)1(    - RIM ، 4em DCPE، op،cit ، P : 10. 
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 خـالل بـذلتها التـي الجهـود الموريتانيـة الحكومـة واصـلت: البنكـي و المـالي النظـام إصـالح -
 ومـن الـدولي، البنـك مـع بالتعـاون وذلـك والماليـة البنكيـة المنظومـة إصـالح أجـل مـن السـابقين البرنـامجين

 :نذكر هذه اإلصالح سياسة عليها ركزت التي المحاور أهم
 البنـوك غيـر بالصـرف خاصـة مكاتـب اعتمـاد خـالل مـن وذلـك الصـرف، سـعر نظـام تحسـين -أ
 الموريتانيـة البنـوك طـرف مـن لهـا مـرخص أجنبيـة بنـوك فـي الصـعبة بالعملـة حسـاب واسـتعمال األوليـة،
 الحـائزين المصـدرين وباســم الصــعبة بالعملــة حســابات فــتح إلــى باإلضــافة .االسـتيراد عمليـات لتمويـل
 .(صادراته عائدات من%  40 إيداع المصدر يستطيع )بها المرخص والتصدير االستيراد بطاقة على

 اإلجـراءات بواسـطة وذلـك البنكـي للنظـام المطبـق القـانون وتقويـة البنكـي القطـاع هيكلـة إعـادة -ب
 :التالية

 .المركزي البنك في البنكية الرقابة وتطوير تقوية*
 .والمتأخرات القروض أخطار على اإلعالم نظام وتحديث تحسين*
 المصــرفية اإلجــراءات وتــأمين البنــوك، ومراقبــة القــانوني اإلطــار لــدعم مصــرفي قــانون اعتمــاد*
 .السليمة

 .الصحيحة بالمعلومات المركزي البنك إشعار *
 :طريق عن وذلك المالية، واألسواق المؤسسات تنمية -ج
دخال السيولة مراقبة *  .النقدية السوق في للتداول الخزينة أذونات وا 
 .بالتدريج الفائدة أسعار تحرير *
 أجـل مـن المـدى متوسـطة إسـتراتيجية وتكـوين ، 20 %قـدره المدينـة الفائـدة ألسـعار سـقف تحديـد*
 صـناديق نـوع مـن جديـدة ماليـة مؤسسـات إنشـاء إمكانيـة دراسـة خـالل مـن وذلـك المـالي، النظـام توسـيع
 (    1) .االدخار وتعاونيات التأمين

 المــدى علــى المــدفوعات ميــزان فــي التحســن اســتمرار ضــمان أجــل مــن: الخــارجي القطــاع- 
 التنافسـية القـدرة علـى المحافظـة مـن تمكـن صـرف سياسـة بإتبـاع الموريتانيـة الحكومـة سـتقوم المتوسـط
 .وتنويعها الموريتانية للصادرات
 األسـعار ارتفـاع أبرزهـا معـايير عـدة االعتبـار فـي ستضـع ،التوجـه هـذا فـي الحكومـة انطـالق عنـد

 االتجـاه إلـى باإلضـافة المركـزي، البنـك لـدى األجنبيـة الموجـودات ومسـتوى العالميـة، السـوق مسـتوى علـى
 الحكومـة سـتقوم ،الصـرف نظـام ليبراليـة توطيـد سـبيل وفـي .الصـعبة للعملـة الموازيـة السـوق فـي الحاصـل
 عملـت الموحـد للنظـام مرتـب بشـكل االنتقـال تضـمن وحتـى .البرنـامج هـذا خـالل الصـرف أسـعار بتوحيـد

تبـاع تـدريجي بشـكل االنتقـال علـى الحكومـة  البنـك وتمكـن الوقـت نفـس فـي قويـة لكنهـا بطيئـة خطـوات وا 
 التـراخيص المركـزي البنــك سـيمنح كمـا .لديـه األجنبيـة الموجــودات علـى سـيطرته إحكـام مـن المركـزي

                                                 
 )1(

 
  - R،I،M، 5em DCPE، op cit ،P-P: 6-7. 
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 تسـوية أجـل مـن وذلـك ،الصـعبة بالعملـة األجنبيـة البنـوك فـي حسـابات فـتح أجـل مـن التجاريـة للبنـوك
 شـروط ضـمن وذلـك الضـرورية، المـواد اسـتيراد بعمليـة المتعلقـة تلـك وخاصـة التجاريـة، التحـويالت بعـض
 مـن بـأجزاء االحتفـاظ المصـدرين باسـتطاعة سـيكون ،ذلـك عـن فضـال .المركـزي البنـك طـرف مـن محـددة
 السـيولة تـوفير مـن بـذلك يتمكنـوا حتـى الموريتانيـة البنـوك لـدى مفتوحـة حسـابات فـي صـادراتهم عائـدات
 البنـك سيضـع ،هـذا إلـى إضـافة .وخـدمات سـلع مـن وارداتهـم نفقـات لتغطيـة الالزمـة الصـعبة بالعملـة
 (1) .المجال هذا في االقتصاديين الفاعلين بين وينظمها العمليات مجمل يحدد تنظيميا إطارا المركزي
 امتـدادا العموميـة المؤسسـات بإصـالح المتعلقـة اإلجـراءات تعتبـر: العموميـة المؤسسـات إصـالح 

 يهــتم تصــحيحيا برنامجــا الموريتانيــة الحكومــة تبنــت عنــدما 1989بــدأت والتــي الســابقة الجهــود لتلــك
 Programme d'ajustement structure des entreprise Public العموميــة المؤسســات بقطــاع

(Pasep) فـي أولهـا كـان سـنوات (4 ) أربـع مـدى علـى قـروض عـدة علـى البرنـامج هـذا ، حصـل وقـد 
 هـذه وبلغـت ، 1994 أبريـل فـي وأخيـرا ، 1993 وينـاير ، 1992 نـوفمبر فـي ثـم ، 1990 نـوفمبر

 اإلفريقـي والبنـك الـدولي البنـك طـرف مـن أغلبهـا دوالر مليـون 50 ، والصـندوق مجملهـا فـي التمـويالت
 ألمانيــا إلــى إضــافة) (FADES واالجتمــاعي االقتصــادي لإلنمــاء العربــي والصــندوق(BAD)للتنميــة
  .واليابان

 :التالية النقاط في العمومية المؤسسات إصالح برنامج أهداف أهم تمثلت وقد
 .للمؤسسات التشريعي اإلطار إصالح-
 (SNIM). والمناجم للصناعة الوطنية الشركة :مثل المؤسسات لبعض المالية الهيكلة إعادة- 
 ، اتخــذت التــي اإلصــالحات ومتابعــة (Air-Mauritanie) الموريتانيــة الجويــة الخطــوط وشــركة 

 الشـركة مثـل لمؤسسـات بالنسـبة (العموميـة المؤسسـات إصـالح برنـامج بدايـة أي) السـابق البرنـامج فـي
 .وغيرهم   (OPT)والمواصالت البريد وهيأة (SONELEC)، والكهرباء للماء الوطنية
 .االستمرار على القادرة غير المؤسسات بعض تصفية-
 كمــا وتجاريــة إنتاجيــة لنشــاطات اآلخــر بعضــها احتكــار ورفــع المؤسســات، بعــض خوصصــة-
 السـكر اسـتيراد تحتكـر كانـت والتـي  (SONIMEX)والتصــدير، لالسـتيراد الوطنيـة الشـركة مـع حـدث
 .والشاي واألرز

 أدائهـا وتطـوير وتحسـين االقتصـادية البنيـة تغييـر البرنـامج اسـتهدف: اإلنتـا  تشـجيع سياسـة-
 الزراعة قطاع مست هيكلية إجراءات بواسطة

 :في اإلجراءات هذه وتمثلت الصناعة وقطاع البحري، والصيد
 المنتجـات وتنويـع الزراعـي اإلنتـاج وتنميـة تشـجيع إلـى البرنـامج سـعى الزراعـة، لقطـاع بالنسـبة-
 مــن الزراعـي اإلصـالح وتحقيـق الخـواص، والمسـتثمرين للمنتجـين الحـوافز تقـديم خـالل مـن الزراعيـة

                                                 

(
1
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عــادة الزراعيـة، األراضـي توزيـع إعـادة خـالل  (SONADER)الريفيــة للتنميـة الوطنيـة الشـركة تأهيـل وا 
 وتشــجيع الزراعيــة،  السياســة تطــوير إلــى باإلضــافة المرويــة، المســاحات تنميــة علــى تعمــل والتــي

 .الزراعي اإلنتاج مجال في التعاونيات
 واتخـاذ السـمكية الثـروة إدارة تحسـين علـى السـلطات عملـت فقـد ،البحـري بالصـيد يتعلـق فيمـا -
 إقراضــية سياســة إتبــاع خــالل مــن وذلــك القطــاع، هــذا فــي المضــافة القيمــة لرفــع الالزمــة اإلجـراءات
 الصـناعية الشــركات تشــجيع بغــرض المتاحـة الصـيد وسـائل أداء مســتوى وتحســين مناســبة، وضـريبية
 (SMCP).السمكية المنتجات لتسويق الموريتانية الشركة خوصصة إلى إضافة الحجم، الصغيرة
 الشــركات إنتاجيــة زيــادة إلــى الموريتانيــة الســلطات ســعت فقــد ،الصــناعة قطــاع وبخصــوص-
 التجهيـز، وأدوات األوليـة المـواد اسـتيراد حريـة مـنح خـالل مـن وذلـك والمتوسـطة، الصـغيرة الصـناعية

لغاء  .االستثمار حوافز وزيادة الصناعية المنتجات أسعار على الرقابة نظام وا 
 ظـل فـي القطاعـات لمختلـف المخصصـة االسـتثمارات مجمـوع بلـغ: االسـتثمارات توزيـع3-1-3 

 حسـب االقتصـادية القطاعـات علـى توزيعهـا تـم أوقيـة مليـون 69425 حـوالي الهيكلـي التصـحيح برنـامج
 :التالي الجدول يوضحه ما وذلك للبرنامج العامة والتوجهات األهداف تحقيق يخدم وما األولية

  (1992- 1994 )الهيكلي التصحيح برنامج ظل في االستثمارات توزيع : ((11رقم الجدول

 أوقية مليون :الوحدة                                                                 
 % النسبة االستثمارات مبالغ القطاعات

 1،27 18815 الريفية التنمية
 5،21 14801 الترابي االستصالح

التنمية الصناعية باستثناء 
 شركة اسنيم

14491 8،20 

 8،9 6820 البشرية الموارد
 2،8 5714 المؤسسات تنمية

 SNIM 8784 6،12شركة 
 100 69425 المجموع

 
 :على اعتمادا الطالب إعداد من المصدر

Office National de Statistique ( ons) annuaire statistique de Mauritanie 

année 1995; Nouakchott، Avril 1997;p: 101. 
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 مـن وذلـك الصـناعة، لقطـاع البرنـامج أوالهـا التـي األهميـة السـابق الجـدول خـالل مـن يتضـح
 الموجهــة االســتمارات نســبة بلغـت حيــث العموميـة، االســتثمارات مبــالغ مــن األكبــر الجـزء منحــه خـالل
 (SNIM).لشركة المخصصة االستثمارات إليها مضافا 33%،4 القطاع لهذا

 ، لمواصـلة أساسـا خصصـت والتـي SNIM  لشـركة الموجهـة االسـتمارات اسـتثنينا إذا أننـا إال
 أن سيتضـح الصــناعية التنميـة لقطــاع المخصصـة االســتثمارات مجمـل مـن أمهـاودات مشـروع تمويـل
 يتجـاوز لـم العامـة االسـتثمارات مـن والمتوسـطة الصـغيرة الصـناعية الشـركات لتطـوير المخصـص الجـزء

 المرتبـة يحتـل وبـذلك ،البرنـامج اسـتثمارات مجمـل مـن20 %،8 يمثـل مـا وهـو أوقيـة، مليـون 14491
 قطـاع أن حيـث الترابـي، واالستصـالح الريفيـة التنميـة قطـاع مـن كـل بعـد االسـتمارات توزيـع فـي الثالثـة
 تبقـى ذلـك مـع أنهـا إال البرنـامج اسـتمارات مـن( 27%،1)األكبـر بالنسـبة حظـي قـد كـان الريفيـة التنميـة
 عليـه السـكان أغلـب والعتمـاد الـوطني لالقتصـاد بالنسـبة القطـاع هـذا ألهميـة نظـرا الـالزم المسـتوى دون
 األهميـة ضـعف مـدى كـذلك السـابق الجـدول خـالل مـن ونالحـظ .لـديهم الوحيـد الـدخل مصـدر يمثـل كونـه
 احتـل حيـث االسـتمارات، توزيـع فـي األولويـة حيـث مـن وذلـك ،البشـرية المـوارد قطـاع بهـا يحظـى التـي
 النتيجـة هـذه وتعتبـر البرنـامج، اسـتثمارات مجمـل مـن 9%،8 قـدرها بنسـبة الخامسـة المرتبـة القطـاع هـذا

 اإلنفـاق ضـغط ضـرورة فالسـفته و منظـروه يـرى برنـامج مـن مسـتغربة وغيـر بعيـد حـد إلـى متوقعـة
 االسـتثمارية القـروض وتوجيـه الموازنـة فـي فـائض تحقيـق أجـل مـن القطـاع لهـذا المخصـص االسـتثماري

 هـؤالء لـدى المعلـوم مـن أنـه بـالرغم وذلـك وغيـرهم، ...والتعلـيم الصـحة غيـر إنتاجيـة ذات قطاعـات إلـى
 .المستدامة والتنمية التقدم يضمن الذي هو البشري المورد في االستثمار أن المنظرين

 العموميـة المؤسسـات بعـض هيكلـة إلعـادة موجـه االسـتثمارات مـن جـزء ظهـر القائمـة ذيـل وفـي
 .االستمرار على منها القادر غير وتطهير
 الحظنـا فقـد  (1992-1994) الهيكلـي التصـحيح برنـامج فـي االسـتثمارات تمويـل مسـتوى وعلـى–

 بلغـت إذ المناسـب، المسـتوى دون دائمـا تبقـى لكنهـا االسـتثمارات هـذه فـي المحلـي التمويـل نسـبة تزايـد
 و والمـالي، االقتصـادي التقـويم برنـامج فـي 8% تتجـاوز تكـن لـم أنهـا حـين فـي  21% النسـبة هـذه

 .والدفع الدعم برنامج في %15
 (1995 – 1997) : الهيكلي التصحيح برنامج2-3- 

 منـذ تنفيـذها فـي بـدأت التـي الهيكليـة اإلصـالحات مواصـلة علـى العـزم الموريتانيـة الحكومـة عقـدت
 الوثيقــة جــاءت الصــدد هــذا وفــي .الــدولي والبنــك الــدولي النقــد صــندوق مــع بالتعــاون الوقــت بعــض

 1997إلـى 1995 مـن الفتـرة خـالل لموريتانيـا االقتصـادية السياسـة مالمـح ترسـم التـي السادسـة اإلطاريـة

 .السابقتين الهيئتين في المختصة والمصالح الموريتانية السلطات طرف من وضعت الوثيقة هذه ،
 يعـاني التـي االقتصـادية المشـاكل حـل أن إليهـا المشـار الوثيقـة رأت الثالثـة السـنوات مـدى وعلـى

 وتيـرة وتسـريع المناسـبة اقتصـادية المـاكرو السياسـات تنفيـذ فـي االسـتمرار تـالزم علـى يتوقـف البلـد منهـا
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 ميـزان فـي العجـز تقلـيص إلـى لتطبيقـه الحكومـة تسـعى الـذي البرنـامج عمـل وهكـذا .الهيكلـي اإلصـالح
 نمــو لتحقيــق يؤســس ممــا الخــاص واالســتثمار للنمــو مالئــم منــا  وخلــق أكثــر، بشــكل المــدفوعات
 للسـكان، العـيش مسـتوى مـن ويحسـن للشـغل مناصـب يولـد أن شـأنه مـن الـذي الشـيء متسـارع، اقتصـادي

 .المواطنين أوساط في الفقر تخفيض وهو للحكومة الرئيسية األهداف أحد يتحقق وبذلك
( :1)على يركز الحكومة تبنته الذي للبرنامج األساسية العناصر إن

 

 .انكماشية ومالية نقدية سياسة بإتباع وذلك األسعار استقرار على المحافظة-
 علـى يشـجع بحيـث الدوليـة والتجـارة للصـرف) السـوق قـوانين حسـب( وفاعـل شـفاف نظـام خلـق-
 .واإلنتاج االستثمار أمام الحواجز ورفع المنافسة
 .والتنظيمي القضائي النظام إصالح-
 .المالية الوساطة تدعيم-
 .الخارجية الديون لمشكلة حلول إيجاد-

 بواســطة تحقيقهـا علـى ركــز رئيسـية أهــداف البرنـامج وضــع الطموحـات هــذه تحقيـق أجـل ومـن
 للسياســة كــذلك ســنتطرق كمــا المطلــب هــذا خــالل لهــا ســنتطرق االقتصــادية السياســات مــن حزمــة

 واألهـداف االسـتثمارات هـذه توزيـع تطـابق مـدى اسـتقراء ذلـك خـالل مـن محـاولين للبرنـامج، االسـتثمارية
 .إليها توصل التي النتائج أهم على باإلضافة البرنامج، رسمها التي

 برنـامج رسـمها التـي األهـداف تكـاد : للبرنـامج االقتصـادية السياسـات و األهـداف 3-2-3-
 األهـداف لتلـك مطابقـة صـورة تكـون أن طبقهـا التـي والسياسـات (1995 - 1997)  الهيكلـي التصـحيح
 .السابقة البرامج ونفذتها إليها سعت التي والسياسات

 أهــداف ثالثــة تحقيــق علــى البرنــامج هــذا يعمــل: للبرنــامج االقتصــادية األهــداف1-3-2-3 
 ( :2)في تمثلت الثالثة السنوات مدى على رئيسية
 األفـراد دخـل تحسـين مـن سـيمكن ممـا المتوسـط،، فـي4% ، 6يبلـغ سـنوي نمـو معـدل تحقيـق -أ
 .استهالكهم وبالتالي
 .سنويا 3% تتجاوز ال للتضخم معدالت على الحفاظ -ب
 مـن13% ، 8مـن) الرسـمية التحـويالت باسـتثناء ( الجـاري الحسـاب فـي العجـز تخفـيض -ج
 البنــك احتياطيــات زيــادة علــى والعمــل ، 1997 ســنة %8،1 إلــى 1994 ســنة اإلجمــالي المحلــي النـاتج

 .الصعبة العملة من المركزي
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 لعافيتهـا والزراعيـة الرعويـة المـوارد اسـتعادة علـى هـذا النمـو لمعـدل تحقيقـه فـي البرنـامج ويعـول
 مردوديـة علـى الكبيـر األثـر لـه سـيكون ممـا الماضـيتين، السـنتين خـالل الهامـة المطريـة التسـاقطات بعـد
 .اإلجمالي المحلي الناتج من مهمة نسبة يشكل أنه العلم مع المورد هذا

 إال -أساسـي بشـكل - تكـون لـن االرتفـاع هـذا وديمومـة االقتصـادي النمـو معـدالت ارتفـاع أن إال
 وخلـق العقبـات كـل تـذليل المجـال هـذا فـي تـم وقـد الخـاص، القطـاع فـي وخاصـة االسـتثمار وتعـاظم بنمـو
 .الخواص للمستثمرين مالئم اقتصادي منا 

 إجـراءات تسـهيل أجـل مـن المتبقيـة القيـود كافـة إلغـاء إلـى الحكومـة باشـرت ،التبـادل صـدد وفـي
 عجلـة تسـريع بهـدف كلـه وهـذا ،السـوق قـوى دور تـدعيم وأيضـا الرأسـمالية والعمليـات الجاريـة العمليـات

 .االقتصادي النمو
 ظــل فــي الموريتانيــة الحكومــة اتبعــت : للبرنــامج الكليــة االقتصــادية السياســات2-3-1-3-

 التــي بتلــك شــبيهة اقتصــادية المــاكرو السياســات مــن جملــة 1995-1997 الهيكلــي التصــحيح برنــامج
 :السياسات تلك أبرز ومن ،السابقة البرامج في طبقتها

 علـى المحافظـة أجـل مـن رئيسـيا عنصـرا االنكماشـية الماليـة السياسـة شـكلت: الماليـة السياسـة-
 واصــلت الســابقة البــرامج لهــا توصــلت التــي النتــائج تعــزز ولكــي .الصــرف وســعر األســعار اســتقرار
 خــالل للدولــة العامــة الموازنــة مســتوى علــى التــوازن اســتمرار ضــمان أجــل مــن جهودهــا الحكومــة

 حـد عنـد العامـة اإليـرادات تثبيـت علـى بـه المقـام الهيكلـي اإلصـالح سـيعمل وهكـذا 1995-1997.الفتـرة
 نتيجـة العامـة النفقـات سـتنخفض كمـا .الفتـرة نفـس خـالل اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن  26% أدنـاه

 التجاريـة البنـوك هيكلـة إلعـادة السـابق فـي توجـه كانـت التـي النفقـات )األقـل علـى( تقلـيص أو توقيـف
 تحصـلت التـي الفنيـة المسـاعدة نتيجـة ملحوظـا تقـدما الجبـائي اإلصـالح شـهد لقـد .العموميـة والمؤسسـات

 تثبيـت علـى العمـل هـو الفتـرة هـذه خـالل البرنـامج هـدف وكـان .المزيـد لتحقيـق وتتطلـع موريتانيـا، عليهـا
 الرسـوم وتخفـيض جهـة، مـن الضـريبي الوعـاء وتنويـع بتوسـيع وذلـك أعـاله، المـذكور الحـد عنـد اإليـرادات
 فـي بهـا المعمـول اإلسـتراتيجية تضـمنت وقـد .أخـرى جهـة مـن واإلنتـاج الدوليـة التجـارة علـى المفروضـة

 :منها نذكر عناصر عدة العامة اإليرادات مجال
 14% : ب قـدرت والتـي 1995/1/1 فـي (TVA )المضـافة القيمـة علـى الضـريبة اسـتحداث-

 .المعينة األنشطة بعض على 5 %بنسبة للتخفيض قابلة
 وبصــفة للضــريبة الخاضــعين عــدد زيــادة مــن تمكينهــا أجــل مــن الضــرائب إدارة قـدرات تـدعيم-
 .الجزافي للنظام خاضعين ليسو اللذين أولئك خاصة،
 اإلعفـاءات تقلـيص عقلنـة أجـل مـن 1995 لسـنة الماليـة قـانون تحـت عمـل برنـامج تنفيـذ بـدء-
 ( .1)الضريبية
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 جعــل إلــى الجبــائي النظــام علــى أدخلتهــا التــي اإلصــالحات خــالل مــن الحكومــة ســعت وقــد
 .الضرائب دافعي طرف من تناوال أسهل و فهما أبسط الضرائب

 رفــع علـى يرتكــز أمامهـا الحكومــة تضـعه الــذي التحـدي فكــان ،العموميـة بالنفقــات يتعلـق وفيمـا
 االدخـار تشـجيع يـتم بحيـث ثانيـة، جهـة مـن مسـتواها علـى والسـيطرة جهـة، مـن العموميـة النفقـات عائـد

 كـل خـالل الحكومـة وسـتعمل .الـوطني االقتصـاد فـي العمـومي القطـاع حجـم وتقلـيص الـداخلي العمـومي
 .األجــور هــذه علــى المفروضــة الضــريبة وكــذلك والرواتــب، األجــور كتلــة مراجعــة علــى ضــريبية ســنة

 عـن الدولـة إقـالع إلـى باإلضـافة واألمنيـة، العسـكرية النفقـات ارتفـاع مـن الحـد سـيتم ،ذلـك عـن فضـال
 إعـادة مـن الحكومـة سـيمكن مـا وهـذا العموميـة، المؤسسـات نحـو الجاريـة التحـويالت وتوقيـف العـون تقـديم
 .الصحة التعليم، البشري المال رأس في االستثمار إلى النفقات تلك توجيه

 مـن المباشـرة غيـر الرقابـة علـى تقـوم نقديـة سياسـة تطبيـق الحكومـة واصـلت: النقديـة السياسـة-
 المؤشـرات مختلـف علـى والسـيطرة الـتحكم مـن المركـزي البنـك تمكـن التـي والنوعيـة الكميـة األدوات خـالل

 الحكومـة إليهـا تسـعى التـي األهـداف وتحقيـق االقتصـادية، التعـامالت حريـة يضـمن بشـكل االقتصـادية
 الماليـة األوراق بيـع أو شـراء أي المفتوحـة، السـوق عمليـات األدوات هـذه أبـرز ومـن .الوقـت نفـس فـي

 يقـوم المركـزي البنـك فـإن النقـود عـرض زيـادة هـو الهـدف كـان فـإذا .النقديـة القاعـدة فـي للـتحكم الحكوميـة
 البنـك علـى مسـحوبة شـيكات األوراق هـذه مقابـل بدفعـه وذلـك الحكوميـة، الماليـة األوراق شـراء بعمليـة

 يقـوم فسـوف الشـيكات، هـذه تصـفية تـتم وعنـدما التجاريـة، البنـوك فـي تـودع الشـيكات وهـذه المركـزي
 للبنـوك إضـافية احتياطيـات يخلـق وبـذلك بقيمتهـا، لديـه التجاريـة البنـوك ودائـع بزيـادة المركـزي البنـك

 تقلــيص بهــدف الحكوميـة الماليـة األوراق ببيـع المركـزي البنـك يقـوم عنـدما العكـس ويحـدث .التجاريـة
 ( .1)النقود عرض

 شـراء يـتم حيـث   1995/1/1فـي اآلليـة هـذه اسـتحداث إلـى الموريتـاني المركـزي البنـك عمـد وهكـذا
 فـي المتـوفرة تلـك مـن أفضـل وبشـروط االقتصـاديين، الفـاعلين ولمختلـف مـن الخزينـة سـندات بيـع و

 مبلـغ تخفـيض إلـى المركـزي البنـك عمـد فيهـا المشـاركة نطـاق وتوسـيع العمليـة شـفافية ولضـمان .السـوق
 ،الفائــدة بأسـعار يتعلــق وفيمــا .الصـحف فــي العمليـة تلـك ونشــر السـندات، هـذه لشــراء األدنـى الحـد

 6 ألجـل الودائـع علـى 7% و  9%البـالغ الحـالي األدنـى الفائـدة سـعر إلغـاء علـى السـلطات سـتعمل

 يومـا، 90 إيـداعها مـدة تتجـاوز التـي الودائـع علـى الفائـدة تحريـر سـيتم كمـا .التجاريـة البنـوك لـدى أشـهر
  يونيـو أقصـاه وبتـاريخ تـدريجيا،  18% البـالغ الحـالي المـدين الفائـدة سـعر سـقف إلغـاء سـيتم كـذلك

1995. (2)
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 مــن بمشــاركة الحكومــة ســعت البشــري المــال رأس لترقيــة ســبيلها فــي: االجتماعيــة السياســة
 إلـى وصـولها وتسـهيل األساسـية الخـدمات نوعيـة تحسـين تضـمن إسـتراتيجية لمتابعـة الـدوليين الممـولين
 قامــت .المحليـة الجماعــات لمختلـف الواســعة والمشـاركة الالمركزيـة تعميــق خـالل مــن وذلـك المـواطن،
 تأهيــل إلــى والراميــة العامــة الموازنــة مــن الماليــة التخصيصــات زيــادة سياســة بمتابعــة الحكومــة

 مسـتوى وعلـى .الوطنيـة الواليـات مختلـف علـى الصـحية الوحـدات ونشـر الوالئيـة المراكـز فـي المستشـفيات
 الفنـي التعلـيم نظـام وتفعيـل وتطـوير التمـدرس نسـبة رفـع أجـل مـن جهودهـا الحكومـة تابعـت فقـد التعلـيم

 هـذا خـالل مـن الحكومـة وتسـعى .والعمـل السـوق حاجيـات مـع يتناسـب مـا حسـب المهنـي والتكـوين
 هـذا وفـي 2889-2881الدراسـية السـنة فـي97% إلـي   77% مـن التمـدرس نسـبة رفـع إلـى البرنـامج
 فـي %10 إلـى 2881-2881 خـالل  44 %مـن البنـات نسـبة رفـع إلـى المبذولـة الجهـود تركـز االتجـاه
 الثـانوي التعلـيم إلصـالح برنامجـا الـدولي البنـك مـع بالتعـاون الحكومـة سـتنفذ كمـا(1) . 2881-2889
 وحمايـة الفقـراء السـكان معيشـة مسـتوى رفـع إلـى الحكومـة تسـعى ،الفقـر مكافحـة مجـال وفـي .والعـالي
 كمصـدر الفئـات هـذه عليهـا تعتمـد التـي القطاعـات ترقيـة علـى بالعمـل ذلـك ويـرتبط فقـرا، األكثـر الفئـات
 هـذه إلـى وللوصـول .المصـنف غيـر والقطـاع التقليـدي الصـيد بقطـاع أساسـا هنـا األمـر ويتعلـق .لرزقهـا

 ( .2)أهمها ومن األساسية اإلجراءات ببعض الحكومة قامت األهداف
 . 1996 سنة من ابتداء وذلك الغذائية للمساعدات مخصص العامة الموازنة في بند إدراج-

 (AMEXTIPE).  العام النفع ذات األشغال وتنفيذ للتشغيل، وكالة إنشاء-
 فــي األثـر بــالغ لــه سـيكون ممـا والمتوســطة، الصـغيرة المؤسسـات إلقــراض ســهلة آليـات خلـق-
 .تشجيعها

 فـي الحكومـة سـتعد المسـتدامة بالتنميـة عالقـة مـن لـذلك ومـا البينـي التـدهور لخطـورة منهـا ووعيـا
  .الممــولين مــن جمــع بمســاعدة (PANE )للبيئــة وطنــي عمــل مخطــط 1995 يونيــو أقصــاه أجــل

 وثيقــة مـن المخطـط هـذا وينطلـق « لموريتانيـا البيئيــة اإلسـتراتيجية » تـم التـي الوثيقـة تلـك .كأسـاس
 برنـامج إعـداد علـى الحكومـة تشـرف كمـا .الحكومـة عليهـا ووافقـت الـدولي البنـك طـرف مـن إعـدادها
 بيئـة علــى والمحافظــة الطبيعيـة للمـوارد أحســن اسـتغالل إلــى يهــدف القطاعـات مختلـف بــين مشـترك
 كانـت التـي السياسـات بعـض بمتابعـة الحكومـة قامـت كمـا .المسـتدامة التنميـة تحقيـق يضـمن ممـا سـليمة
 ترقيــة أجـل مـن المــالي اإلصــالح مسـتوى علـى جهودهــا واصـلت حيـث الســابقة، البـرامج فـي بـدأتها

 المركـزي البنـك قـدرات تـدعيم تـم كمـا التجاريـة، البنـوك كـل هيكلـة إعـادة تمـت أن بعـد الماليـة الوسـاطة
 آخـر مجـال وفـي .مبـاح هـو مـا ظـل وفـي جيـد بشـكل المصـرفية النشـاطات علـى الرقابـة مـن يـتمكن حتـى
 العقبـات إزالــة أجـل مــن والقــانوني القضـائي اإلصــالح بمتابعــة الموريتانيـة الحكومــة قامــت صـلة ذي

                                                 
 0 11:سابق ، صي لتحليل السياسات ، مرجع الموريتان المركز -   (1)

(
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 القانونيـة المـدونات تبسـيط علـى كـذلك والعمـل الجـدد، المسـتثمرون بهـا يصـطدم التـي المفرطـة التنظيميـة
 المالئـم المنـا  خلـق إلـى ذلـك وراء مـن الحكومـة وتسـعى الخـاص، االقتصـادي النشـاط وتـنظم تـدير التـي

 وبـذلك جـدارة، بكـل الـوطني االقتصـاد فـي دوره لعـب مـن يـتمكن حتـى الخـاص القطـاع قـدرات لتطـوير
 .االقتصادية النشاطات على اإلشراف في والمتمثل (الجديد ) األساسي لدورها التفرغ الدولة تستطيع

 غطـى اسـتثماري ببرنـامج البرنـامج هـذا تـدعم : البرنـامج فـي االسـتثمارات توزيـع3-1-3- 2-
 مختلـف علــى توزيعـه تــم أوقيـة مليـون 66151 قـدره بمبلـغ وممــول ،2881-2881 بـين مـا الفتـرة

 :التالي النحو على االقتصادية القطاعات
 7991-7991- الهيكلي التصحيح لبرنامج االستثماري التوزيع  (12) :رقم الجدول

 أوقية مليون :الوحدة                                                                   
 %النسبة المبالغ القطاعات

 23 % 15162 الريفية التنمية
 10%،6 7025 الصناعية التنمية
 30%،8 20358 اإلقليمية التهيئة

 14%،3 9496 البشرية المصادر
 2%،6 1751 المؤسسية التنمية
 SNIM  1259 7،%18سنيم

 100% 66141 المجموع
 :على اعتمادا الطالب إعداد من :المصدر

ONS، Annuaire statistique 2001، P: 124. 

 أولتهــا التــي األهميـة مــدى بوضــوح لنـا يتــراءى الســابق، الجـدول علــى مجــردة نظـرة إلقــاء عنـد
 ،)والنقـل الحضـرية الميـاه (العمـران، السـكن، التحتيـة، البنـى  اإلقليميـة التهيئـة لقطـاع المعنيـة السـلطات

 إلـى ذلـك ويرجـع القطاعــات، لمختلــف الموجهــة االســتثمارات مجمــوع مــن 30%،8 نســبته بلغــت حيـث
 البنـى مـن صـلبة قاعـدة خلـق بضـرورة (متـأخرا كـان إن و) الدولـة ووعـي القطـاع لهـذا الكبيـرة األهميـة
 الثانيـة المرتبـة وفـي .مـا درجـة إلـى دائمـة تنميـة لتحقيـق متكامـل جـو علـى الحصـول مـن تمكـن التحتيـة،

 للدولـة، بالنسـبة للقطـاع االقتصـادية األهميـة يمثـل أن المفـروض مـن والـذي القـروض، توزيـع حيـث مـن
ن االسـتثمارات، مجمـل مـن   23%قـدرها بنسـبة الريفيـة التنميـة تـأتي  أنهـا إال مهمـة النسـبة هـذه كانـت وا 

 غالبيـة عليـه يعتمـد الـذي القطـاع هـذا أهميـة تعكـس وال السـابق البرنـامج فـي مثيلتهـا مـن أقـل جـاءت
  .السكان
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 إنتاجهـا أن مـن الـرغم علـى ،18%) ،7) معتبـرة نسـبة علـى محافظـة SNIM سـنيم شـركة وتظـل
 إلـى ذلـك تلـت التـي السـنوات مـدى علـى مسـتمرا تراجعـا وشـهد البرنـامج، سـنوات خـالل ثابـت شـبه ظـل
  (1) .2001 غاية

 فـي المناسـب المسـتوى دون حصـته ظلـت فقـد البشـري، المـال رأس فـي االسـتثمار مسـتوى وعلـى
 البرنـامج خـالل تشـكله كانـت عمـا 68 %،5 قـدرها بنسـبة ارتفعـت أنهـا مـن الـرغم علـى البرنـامج هـذا ظـل

 التمـدرس نسـبة رفـع علـى الحكومـة عـزم الزيـادة هـذه وتعكـس ، (االسـتثمارات مجمـل مـن) 9%، 8السـابق
 2 %، 6تتجـاوز ال بنسـبة المؤسسـية التنميـة تـأتي ،األخيـرة المرتبـة وفـي .الصـحية التغطيـة مسـتوى ورفـع

 المؤسسـات دور تقلـيص إلـى الراميـة الحكومـة لسياسـة انعكـاس إال ذلـك ومـا االسـتثمارات، مجمـل مـن 
 .الخاص القطاع أمام المجال وفسح العمومية

 العنصــر علـى االعتمـاد حيـث مـن سـابقيه مـن بأفضـل الحـال يكـن فلـم بالتمويـل، يتعلـق وفيمـا
 قـروض، شـكل علـى35%،5منهـا87% ، 3مسـاهمته نسـبة بلغـت حيـث التمويـل، علـى للحصـول األجنبـي
 .هبات وأشباه هبات شكل على والباقي

 :الفقر لمكافحة الوطنية اإلستراتيجية4- 
 عــرف مـا ضــمن طموحــة اقتصــادية سياســات الــزمن مــن عقــد مــن أكثــر منــذ موريتانيـا تنـتهج

 االقتصــادي اإلطــار تثبيــت مــن موريتانيــا البــرامج هــذه مكنــت وقــد االقتصــادية، اإلصــالحات ببرنـامج
 المحـيط وتحسـين العموميـة، المؤسسـات ألهـم الماليـة الحالـة وتنقيـة واألسـعار، األسـواق وتحريـر الكلـي

عـادة التحتيـة، البنيـة وتحسـين الخـاص، القطـاع نمـو وتشـجيع لألعمـال، والقضـائي القـانوني  دور تركيـز وا 
 االجتماعيـة الخـدمات وتنميـة ،المـوارد وتخصـيص التنظـيم فـي المتمثلـة األساسـية مهامهـا حـول الدولـة

 :أبرزها ونقائص هيكلية عقبات يواجه الموريتاني االقتصاد زال ما ذلك من بالرغم أنه إال .األساسية
 الفعالــة، غيــر الماليــة الوســاطة إلــى إضــافة التنافســية، قــدرتها وضــعف_اإلنتاجيــة القاعــدة ضــيق

 الموريتانيـة الحكومـة مـن اسـتدعى مـا وهـذا .الـخ....المؤسسـات وتطـوير المهـارات تكـوين فـي والـنقص
 جـاء ،المنطلـق هـذا ومـن .الـدولي والبنـك الـدولي النقـد صـندوق مـع بالتعـاون اإلصـالح جهـود مواصـلة
 ومــنهج األصــولية، االقتصــادية اإلصــالحات لبــرامج جديــدة كحلــة الفقــر لمحاربــة االســتراتيجي اإلطــار
 ممـا لالسـتمرار، قابـل أسـاس علـى متكـافئ نمـو وتحقيـق الكلـي االقتصـاد اسـتقرار علـى الحفـاظ يضـمن
 االقتصــادي النمــو بـين القـوي لالرتبـاط نتيجــة وذلـك الفقـر مـن الحــد علــى الكبيـر األثـر لـه سـيكون

 تخفـيض علـى القـادرة وحـدها هـي النمـو إلـى تهـدف التـي السياسـات أن حيـث الفقـراء، أعـداد وتخفـيض
 االقتصـادي النمـو دعـم علـى القـادرة وحـدها هـي الفقـراء أعـداد تخفـض التـي والسياسـات الفقـراء، أعـداد
   ( .2)الشامل

                                                 
(1)    - Ministère des affaires économique et du développement، ONS، Annuaire statistique 2001 Nouakchott; P:57. 
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 :08 .ص ، 2000 ديسمبر والتنمية، التمويل عقيم، جدل :الفقراء عدد إنقاص أم النمو روديك، داني -(   
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 ، التــي (PPTE)بالــديون المثقلــة الــدول لمبــادرة ثمــرة الفقــر لمحاربــة االســتراتيجي اإلطــار يعــد
 الـديون اتخـذها أعبـاء مشـكلة لعـالج منهمـا سـعيا ، 1996 عـام فـي الـدولي والبنـك الـدولي النقـد صـندوق

 تقويـة إطـار فـي 1999 خريـف فـي المبـادرة هـذه تعزيـز تـم وقـد الفقيـرة، البلـدان فـي لالسـتمرار القابلـة غيـر
 وأعمـق أسـرع بشـكل األعبـاء هـذه تخفيـف طريـق عـن الفقـر مـن والحـد الـديون أعبـاء تخفيـف بـين الـروابط
 واسـعة وبمشـاركة المعنـي البلـد طـرف مـن إعـدادها،( 1)سـيتم باسـتراتيجيات ذلـك تعضـيد مـع نطاقـا، وأوسـع
 »  تمتلكهــا « وهــذه . (2) بحــق الدولــة أي"أن أوضــحت التجربــة ألن وذلــك .المــدني المجتمــع مـن

 فـي تغيـرا أحـدثت وجوهريـة أساسـية نقطـة لـم مـا التنفيـذ فـي أو التصـميم فـي سـواء تفشـل سـوف إسـتراتيجية
 .الدخل منخفضة للبلدان الدعم الدولي والبنك الدولي النقد صندوق بها يقدم التي الطريقة

 فــي أعلــن التــي  الفقــر لمحاربــة إســتراتيجية بإعــداد الخــاص المسلســل موريتانيــا أطلقــت وهكــذا
 التجمعــات اإلدارة، جانــب إلــى تحضــيرها فــي وشــاركت منهــا، لالســتفادة الــبالد قبــول 1999 مــارس
 المـدني المجتمـع وهيئـات ،)النقابـات العمـل، أربـاب ( والمهنيـة االجتماعيـة المنظمـات وممثلـو المحليـة
 وتضــمن .الــدولي والبنــك الــدولي النقــد وصـندوق التنميــة فــي الشــركاء إلـى إضــافة جـامعيون، وأسـاتذة
 إلسـتراتيجية وعرضـا موريتانيـا فـي الفقـر لحالـة تحلـيال بدايتـه فـي الفقـر لمحاربـة االسـتراتيجي اإلطـار
 مختلـف الوثيقـة تناولـت كمـا2005  أفـق وفـي ، 2000 - 2015 الطويـل المـدى علـى الفقـر محاربـة
 أن إال .المتوسـط المـدى فـي الرئيسـية الفتـرة خـالل تنفيـذها سـيتم التـي العمـل وخطـة اإلسـتراتيجية محـاور
 اإلطــار، هــذا فــي انتهاجهــا تــم التــي االقتصــادية والسياســات األهــداف علــى ستقصــر هنــا دراســتنا

 (2001-2004 ) الفتـرة خـالل األولويـة ذات القطاعـات علـى االسـتثمارات توزيـع بنيـة إلـى باإلضـافة
 . 2005 أفق  المتوسط المدى في تحقيقها تم التي النتائج أهم إلى والتطرق

 :الفقر لمحاربة الوطنية اإلستراتيجية وسياسات أهداف1-4 
 ومـن أسـبابها، وتشـابك الظـاهرة هـذه جوانـب تعـدد موريتانيـا فـي الفقـر وضـعية تحليـل أظهـر لقـد

 علـى اإلسـتراتيجية عليهـا ترتكـز التـي الرؤيـة تعتمـد كمـا الفقـر، مكافحـة إسـتراتيجية تنطلـق المالحظـة هـذه
 بشـكل الفقـر تخفيـف مـن سـتتمكن بـذلك و ،الفقـر محـددات جميـع الوقـت نفـس فـي تعـالج مندمجـة سياسـة
 .ومستديم سريع
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 االســتراتيجي اإلطــار أهــداف تنطلــق: المتوســط المــد  علــى اإلســتراتيجية أهــداف1-1-4 
 وتتمثـل ،التنمويـة القطاعيـة البـرامج وأولويـات المـدفوعات وميـزان والموازنـة النمـو آفـاق مـن الفقـر لمحاربـة
 ( :1)في 2001-2004العمل خطة تنفيذ اكتمال عند الرئيسية األهداف
  2004 .عام بحلول 7% إلى يتجه سنوي نمو معدل تحقيق-

 %. 8،21إلى الشديد الفقر ونسبة ،38% ، 6إلى الفقر أثر نسبة تخفيض-
  2004 .سنة 2 %،4   تتجاوز ال تضخم نسبة على الحفاظ-

 .اإلجمالي المحلي الناتج من  25% يبلغ استثمار معدل تحقيق-
 ظـل فـي بلوغهـا الصـعب ومـن طموحـة أهـداف بأنهـا أعـاله المـذكورة األهـداف هـذه وصـف يمكـن

 (2) :األهداف   هذه تحقيق احتماالت تهدد أخطار ثالثة تواجه أن الحكومة وعلى الحالية، الظروف
 الخارجيــة الصـدمات حيـال الموريتـاني لالقتصـاد الشـديدة الحساسـية فـي يتمثـل األول الخطـر -أ
 المــدفوعات ميــزان ســالمة ستخضــع كمــا الرئيســيتين، التصــدير مــادتي وســعر حجــم علــى تــؤثر التــي

 :ـل قوي بشكل المتوسط المدى على الموازنة وتوازن
 النمــو باسـتمرار تـرتبط والتـي العالميـة، الحديـد سـوق مسـتوى علـى مناسـبة آفـاق علـى الحفـاظ*

 .العالمي االقتصادي
 .السمك سوق في مالئم تطور*
 .الخارجية والمنح المساعدات من كاف حجم على اإلبقاء*

 .المناخية الظروف في تدهور أي أمام حساسة الريفي الفقر وتحقيق النمو أهداف تظل كما
 قــدرات وجــود يتطلــب ممــا الطمــوح، مــن الدرجــة بهــذه برنــامج بتنفيــذ الثــاني الخطــر يــرتبط -ب
 المشـاريع وتنفيـذ األكمـل الوجـه علـى المبرمجـة باإلصـالحات القيـام بغيـة القطاعـات كافـة لـدى مؤسسـية

 أن األخيـرة السـنوات فـي أجريـت التـي االقتصـادية البحـوث مـن كبيـر قـدر بـين وقـد .المحـددة اآلجـال فـي
 أن البحــوث هــذه أوضــحت حيــث والنمــو، االقتصــادية التنميــة تحقيــق فــي كبيــرة أهميــة للمؤسســات
 مـن الفـرد نصـيب مسـتوى كثيـرا تزيـد وأنهـا االقتصـادي، األداء علـى -إحصـائيا – كبيـرا أثـرا للمؤسسـات

 ( .3)اإلجمالي المحلي الناتج
لـى  ممـا العاليـة القـدرات ذات القويـة المؤسسـات مـن النـوع هـذا تفتقـد موريتانيـا مازالـت ،اآلن حـد وا 

 .فيها والمبالغ الطموحة األهداف هذه تحقيق أمام عقبة يشكل أن شأنه من
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 األسـاس، حيـث مـن وضـعه ينبغـي الـذي والتقيـيم المتابعـة بنظـام فيتعلـق الثالـث الخطـر أمـا -ج
 اإلدارة قـدرات ضـعف إلـى إضـافة التجزئـة، مـن الفقـر حـول اإلحصـائية المعلومـات نظـام يعـاني وفعـال
 .لحداثته نظرا المجال هذا في

 فـي اإلسـتراتيجية هـذه تـنهج: (1)المتوسـط المـد  علـى لإلسـتراتيجية الكليـة السياسـات2-1-4 
 .الكلي االقتصادي واالستقرار النمو تحقيق أجل من رئيسية اقتصادية سياسات ثالث المتوسط المدى

 الداخليـة للمـوارد كاملـة تعبئـة ضـمان إلـى أساسـي بشـكل السياسـة هـذه تهـدف: الماليـة السياسـة-
 خـالل مـن اإلسـتراتيجية وتتوقـع .أخـرى جهـة مـن المـداخيل وزيـادة جهـة، مـن الجاريـة النفقـات وتثبيـت

 الضـرائب مـن المـداخيل وسـتعرف الفتـرة، طيلـة الميزانيـة خيـل لمـدا سـريعا تقـدما بهـا المقـام اإلصـالحات
 الضـريبي النظـام مسـتوى علـى بهـا المقـام اإلصـالحات بفعـل وذلـك الخـام الـداخلي النـاتج مـن أسـرع تقـدما

 مزيـد وتـوفير الوعـاء، وتوسـيع تبسـيط فـي يتمثـل الجوانـب ثالثـي هـدف تحقيـق إلـى سـعى الـذي المباشـر،
 وتطـوير الكلـي االقتصـاد اسـتقرار ضـمان علـى الكبيـر األثـر لـه سـيكون ممـا الضـريبية، العدالـة مـن

 وتحسـين والمتوسـطة، الصـغيرة المؤسسـات لصـالح الضـرائب وتخفيـف تبسـيط ) الخـاص القطـاع وتنويـع
 فـي اإلصـالح هـذا سيسـهم كمـا ،التجـاري والقطـاع الكبيـرة المؤسسـات مسـتوى علـى المحصـلة الكميـات
 .المنتجة غير األصول على قيمة األكثر الضرائب رسم بفعل الداخلية للثروات أفضل توزيع

 الضـريبة خصـم ارتفـع وهكـذا ، 2000 ينـاير فـاتح مـن المباشـرة الضـرائب إصـالح تنفيـذ تـم وقـد
 سـابقا،25%     بـدل  50% إلـى 2000 سـنة التجاريـة و الصـناعية األربـاح ضـريبة مـن الجزافيـة الـدنيا
 األربـاح ضـريبة وانخفـاض ، 75 %إلـى الخصـم ذلـك ارتفـاع علـى 2001 لسـنة الماليـة قـانون ونـص

 المتوسـط المـدى علـى الموازنـة تطـور أن مـن الـرغم وعلـى 35 %إلـى  40% مـن والتجاريـة الصـناعية
 إلـى 2000 سـنة للخـام الـداخلي النـاتج مـن  1%، 5مـن سـيرتفع حيـث العجـز ارتفـاع نحـو اتجاهـا يظهـر
 االسـتثمار نفقـات األسـاس حيـث مـن يعكـس التطـور هـذا أن إال .متوقـع هـو كمـا  2004 سـنة 3% نسـبة

 المثقلــة الفقيــرة البلــدان مبــادرة نفقــات عــن وخارجــا الفقــر، لمحاربــة االســتراتيجي اإلطــار فــي العمــومي
 .الفترة امتداد على إيجابيا الموازنة رصيد يظل بالديون

 السياسـة تطبيـق المتوسـط المـدى علـى اإلسـتراتيجية سـتتابع: المـالي القطـاع و النقديـة السياسـة-
 الصـرف سـعر معـدل تثبيـت إلـى تسـعى والتـي الصـرف، أسـعار سياسـة دعـم أجـل مـن الصـارمة النقديـة
 فـي تضـخم معـدالت علـى والمحافظـة الجـاري، الحسـاب لهـدف مطـابق مسـتوى فـي والفعلـي الحقيقـي
 المركـزي البنـك سيواصـل اإلطـار هـذا وفـي .الشـريكة البلـدان فـي المالحـظ المسـتوى مـن قريبـة حـدود

 السـيولة لتسـيير المباشـرة غيـر األدوات اسـتخدام خـالل مـن السـوق قـوى علـى المرتكـزة سياسـته الموريتـاني
 علـى فيهـا المقـام اإلصـالحات مواصـلة علـى اإلسـتراتيجية سـتعمل كمـا .الخزينـة سـندات سـوق وتطـوير
 وهكـذا .الماليـة الوسـاطة فـي منقـوص وغيـر كـامال دوره لعـب مـن يـتمكن حتـى المصـرفي القطـاع مسـتوى

                                                 
 (1

 
 23-24  .  :ص -ص سابق، مرجع الفقر، لمحاربة الوطنية اإلستراتيجية مشروع والتنمية، االقتصادية الشؤون وزارة -(   



- حالة موريتانيا -دراسة تطبيقية لدور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية  :الفصل الثالث 
 

 - 135 - 

قــرار إعــداد علــى الحكومــة ســتعمل  عبــر االدخــار نمــو وترقيــة المــالي، القطــاع لتنميــة إســتراتيجية وا 
دخـال تشـجيعية، إجـراءات  المصـرفية الجمـع شـبكات وتطـوير الماليـة، المـوارد وتنويـع جديـدة، آليـات وا 

 الوســاطة تخفـيض إلـى إضـافة واالدخـار، القـرض شـبكات وتوسـيع ودعـم ،)التأمينـات( المصـرفية وغيـر
 التطـور مكـن كلمـا الفائـدة سـعر وتخفـيض جديـدة بنـوك أمـام القطـاع وفـتح المنافسـة تشـجيع عبـر الماليـة

 الرقابــة آليــات ودعــم للمســتثمرين، والتغطيــة الضــمان آليــات وتطــوير ذلــك، مــن الكلــي االقتصــادي
 .المركزي البنك لدى والمراقبة االحتياطية

 وســيمثل .للحكومــة الرئيســية األهــداف أحــد الخــارجي العــائق تــذليل يظــل: الخــارجي القطــاع-
 الــذي الجديــد والــدور الجــاري، الجبــائي واإلصــالح ،)والمواصــالت الطاقــة(عناصــر تكــاليف تخفــيض
 ميــزان عقبــة تــذليل مــن موريتانيــا ســتمكن إيجابيــة عناصــر الخــاص القطــاع اإلنتــاج بــه يضــطلع

 سـير حسـن بواسـطة وذلـك المـدفوعات، ميـزان حالـة تحسـن علـى كبيـرة آمـاال الحكومـة وتعلـق .المـدفوعات
 ، مـن سـتنخفض التـي الـدين تكلفـة مصـاريف وانخفـاض ،)والحديـد الصـيد( التقليديـة التصـدير قطاعـات

 سـيتبدد الحلـم هـذا أن نـرى أننـا إال 2004 سـنة دوالر مليـون42 ، 5إلـى 2001 سـنة دوالر مليـون 9،79
 مليـون 38 قـدره عجـزا سيشـهد التجـاري الميـزان أن إلـى تشـير اإلسـتراتيجية تقـديرات أن علمنـا مـا إذا

 البنيـة فـي االسـتثمارات زيـادة أثـر تضـافر عـن النـاتج الـواردات تزايـد بفعـل وذلـك ، 2004 سـنة دوالر
 الطاقــة قطاعــات فــي االســتثمارات وتزايــد االجتماعيــة، المصــاريف وارتفــاع األساســية، التحتيــة

 للمنافســة االقتصــاد قابليــة دعــم إلــى الهادفــة اإلســتراتيجية إن .خوصصــتهم بعــد والنقــل والمواصــالت
 فـإن األسـاس هـذا وعلـى أكلهـا، الفـور علـى تـؤتى لـن الصـناعي والصـيد المنـاجم مـن الصـادرات وترقيـة

 علــى أثرهـا ينحصــر حيـث محــدودة، دفـع آثــار لهـا اإلســتراتيجية هــذه عليهــا تعتمــد التــي القطاعـات
 مـن الحـد علـى أثرهـا سـيكون وبالتـالي ،)ازويـرات أنواذيبـو، ،نواكشـوط( الرئيسـية المنـاطق فـي التشـغيل

 .كاف وغير مباشر غير الفقر
 يمارسـها أنشـطة تطـوير و بتنميـة يمـر أولـى مرحلـة فـي الشـديد والفقـر للفقـر المباشـر التخفيـف إن
 موازيـة أخـرى سياسـة انتهـاج اإلسـتراتيجية هـذه خـالل ومـن الحكومـة مـن اسـتدعى ممـا أنفسـهم، الفقـراء
 هـذه وترمـي .الفقـر لمحاربـة الوطنيـة اإلسـتراتيجية فـي أساسـيا محـورا وتشـكل السـابقة، السياسـات لتلـك

 تجمـع مندمجـة مقاربـة علـى باعتمادهـا وذلـك للفقـراء االقتصـادي المحـيط فـي النمـو ترسـيخ إلـى السياسـة
 تنفيـذها سـيتم التـي السياسـة هـذه تعتمـد كمـا المكـاني، االسـتهداف ومنطـق القطاعيـة التنميـة منطـق بـين
 التشـاركية الهياكـل ودعـم واالجتماعيـة االقتصـادية التحتيـة البنـي فـي واالسـتثمار االقتصـاد تحفيـز علـى
(  :1)محاور ثالثة حسب تنفيذها سيتم الفقر لمكافحة الوطنية اإلستراتيجية إن
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 والتنميـة الزراعـة ( قطاعيـة تنمويـة سياسـات علـى تعتمـد الريفيـة المنـاطق لتنميـة مندمجـة مقاربـة-
جـراءات التحتيـة للبنـى سياسـات وتكملهـا فقـرا، األكثـر والمنـاطق السـكان الحسـبان فـي تأخـذ) الحيوانيـة  وا 
 .المحلية التنمية لتشجيع

 الضــرورية -واالجتماعيــة االقتصــادية التحتيــة البنيــة – الظــروف تنشــئ حضــرية تنميــة سياسـة-
 للسـكان االقتصـادي الـدمج وتضـمن للتنميـة، جهويـة كأقطـاب بـدورها تضـطلع الحضـرية المراكـز لجعـل
 .المدن أطراف في يعيشون الذين

 المــدرة وللنشــاطات للتشـغيل، شــمولية األكثــر وللـدعم الصــغار، الفــاعلين لهيكلـة أفقيــة إجـراءات-
 نظـام وتحسـين للقـرض، الصـغيرة المؤسسـات تطـوير علـى خـاص بشـكل اإلجـراءات تلـك وتعتمـد .للـدخل
نجاز المهني التكوين  .التشغيل سوق قطاعات لمختلف مالئمة برامج وا 

 بشـكل النمـو ذلـك وترسـيخ النمـو عجلـة دفـع أجـل مـن إنجازهـا سـيتم التـي اإلسـتراتيجية مـع ومـوازاة
 المصـادر لتنميـة طموحـة اسـتراتيجيات تنفيـذ الحكومـة ستواصـل للفقـراء، االقتصـادي المحـيط فـي أفضـل
 الصـرف المشـروب، المـاء الطبيـة، العالجـات التعلـيم،(األساسـية الخـدمات مـن االسـتفادة وتعمـيم البشـرية

 تحقيـق إلـى تسـعى لدولـة بالنسـبة عنهـا غنـى ال الخـدمات هـذه فـإن وبالفعـل(  ...( . 1)الطاقـة الصـحي،
 ممارســة علـى القــدرة مـن ســتقلل)الخـدمات (منهــا االسـتفادة فــي صـعوبة وأي مســتدامة، بشــرية تنميـة

 .الفقر وجود احتمال من تزيد وبالتالي للدخل، مدرة نشاطات
 لمحاربــة الوطنيــة اإلســتراتيجية فــي العــام االســتثمار حجــم بلــغ: االســتثمارات توزيــع3-1-4-

 فـي لالسـتثمار أوقيـة مليـار 73 مبلــغ منهــا خصــص أوقيــة مليـار 92 المتوســط المــدى علــى الفقـر
 هـذه توزيـع تـم وقـد ،)الثانويـة(األخـرى المجـاالت إلـى توجيهـه فـتم البـاقي أمـا األولويـة، ذات المجـاالت

 :التالي النحو على االقتصادية القطاعات على االستثمارات
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 األوقية ماليين  األولوية ذات القطاعات على االستثمارات توزيع (13) : رقم الجدول

 النسبة المجموع 2004 2003 2002 السنوات
   8،1 1315 785 480 100 الخاص القطاع محيط
 45،12 9140 4794 3501 845 داعمة تحتية بنى

 5،20 15042 6197 5174 3671 الريفية التنمية
 84،23 17500 6350 6650 5400 الحضرية التنمية
 44،18 13539 4210 4504 4825 التهذيب
 25،12 8996 3171 3128 2697 الصحة
 8،9 6546 2939 2125 1482 الصحي الصرف و الشروب الماء
  8،0 580 220 220 140 الرشيد الحكم
  02 ،1 750 250 250 250 الفقر لمحاربة االستراتيجي اإلطار تحيين

   100 73408 28866 26032 18510 المجموع
 الفقـر، لمحاربـة الوطنيـة اإلسـتراتيجية مشـروع والتنميـة، االقتصـادية الشـؤون وزارة :المصـدر 
 . 62 :ص سابق، مرجع

 اإلسـتراتيجية خـالل الموريتانيـة الحكومـة توليهـا التـي األهميـة مـدى رقـم السـابق الجـدول مـن يتضـح
 هـذا عليهــا حصـل التـي النسـبة شـكلت حيـث الحضـرية، للتنميـة الفقـر لمحاربـة تبنتهـا التـي الوطنيـة
 وستخصـص ،األولويـة ذات للقطاعـات الموجهـة االسـتثمارات مجمـوع مـن  23.84% يمثـل مـا القطـاع

 اإلدارة،( الوطنيــة القــدرات دعــم و لتنميتهــا مرجعــي بإطــار الواليــات عواصــم لتزويــد المبــالغ هــذه
 االقتصـاديين والفـاعلين السـكان اسـتفادة تحسـين إلـى إضـافة الحضـري، التسـيير مجـال فـي )...البلـديات

 .الحضرية البطالة ومكافحة األساسية، الجماعية والخدمات التجهيزات من
 االسـتثمارات، مجمـوع مـن  20.5% قـدرها بنسـبة الريفيـة التنميـة قطـاع يـأتي ،الثانيـة المرتبـة وفـي

 الـبالد، لسـكان اإلجمـالي العـدد مـن  45% يحـوي الريـف كـون إلـى الريفـي بالقطـاع االهتمـام هـذا ويعـود
 التحتيـة البنـي تطـوير إلـى المسـتثمرة المبـالغ هـذه وسـتوجه (1) الفقـراء السـكان مـن  76 %فيـه يتمركـز و

 .الطبيعية الموارد وحماية مؤسسية إجراءات خالل من القطاع تنظيم و الريفية،
 الموجـه االسـتثمار حصـة زيـادة هـو الوقـت، نفـس فـي المهـم و لالنتبـاه، الملفـت األمـر لعـل و
 مـا أعلـى هـي النسـبة هـذه تعتبـر و ، 18.44% قـدرها بنسـبة الثالثـة المرتبـة احتـل حيـث التهـذيب لقطـاع
 و االقتصـادية، اإلصـالحات بـرامج مختلـف مـدى علـى القطـاع فـي العامـة االسـتثمارات إليـه وصـلت
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 لتنميــة طموحــة اســتراتيجيات تنفيــذ فــي والمتمثــل الموريتانيــة للســلطات الجديــد التوجــه ذلــك يعكــس
 .البشرية المصادر

 ب قــدرت بنســبتين العموميــة والصــحة التحتيــة البنيــة قطــاعي يــأتي الرابعــة المرتبــة وفــي
 .األولوية ذات للقطاعات الموجهة االستثمارات مجمل من التوالي على  12.25% و :%12.45
 مـع لتتناسـب النسـبة هـذه تكـن ولـم (0.8%) نسـبة بـأدنى حظـي الـذي الرشـيد الحكـم يـأتي وأخيـرا

 الجيـد الحكـم إعـالن يتمحـور و .النسـبية أهميتـه ال و الجديـد، المفهـوم هـذا صـاحبت التـي الكبيـرة الضـجة
 دعـم و القـانون، دولـة تقويـة :وهـي محـاور خمسـة حـول م 1999 سـنة فـي الحكومـة عليـه صـادقت الـذي
 دعـم و الفقـراء السـكان إشـراك وأخيـرا العموميـة، للمـوارد الفعـال والتسـيير الالمركزيـة، دعـم اإلدارة، قـدرات
 .الحكومية غير المنظمات خاصة و المدني المجتمع قدرات

 و طريـق عـن أوقيـة مليـار 28 حـدود فـي االسـتثمارات هـذه تمويـل احتياجـات تغطيـة تـتم سـوف و
 طريـق عـن المديونيـة كثيـرة البلـدان ديـون إلغـاء مبـادرة توفرهـا التـي المـوارد (PPTE)، أوقيـة مليـار 14

 النســبة أمــا التمويــل، مبلــغ إجمــالي مــن  19.8 %قــدرها نســبة ســيمثل مــا وهــو ،الميزانــي االدخــار
 (1) .أخرى مصادر طريق عن تمويلها فسيتم  42.46%الباقية

 التجارة الخارجية واالستراتيجيات التنموية في موريتانيا: المبحث الثالث 
 التركيبة الداخلية للتجارة الخارجية :األول المطلب

 للصادرات السلعي التركيب1- 
فكلمــا  الــوطني، لالقتصــاد الهيكلــي للتركيــب العاكســة المــرآة للصــادرات الســلعي التركيــب يعتبــر

 علـى ذلـك دل المصـدرة السـلع مـن اكبـر عـدد علـى النسـبية أهميتهـا وتوزعـت مكوناتـه السـلعية تنوعـت
 فــي هيكــل الحاصــلة التغيــرات تعكــس كمــا .صــحيح والعكــس اإلنتــاجي، الهيكــل وقــوة تطــور علــى

 .االقتصاد بنية على عام بشكل االقتصادية اإلصالحات فيه أثرت الذي المدى الصادرات
ذا التركيـز  مـن كبيـر بقـدر تتمتـع أنهـا نجـد الموريتانيـة للصـادرات السـلعي الهيكـل إلـى نظرنـا مـا وا 

 :التالي الجدول يوضحه ما وذلك التنوع من قليل و
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)    - UNKTAD، HANDBOOK of statistics 2005، United Nations، New York، and Geneva، P :328  .  
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  (1985- 2004)الفترة خالل الموريتانية للصادرات السلعي الهيكل  (14 ) :رقم الجدول

 البيان
    السنوات

 خامات
 الحديد

 الصمغ الجلود الجبس
 العربي

 سلع السمك الذهب
 أخرى

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

40.60 

34.10 

33.00 

32.22 

40.32 

50.28 

49.18 

39.05 

41.40 

42.05 

38.60 

42.00 

52.00 

59.00 

58.20 

58.30 

58.80 

62.05 

59.15 

60.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.14 

0.06 

0.02 

0.02 

0.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.13 

0.13 

0 

0.04 

0.03 

0.009 

0.30 

0.04 

0 

0 

0.05 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.11 

0.30 

0 

0.04 

0 

0.001 

0.02 

0.02 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.75 

3.80 

5.06 

2.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

58.70 

65.60 

66.70 

65.65 

57.26 

47.76 

50.60 

59.07 

54.66 

52.50 

58.35 

56.00 

45.00 

40.00 

41.40 

41.30 

40.80 

37.95 

40.85 

40.00 

0.7 

0.3 

0.3 

1.89 

1.99 

1.95 

0 

0.03 

0.11 

0.05 

0.09 

2.00 

3.00 

0.95 

0.40 

0.40 

0.40 

0 

0 

0 

 
 :المصدر

- ONS، statistiques du commerce extérieur 1999/2001، Nouakchott، janvier 2003، 
p : 06  . 
-ONS، statistiques du commerce extérieur 1998، Nouakchott، Novembre، 1999، 
p: 05. 
-ONS، statistiques du commerce extérieur 1997، Nouakchott، Avril، 1999، p: 03. 

 10 .:ص ، 1989 لسنة إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك -
 .1992،1993،1994،1995 ،1991 :لسنوات إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك -
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 ذات درجـات السـلع مـن محـدود عـدد مـن يتشـكل للصـادرات السـلعي الهيكـل أن ،أعاله الجدول من يتضح
 وتشـكل أقصـى، كحـد 66.7 %و أدنـى كحـد 0% بـين التمثيـل هـذا يتـراوح حيـث النسـبي، التمثيـل مـن متفاوتـة
 معـا السـلعتين هـاتين تشـكلها نسـبة بلغـت أدنـى حيث ،الهيكل هذا ضمن السلعتين األبرز والسمك الحديد خامات

 من100% بلغت فقد نسبة أعلى أما م، 1994 سنة الموريتانية وذلك الصادرات مجموع من  94.55 %مقداره ما
ذاالسـابق  الجـدول فـي موضـح هـو كمـا عـدة سـنوات خـالل وذلـك مجمـوع الصـادرات  أن نجـد ،النظـر عمقنـا وا 

 المرتبـة تحتـل السـمكية الصـادرات فتـارة تكـون الترتيـب، صـدارة علـى يتناوبـان السـمكية والسـلع الحديـد خامـات
 خامـات صـادرات تكـون أخـرى وتـارة م، 1990 سـنة باسـتثناء 1996 -  1985الفتـرة فـي حصـل كمـا األولـى،
 فـي القطـاعين هـذين بـين التنـاوب ويرجـع .األخيـرة للسـنوات بالنسـبة هـو الحـال كمـا األولـى المرتبـة فـي الحديـد

تتبعهـا السـلطات  التـي المتوازنـة غيـر التنميـة إسـتراتيجية أبرزهـا أمـور عـدة إلـى قطـاع التصـدير فـي مسـاهمتهم
 القطـاع حصـل مـع كمـا األخـرى القطاعـات دون القطاعـات ألحـد األولويـة الحكومـة تعطـي حيـث الموريتانيـة،
 األمـر أمـا .التسـعينات و أوائـل الثمانينـات خـالل البحـري دالصي وقطاع والسبعينات الستينات خالل االستخراجي

 االستغالل وعدم السمكية الثروات تسيير لسياسة عقلنة األخيرة السنوات خالل الحكومة إتباع في فيتمثل ،اآلخر
 فرصـة إلعطـاء سـنة كـل مـن شـهرين خـالل االصـطياد المجـال منـع هـذا فـي اتخـذ مـا أبـرز مـن و لهـا، الفـاحش
  .البيولوجية بالراحة يسمى ما هذا و الحيوانات البحرية، لمختلف التجدد و للتكاثر
 أعلـى حيـث بلغـت جـدا متدنيـة النسبية أهميتها كانت فقد ،العربي والصمغ والجلود الجبس لسلع بالنسبة و

 عـن السـلع هـذه بعـض  توقفـت وقـد م 1989 سـنة وذلـك الصـادرات مجمـوع مـن  0.43% مجتمعـة لهـا نسـبة
 .العربي للصمغ بالنسبة الحال هو كما التصدير
 مـن مجمـوع  1.75% مثلـت بنسـبة م 1992 سـنة منـه شـحنة أول تصـدير تـم فقـد ،الـذهب بخصـوص و

 قـدرها  بكميـة م 1994 أوجه سنة بلغ تصاعديا شكال الذهب مادة من المصدرة الكميات أخذت قد و ،الصادرات
 فـي كبيـرا تراجعـا شـهدت القـيم هـذه إال أن الصـادرات، مجمـوع مـن  5.06 %قـدرها وبنسـبة( 1) أونصـه 55740 

 .المعدن هذا استخراج حيث توقف ذلك تلت التي السنوات في وانعداما الموالية السنة
 مـن 3%هـي بلغتهـا نسـبة أعلـى وكانـت ،ومتـدهورة متذبذبـة التمثيليـة نسـبته فكانـت األخـرى السـلع بنـد أمـا
 عجائن الحمراء، اللحوم الحيوانات الحية، أخرى مواد بين من البند هذا يضم و م، 1997 سنة الصادرات مجموع

 األمـر تعلـق مـا إذا وخاصـة التنظـيم و الدقـة مـن كثيـر إلـى هـذا البنـد إحصائيات تفتقر و الخ،...المعدنية المياه،
 .رقابة ألي تصديرها تخضع عملية ال التي الحية بالحيوانات
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 الحديد فمازالت سلعتي يذكر، تغير عليه يطرأ لم الموريتانية للصادرات السلعي الهيكل أن ،القول وخالصة
 إلى تشير المصادر بعض فإن ورغم ذلك الموريتانية، الصادرات تشكيلة ضمن األساسيتان السلعتان هما والسمك

  ( .1)م 2003 سنة سلعة 39 م إلى 1993 سنة سلعة 23 من ارتفع قد المصدرة السلع عدد أن
 للواردات السلعي التركيب 2- 
االسـتهالكية،  المـواد :هـي بنـود خمسـة مـن أساسـا يتشـكل الموريتانيـة للـواردات السـلعي الهيكـل إن
 .مختلفة أخرى مواد و محروقات استثمارية، معدات تجهيز، و نقل معدات

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)    - UNCTAD، HAND BOOK، OP.CIT;p: 406   .  
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 مئوية نسب 1985 - 2004 الفترة خالل الموريتانية للواردات السلعي الهيكل :(15) رقم الجدول

 السنوات      
 البيان

3611 3619 3619 3611 3616 3661 3663 3661 3661 3666 3661 3669 3669 3661 3666 1111 1113 1111 1111 1116 

 19.39 16.69 19.11 11.11 11.61 66.31 61.1 61 69.96 11.16 11.11 69.36 11.61 13.16 13.11 16.99 16.69 66.11 61.31 13.96 مواد استهالكية  -3

 11.36 91.11 91.11 16.16 63.96 69.11 19.16 11 16.19 96.96 11.11 11 11 11.69 91.9 91.1 91.1 11.6 96.1 11.3 مواد عذائية 

 م.غ م.غ م.ع 63.61 11.11 11.1 11.11 11.96 66.13 11.69 11.19 19.93 61.16 11.16 16 91 11 66.1 16.1 61.6 سكر، شاي ، أرز

 م.غ م.غ م.ع 11.11 99.39 93.1 93.69 11.99 11.66 11.69 93.31 91.16 13.39 96.39 93 61 61 11.1 91.1 16.9 مواد غذائية أخر 

مواد استهالكية 
 أخر 

39.6 11.1 66.9 16.1 11.1 13.1 36.11 31 39 39.91 99.11 31.61 93.11 31.33 91.99 1.13 31.69 13.69 16.99 39.13 

تجهيز ومعدات  -1
 نقل

6.99 6.31 6.66 9.66 9.66 33.19 31.61 6.16 3119 31.61 11.13 6.6 33.19 1.39 1.19 6.19 6.61 1.91 6.61 1.6 

معدات  -1
 استثمارية

6.61 31.16 6.91 31.66 6.1 9.16 1.91 33.16 1 9.19 31.11 1.9 6.16 9.19 36.11 31 1.91 16.1 19.96 11.19 

 11.11 19.19 16.96 61.19 16.11 11.19 91.1 1.9 11.11 33.91 19.3 19.1 11.19 11.16       لوازم البناء

 99.31 91.96 91.13 16.61 61.31 99.66 13.1 91.69 66.91 66.16 61.6 61.1 69.96 93.69       معدات التجهيز

 1.1 39.6 11.11 11.9 11.61 11.19 19.99 16.11 36.93 11.99 31.11 31.11 31.13 36.61 31.13 31.69 33.1 31.39 11.36 31.11 محروقات-6

مواد مختلفة  -1
 أخر 

36.16 36.11 39.61 36.11 31.19 39.96 39.11 33.11 39.1 31.91 36.9 31 31.99 9.1 6.61  11.61 1.13 1 9.36 

 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 المجموع

 . :06ص سابق، مرجع ، 1985، 1986، 1987 الموريتانية الخارجية التجارة إحصاءات والتنمية، االقتصاد وزارة :المصادر

- BCM، bulletin trimestriel، décembre، 1995، p: 32. 

– BCM، bulletin trimestriel، décembre، 2003، p: 32. 

- ONS، statistiques du commerce extérieur 1985، 1986، 1987; op. cit. p: 06. 

- ONS، statistiques du commerce extérieur 1989، op. cit، p: 03. 

- ONS، statistiques du commerce extérieur 1990، op. cit، p: 07.
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إجمـالي  إلـى نسـبتها متوسـط بلـغ حيـث الدولـة واردات مـن األكبـر الجـزء االسـتهالكية المـواد تمثـل
  .سنويا 45.1%الواردات

 التـي تضـم الغذائيـة المـواد هـي البنـد هـذا مكونـات أهـم مـن أن 15 الجـدول بيانـات مـن ويتضـح
 إجمـالي الـواردات نسـبتها إلـى متوسـط وصـل وقـد مختلفـة، أخـرى غذائيـة ومـواد واألزر والشـاي السـكر

 المـواد مـن الـداخلي اإلنتـاج أن يعنـي مـا وهـو المدروسـة ، الفتـرة خـالل سـنويا  80% حـوالي االسـتهالكية
 االهتمـام رغـم مجـال الغـذاء فـي الـذاتي االكتفـاء تحقيـق عـن تمامـا بعيـدة الـبالد ضـعيف، وأن الغذائيـة
 .األراضي استصالح و المروية بالزراعات المتزايد
قـد  اإلجماليـة الـواردات فـي مسـاهمته نسـبة أن نجـد نقـل، ومعـدات أجهـزة بنـد إلـى انتقلنـا إذا و
 4.8 % و ، 4.9 % شـكلت حيـث م 2000 ، 1997 ، : 1996 سـنوات اسـتثنيا مـا إذا بالثبـات اتسـمت

 البنـد فـي هـذا لمسـاهمة السـنوي المتوسـط سـجل قـد و التـوالي، علـى الـواردات مجمـوع مـن 4.57 % و
 .الدراسة شملتها التي الفترة خالل  8.6% الواردات مجموع

 ،التجهيـز ومعـدات البنـاء لـوازم تشـمل التـي االسـتثمارية المعـدات مـن بـالواردات يتعلـق فيمـا أمـا
فــي  وصـلت و االنتظــام وعــدم بالتذبــذب اتســمت قــد الــواردات مجمــوع فــي مســاهمتها نســبة أن فنجـد

 نسـب المسـاهمة فـي كبيـرا تباينـا النسـبة هـذه وتخفـي الدراسـة، فتـرة خـالل سـنويا  14.3%  إلـى المتوسـط

 م، 2004 و م 1997سـنتي فـي حصـل كمـا مـرات عـدة تضـاعفت السـنوات بعـض فـي أنهـا نجـد حيـث ،
  .مرة 15 يقارب ما إلى النسبة هذه تضاعفت إذ

ارتفاعـا  عرفـت الـواردات إجمـالي فـي البنـد هـذا مسـاهمة نسـبة فـإن ،الجـدول مـن نالحـظ كمـا و
 ظـل االسـتهالكية الـذي المـواد بنـد قبـل األولـى المرتبـة فـي وجـاءت ،األخيـرة الثالثـة السـنوات خـالل مـذهال
 إلـى ذلـك راجـع يكـون قـد ربمـا و الـواردات، لمجمـوع النسـبي التمثيـل ضـمن األعلـى الدرجـة يكتسـح

 .م 2000يناير 20 بتاريخ الصادر الجديد االستثمار قانون إياها منحها التي الكبيرة االمتيازات
المــواد  بعــد الدولــة واردات فــاتورة علــى األثقــل العــبء تمثــل التــي بالمحروقــات يتعلــق فيمــا و

 و وصـلت والهبـوط الصـعود فـي واحـدا شـكال تأخـذ لـم الـواردات إجمـالي فـي مسـاهمتها فـإن االسـتهالكية،
 .م 2004 إلى 1985 بين ما  الممتدة الفترة خالل سنويا  18.5% إلى المتوسط في

عليـه  الطلـب الرتفـاع وذلـك موريتانيـا منهـا تعـاني المشـاكل التـي أكبـر مـن مشـكلة الطاقـة و تعتبـر
وصــهر  تكريــر حاجــات بتلبيــة يتعلــق فيمــا أو ،باالســتعماالت الخاصــة باألشــخاص يتعلــق فيمــا ســواء
 .المصانع الصغيرة حاجات بعض تلبية و ،الحديد

انتظـام  بعـدم األخـرى هـي تميـزت ،أخـرى مختلفـة مـواد ضـمن تـدخل السـلع مـن مجموعـة وهنـاك
ن اإلجماليـة، الـواردات فـي نسـب مسـاهمتها نمـو معـدالت اتجاهـات  التزايـد إلـى تتجـه النسـب هـذه كانـت وا 
 وقـد بعـض التراجـع، تعـرف المعـدالت هـذه بـدأت ذلـك وبعـد ،)م 1985-1997  (الفتـرة خـالل وخاصـة
البحـث  فتـرة سـنويا خـالل  13.5% إلـى الـواردات إجمـالي فـي البنـد هـذا مسـاهمة نسـبة متوسـط وصـل
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 النسـبية األهميـة مـدى يتضـح ،تقـدم مـا خـالل القطـاع مـن اسـتمرار يعكـس مـا وذلـك خـاص، بشـكل
االحتياجـات األساســية  تـوفير عــن عجــزه فـي والغذائيـة الزراعـي عـام بشـكل االسـتهالكية الســلع لـواردات
 .خطورة من األمر في ما يخفى وال الغذاء من للسكان

 : الموريتانية الخارجية للتجارة الجغرافي التوزيع: المطلب الثاني
و  الــدول نحــو التجاريــة المبــادالت اتجــاه دراســة الخارجيــة، للتجــارة الجغرافــي التوزيــع يعنــي
 ،جهــة مــن اإلنتــاج تصــريف فــي تكتــل معــين أو دولــة علــى االعتمــاد مــدى إبــراز بغــرض التكــتالت
 .ثانية جهة من الواردات على والحصول
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 المئوية النسبة  ( 2004 1985 ) الفترة خالل الموريتانية الخارجية للتجارة الجغرافي التوزيع (:63)رقم الجدول
 بلدان اخر  السنغال الصين اليابان أمريكية.م .و بلجيكا ألمانيا اسبانيا ايطاليا فرنسا البلدان العربية   

رات السنوات
صاد

 
 

ات
وارد

 

رات
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ات
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رات
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ات
وارد

 

رات
صاد

 
 

ات
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رات
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ات
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رات
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ات
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رات
صاد

 
 

ات
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رات
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ات
وارد

 

رات
صاد

 
 

ات
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رات
صاد

 
 

ات
وارد

 

رات
صاد

 

ات
وارد

 

3611 9.1 0.3 6.9 34.5 7.6 1.09 7.1 8.13 1.1 9.9 9.6 1.6 1 9.3 31.1 3 1.6 1.1 1.1 1.6 61.6 19.11 

3619 6.3 0.7 10.7 40 10.8 03 8.2 12.15 1.9 9.1 1.9 1.19 1 1.19 11.1 1.11 1 6.1 1.9 1.1 11.9 36.19 

3619 1.3 14.9 10.8 32.9 12.5 2.5 4.9 11.4 1.1 1.19 6.6 3.9 1.1 1.1 19.16 3.6 1.11 9 1.1 1.3 16.3 31.66 

3611 3.1 0.6 6.2 - 8.75 - 5.7 - - - 9.9 - 3.1 - 19.1 - 1 - 1.1 6 11.61 - 

3616 1.1 4.2 11.76 42.6 10.14 1.9 7.14 3.3 1.131 9.6 31.16 1.1 11 9 13.6 3.9 1 6.1 1.16 1.6 19.19 31.11 

3661 1.1 6.5 10.24 38.4 13.2 1.5 8.12 6.25 3.11 9.9 11.11 1.1 1 9.1 36.91 1.1 1.16 6.6 1.111 1 19.11 11.91 

3663 1.6 8.7 8.3 29.7 19.8 5.2 9.5 8.2 1.19 1.1 31 6.11 1.1 6.6 13.1 3.6 1 1 1 1 11.6 11.61 

3661 1.1 4.5 10.32 27.6 12.9 07 10.9 8 1.1 9.3 1.1 6.11 6.9 33.1 11.91 1.1 1 1.9 1.16 1.1 36.16 11 

3661 1.11 7.6 15.01 26.04 17.9 4.8 11.05 8.4 3.91 6.1 1.3 6.1 3.1 1.9 11.99 1.6 1 1.6 1.19 1.11 13.61 11 

3666 1.1 5.05 14.42 24.5 15.9 3.95 12.13 5.3 1.9 9.6 1.11 9.1 1.6 1.9 16.9 9.19 1 9.1 1 3.11 31.61 11.66 

3661 1.3 5.07 13 23.8 19.1 2.2 11.5 8.05 1.6 1 9.1 1.6 3.1 9.6 11.9 1 1.11 1.1 1 1.1 39.11 19.11 

3669 1.31 5.8 11.23 31.42 15.95 3.9 10.35 7.2 1.9 6.6 9.69 1.6 1.6 1.9 13.11 1.6 1.11 1.1 1 1.9 36.91 1.61 

3669 1.11 5.75 18.55 26.53 17.53 2.6 11.14 7.8 1.91 9 1 9.1 3.1 1.1 19.19 6.6 1.16 1.16 1 1.1 3691 19.61 

3661 1.1 5.8 23.07 25.3 13.3 2.7 14.4 6.5 1.6 9.11 1 1 
3.3

1 
1.69 36.1 1.36 1.1 3.9 1 1.1 11.16 61.11 

3666 3.1 5.8 19.37 25.3 13.3 2.7 11.07 6.5 9.6 9.11 1 1 
3.1

9 
1.69 11.6 1.36 3.1 3.9 1 1.9 19.31 61.16 

1111 3.3 5.06 21.04 26.01 13.15 6.03 12.3 6 1.1 6.9 31.1 1 
1.1

6 
1.91 13.39 1.1 3.1 6.1 1.1 1.9 33.61 63.13 

1113 1.1 7.55 20.65 22.32 12.3 5.5 14.4 5.4 1.1 1.16 31.1 1 
1.3

6 
6.13 33.11 1.61 3.3 6.9 1.19 1.96 39.16 61.16 

1111 3.1 7.26 13.9 18.47 14.3 3.7 11.7 5.9 31.19 1.1 39.11 1 1.3 1.19 9.3 1.9 3.91 9 1.19 1.6 11.1 63.13 

 م.غ 36.61 م.غ 31.31 م.غ 14.9 21.5 15.68 - 17.02 12.9 1.91 1111
1.1

9 
 م.غ 1.99 م.غ 1.36 م.غ 3.19 - 31.16 -

 م.غ 33.31 م.غ 31.19 م.غ 13.35 20 1.7 - 17.09 10.2 6.3 1116
1.3

9 
 م.غ 39.99 م.غ 1.16 م.غ 1.1 1.9 13 9.9

 :دراالمص
 .136-136:ص-ص 3666 -3616، العربية للدول الخارجية التجارة العربي، النقد صندوق  -

 .  : 214-  219 ص -ص ، 1111-3661العربية للدول الخارجية التجارة العربي، النقد صندوق -

 .11:ص  ، 2005 الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق -
 .1989 يناير نواكشوط، ، 3619-3619-  3611الخارجية ، التجارة إحصاءات والديموغرافيا، اإلحصاء إدارة ،والمالية  االقتصاد وزارة -
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 : الموريتانية للصادرات الجغرافي التوزيع1- 
مــن  المســتوردة الــدول بــين األولــى المرتبــة تحتــل اليابــان أن 16 الجــدول خــالل مــن يتضــح

 سـنوي مـن كمتوسـط  23% يقـارب مـا اليابـان إلـى الموريتانيـة الصـادرات نسـبة شـكلت حيـث ،موريتانيـا
 وأهـم أكبـر بعيـد زمـن منـذ اليابانيـة السـوق وتمثـل ،)م (1985  - 2004 الفتـرة خـالل الصـادرات إجمـالي
 أنهـا اليابانيـة السـوق علـى يؤخـذ وممـا( 1) ،الكميـة وكـذلك السـعر حيـث مـن السـمكية للمنتجـات سـوق
 السـمكية مـن الصـادرات العائـدات علـى تـأثيره يـنعكس قـد ممـا عاليـة جـودة وذات معينـة عينـات تطلـب
 .األحيان بعض

مـن   14% نسـبتها بلغـت حيـث ،موريتانيـا مـن مسـتوردة دولـة اكبـر كثـاني فرنسـا تـأتي ذلـك وبعـد
 فرنسـا موريتانيـا باتجـاه صـادرات عرفـت وقـد الدراسـة، فتـرة خـالل سـنوي كمتوسـط الصـادرات قيمـة مجمـوع
 لتعـاود م 1992 م إلـى 1985 سـنة مـن معتبـرة ابتـداء ظلـت معـدالتها أن مـن الـرغم علـى التـدهور بعـض
 مجمـوع  مـن 23.07%قـدرها نسـبة شـكلت حيـث م 1998 سـنة درجـة أقصـى وتبلـغ االرتفـاع ذلـك بعـد

 .الصادرات
مجمــوع  مــن إليهــا موريتانيــا صــادرات نســبة عرفــت التــي ،إيطاليــا تــأتي الثالثــة المرتبــة وفــي
 مجمـوع النسـبة مـن هـذه فيهـا بلغـت م 1991 سـنة أن) (16الجـدول  يوضـح إذ كبيـرا، تذبـذبا الصـادرات
 المدروسـة للفتـرة كمتوسـط و فقـط،  1.7% م 2004 سـنة خـالل تتجـاوز لـم بينمـا   19.8%الصـادرات
 الترتيـب فـي ذلـك يلـي .الصـادرات مجمـوع مـن  12.62% إيطاليـا نحـو موريتانيـا صـادرات بلغـت نسـبة

 بلغـت إذ الثبـات، إلـى يميـل نمـوا الموريتانيـة الصـادرات مـن حصـتها عرفـت التـي اسـبانياتـأتي  الرابـع
 .الصادرات مجموع من  سنويا  10.5% المتوسط نسبتها في
كمتوســط  الصــادرات مجمــوع مــن  8.75% بلغــت بنســبة بلجيكــا تــأتي الخامســة المرتبــة وفــي

 نالحـظ أنـه أننـا إال م، 2001 منـذ توقفـت قـد األسـماك مـن نحوهـا موريتانيـا صـادرات أن ورغـم سـنوي،
 تحتـل ممـا جعلهـا معـدالتها فـي ارتفاعـا بلجيكـا باتجـاه الموريتانيـة الصـادرات شـهدت األخيـرة السـنوات فـي

 وفرنسـا اليابـان، كـل مـن علـى بـذلك متقدمـة موريتانيـا مـن اسـتيرادا األكثـر الـدول قائمـة فـي األولـى المرتبـة
 ذلـك ويرجـع الصـادرات الموريتانيـة، إجمـالي مـن  16.32% نسـبتها بلغـت حيـث م، 2002 سـنة ذلـك و

لـى جهـة، مـن إليهـا الحديـد صـادرات حجـم زيـادة إلـى  جهـة مـن الموريتانيـة إجمـالي الصـادرات تنـاقص وا 
 .أخرى

مجمـوع  مـن  4.6% نحوهـا موريتانيـا صـادرات شـكلت التـي ألمانيـا نجـد ،السادسـة المرتبـة فـي و
مـن  ألمانيـا نسـبة عرفـت حيـث بنيتهـا فـي كبيـرا تباينـا النسـبة  هـذه تخفـي و الموريتانيـة ، الصـادرات

                                                 
(1)    - Centre du Commerce International، étude du marché japonaise des céphalopode provenance de la Mauritanie  ،  

Mars1992، P: 07. 
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 مـن الفتـرة األولـى السـنوات فـي الحـال هـو كمـا مرتفعـة وأخـرى متدنيـة مسـتويات الموريتانيـة الصـادرات
 .للحالة الثانية بالنسبة الفترة نفس من األخيرة السنوات وفي األولى للحالة بالنسبة المدروسة
هـذه  إلـى موريتانيـا صـادرات بلغـت إذ السـابعة، المرتبـة فـي تـأتي فإنهـا  ،العربيـة للـدول بالنسـبة أمـا

 مـن ضـمن ،النسـبة هـذه تـدني يرجـع و المدروسـة، الفتـرة خـالل سـنوي كمتوسـط  1.55% حـوالي الـدول
 أنـه موريتانيـا إلـى إضـافة العربيـة، البلـدان اقتصـاديات و موريتانيـا اقتصـاد تجـانس إلـى ،أخـرى أمـور
 إقليميـة و ثنائيـة وجـود اتفاقيـات رغـم لصـادراتها الجغرافـي للتوزيـع أهميـة تـولي لـم العربيـة البلـدان ومثلهـا
 .العربية الدول بعض و موريتانيا بين

نســبة  بلغـت إذ لموريتانيــا، الزبونـة العربيـة الــدول بـين مــن األولـى المرتبـة الجزائــر احتلـت وقـد
 المتوسـط السـنوي فـي العربيـة الـدول إلـى موريتانيـا صـادرات إجمـالي مـن  24.3% نحوهـا الصـادرات

 .المدروسة  الفترة خالل
 مـا وهـو  ، أوقيـة مليـار   23.9(   1)قيمتـه مـا الجزائـر إلـى موريتانيـا صـدرت م 2004 سـنة فـي و

 الـدول نحـو الصــادرات مـن إجمــالي  85.2% و الموريتانيـة الصــادرات إجمــالي مــن   3.5% يمثـل
 .العربية
مـن  سـنوي كمتوسـط 0.83% قـدرها نسـبة مشـكلة األمريكيـة المتحـدة الواليـات تـأتي ذلـك بعـد و
 موريتانيـا باتجـاه صــادرات حجـم أن يتبـين السـابق الجـدول خـالل ومـن موريتانيـا، صـادرات مجمـوع 
 وصـلها قـد أعلـى نسـبة وكانـت جـدا متـدني الحديـد، مـن أساسـا تتشـكل والتـي األمريكيـة، المتحـدة الواليـات

 .م 1992 سنة  4.6 %هي
مســتوى  الموريتانيــة الصــادرات مــن نصــيبها يشــكل -األخــرى هــي- التــي الصــين تــأتي ثــم
لنســبة  الســنوي المتوســط وصــل قــد و ،ومنتظمــا نمــوا متواصــال ســيعرف ذلــك مــع أنــه إال ،مــنخفض
 .الصادرات  مجموع  من  0.6% حوالي الصين نحو موريتانيا صادرات
 0.19%نحوهـا  الصـادرات نسـبة بلغـت حيـث ،المجـاورة السـنغال دولـة تـأتي األخيـرة المرتبـة فـي و
 فموريتانيـا الحقيقــة  يعكـس ال الــرقم هـذا أن القـول الصــادرات ، ويمكـن مجمـوع مـن ســنوي كمتوسـط
 للرقابـة ال تخضـع الكميـة هـذه أن إال الحيـة الحيوانـات مـن الـرؤوس آالف السـنغال إلـى سـنويا تصـدر

 .واإلحصاء
فـي  الموريتانيـة الصـادرات مجمـوع مـن  23% يقـارب مـا اسـتوردت فقـد  ،األخـرى للبلـدان وبالنسـبة

 هـذه أن حصـة نجـد (16)الجـدول بيانـات فـي النظـر أمعنـا إذا الدراسـة، و فتـرة خـالل السـنوي المتوسـط
    أقصـاها حيـث بلغـت ،هبوطـا و صـعودا مـن االضـطراب كثيـرا عرفـت موريتانيـا صـادرات مـن البلـدان

 .م 1995 سنة  (16.02%) وأدناها م، 1985 سنة(%45.9)

                                                 
(1)    - www. Missioneco.org/ Mauritanie/ document/ 22.02.06. 
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موريتانيـا  بـين الثنائيـة االتفاقيـات مـن جملـة تحكمهـا الموريتانيـة الصـادرات أن إلـى أخيـرا ونشـير
 .لها الجغرافي التوزيع على الكبير األثر له كان مما اليابان، و األوروبية المجموعة من وكل

 : الموريتانية للواردات الجغرافي التوزيع2- 
أمـام  الموريتـاني للسـوق الكبيـر االنفتـاح علـى األخيـرة السـنوات فـي الخارجيـة التجـارة حريـة عملـت

 تحتـل فرنسـا ظلـت أن إال األسـواق، تغلـب فـي عـامال المنافسـة شـعار رفـع وأصـبح الـواردات الـدول كافـة
 مـن موريتانيــا وارداتفـان   16 الجــدول يوضـح وكمـا لموريتانيـا، المصـدرة الــدول بـين األولـى المرتبـة
 و م 1986 سـنتي حصـل كمـا موريتانيـا تسـتورده مـا مجمـوع مـن (5/2) الخمسـين أحيانـا تتجـاوز فرنسـا

 األخيـرة السـنوات خـالل فرنسـا مـن الكميـات المسـتوردة حجـم فـي التـدهور بعـض حصـول ورغـم م، 1989
 29.5%نســبتها بلغــت وقــد الموريتانيــة، ربــع الــواردات مــن أكثــر علــى تســيطر الدولــة هــذه فمازالــت
 .الدراسة  فترة خالل الواردات الموريتانية مجموع من سنوي كمتوسط
    7.32% قــدرها نســبة منهــا موريتانيــا واردات شــكلت حيــث اســبانيا تــأتي الثانيــة المرتبــة فــي و
 .م 2004 إلى م 1985 من  الممتدة الفترة خالل الواردات مجموع من سنوي كمتوسط
حافظــت  وقـد لموريتانيـا، توريـدا األكثـر الـدول قائمـة ضـمن الثالثـة المرتبـة ألمانيـا احتلـت قـد و
 طـوال مـن الثبـات كبيـر قـدر علـى الـواردات مجمـوع مـن ألمانيـا مـن موريتانيـا واردات شـكلتها التـي النسـبة
 .موريتانيا إجمالي واردات مجموع من سنويا  6.34% نسبة المتوسط في وبلغت الدراسة فترة

 6.28% حـوالي منهـا المتوسـط فـي موريتانيـا واردات نسـبة مثلـت فقـد ،العربيـة للبلـدان بالنسـبة و
 المغاربيـة،و  العربيـة الـدول بـين البنيـة التجـارة لضـعف انعكـاس إال ذلـك ومـا الـواردات إجمـالي مـن سـنويا

 إلغـاء وبعـد السـنوات األخيـرة خـالل أنـه إال ،لموريتانيـا توريـد العربيـة الـدول أكثـر تعتبـر الجزائـر كانـت و
 حيـث لموريتانيـا األولـى المـوردة العربيـة الدولـة مصـر أصـبحت م 2001 سـنة بينهمـا المحروقـات اتفاقيـة
 مـن   3.16%يمثـل مـا و هـو أوقيـة مليـار 4.6 قيمتـه مـا م 2004 سـنة منهـا موريتانيـا واردات بلغـت

  .الموريتانية الواردات
 الـواردات الموريتانيـة إجمـالي مـن  4.5% قـدرها بنسـبة األمريكيـة المتحـدة الواليـات تـأتي ذلـك بعـد

 .موريتانيـا مجمـوع واردات مـن  11.2% إلـى وصـلت إذ م، 1992 سـنة أوجهـا النسـبة تلـك بلغـت قـد و ،
 و  3.5% قـدرها بنسـب متقاربـة التـوالي علـى الثامنـة و السـابعة المـرتبتين فـي بلجيكـا و إيطاليـا وتليهـا

 تحتـل فإنهـا لموريتانيـا زبونـة بالنسـبة دولـة أهـم تمثـل والتـي اليابـان أمـا ، الـواردات إجمـالي مـن  %3.45
 نسـبة اليابـان مـن موريتانيـا شـكلت واردات قـد و لموريتانيـا، المـوردة الـدول قائمـة فـي التاسـعة المرتبـة
 .المدروسة الفترة خالل سنوي كمتوسط  2.8% قدرها

الـواردات  إجمـالي مـن السـنوي المتوسـط فـي  2.7% بنسـبة األخيـرة المرتبـة فـي السـنغال تـأتي و
 المتوسـط السـنوي فـي بلغـت و نسـبها فـي مضـطردا تزايـدا عرفـت فقـد األخـرى البلـدان مـن الـواردات أمـا
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 جديـدة علـى أسـواق الموريتـاني التـاجر انفتـاح لزيـادة التزايـد هـذا ويرجـع الـواردات، إجمـالي مـن  %30
 .الخ.... تايوان و ماليزيا و الهند مثل

المرتبـة  احتلـت حيـث موريتانيـا مـع األول التجـاري المتعامـل هـي فرنسـا أن يتضـح ،سـبق ممـا و
 بـأن قـد يـوحي ممـا .الزبونـة الـدول قائمـة فـي الثانيـة والمرتبـة لموريتانيـا، المـوردة الـدول قائمـة فـي األولـى
 و المنافسـة و عوامـل السـوق (االقتصـادية العوامـل فيـه تـتحكم ال الخارجيـة للتجـارة الجغرافـي التوزيـع
 عـن أهميـة تقـل ال العوامـل السياسـية تكـون األحيـان بعـض إنـه فـي بـل ،فقـط ..) الـدولي العمـل تقسـيم
 .تكاملها يكون وربما سابقتها

 : ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية :الثالث المطلب
ميـــــزان المـــــدفوعات لدولـــــة مـــــا هـــــو ســـــجل محاســـــبي منـــــتظم لجميـــــع معامالتهـــــا مـــــع العـــــالم الخـــــارجي فـــــي 
ــــــزان الرئيســــــية هــــــي الحســــــاب الجــــــاري وحســــــاب رأس المــــــال وحســــــاب التســــــويات  ســــــنة معينــــــة ومكونــــــات المي

ينــــــة والمعاملــــــة الدائنــــــة هــــــي تلــــــك التــــــي الرســــــمية وتــــــدخل كــــــل معاملــــــة فــــــي ميــــــزان المــــــدفوعات كدائنــــــة او مد
ـــــب  ـــــي الحصـــــول علـــــي مـــــدفوعات األجان ـــــؤدي إل ـــــي مـــــدفوعات  ،ت ـــــؤدي إل ـــــة فهـــــي التـــــي ت ـــــة المدين أمـــــا المعامل

 (1) .لألجانب
ومـــــــن اجـــــــل تصـــــــحيح االخـــــــتالالت التـــــــي كانـــــــت موجـــــــودة فيميـــــــزان المـــــــدفوعات وضـــــــع كلمـــــــن وصـــــــفة 

ـــــزان حســـــب تصـــــوره لطبعـــــة العجـــــز الحاصـــــل جـــــاهزة يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا معالجـــــة االخـــــتالالت الحاصـــــلة فيم ي
ـــــين  ـــــاالختالل ب ـــــوع مـــــن االضـــــطراب المـــــرتبط ب ـــــر هـــــذا األســـــلوب أن اخـــــتالل هـــــو ن ـــــزان المـــــدفوعات ويعتب فيمي
ــــة وعليــــه فــــان معالجــــة االخــــتالل فــــي الميــــزان تــــتم مــــن خــــالل العمــــل  العــــرض والطلــــب  المــــرتبط بالكتلــــة النقدي

 (2) .تداولة في السوقعلي زيادة أو إنقاص حجم الكتلة النقدية الم
 : التجاري الميزان1-
الموريتانيــة  االقتصـادية اإلصــالحات تطبيـق عنــد الموريتـاني التجــاري الميـزان يطــال التحسـن بـدأ

 برنـامج اإلصـالحات مـن األولـى السـنوات شـهدت فقـد .طـويال يعمـر لـم التحسـن هـذا لكـن ، 1985 سـنة
 أن إال تلـك إلصـالحات، سـبقت التـي الفتـرة خـالل مسـتمر عجـز بعـد ملمـوس فـائض تحقيـق االقتصـادية

 الميـزان حركـة يوضـح التـالي والجـدول 1991 سـنة مـن بـدءا عجـز إلـى تحـول مـا سـرعان الفـائض هـذا
 .(2004 ) سنة وحتى االقتصادية  بتطبيق اإلصالحات البدء الموريتاني منذ التجاري
 
 

                                                 
 قسـم، العربيـة والدراسـات البحـوث معهـد ،2881-2891 الفتـرة خـالل الخارجيـة بالـديون وعالقتهـا لموريتانيـا الخارجيـة التجـارة، محمـدو ولـد محمـد سـيدي -  ( 1)

 .61:ص،  االقتصادية والدراسات البحوث

 ،كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيير،دكتـوراه  أطروحـة ،سياسـات التعـديل الهيكلـي ومـدي معالجتهـا لالخـتالل  الخـارجي تجربـة الجزائـر ،محمد راتـول -  ( 2)

 .8: ص ،  2000 ،جامعة الجزائر 
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 (1116-3611)الفترة الميزان التجاري الموريتاني خالل :(73)الجدول رقم
 الوحدة مليون أوقية                                                        

 البيان EOBالصادرات  الوارداتCIF الميزان التجاري
 السنوات

-1259 19111 14744 2675 

+9927 11519 16255 2679 

+5619 19419 11114 2679 

+21144 17551 17964 2677 

+5191 12959 19227 2676 

+9511 16171 15971 2661 

-1945 17454 15916 2662 

-24111 46911 15411 2661 

-22699 91956 47971 2661 

+9129 44964 51921 2664 

+992 94244 94725 2665 

+1649 91475 99412 2669 

-4721 99492 92946 2669 

-2919 99594 95647 2667 

+24151 91671 97111 2666 

+2955 71949 71112 1111 

-9591 65477 77619 1112 

-6177 69145 79959 1111 

-26111 212912 71567 1111 

-11994 245195 222562 1114 

 :على اعتمادا الطالب إعداد :المصدر
- BCM، bulletin trimestriel، 1989، 1991، 1997، 2003. 

- ONS، annuaire statistique 2001، p :100. 

- Ministère du Finance; douanes mauritaniennes، SYDONIA. 

- ONS، éléments de conjoncture، 2002، p: 32. 

- MAED، rapport économique -social 1990-1998، op; cit، p :77. 

- MAED، rapport économique -social 1999-2001، op;cit ;p :70. 
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التنميـــة  التـــي  تمـــت  فـــي مجـــال  االقتصـــادية اإلصـــالحات اســـاتكانع ودراســـة تحليـــل لغـــرض
 البيانــات ســنعالج ،ميــزان المــدفوعات بنــودمــن  بنــد أهــموالــذي يعتبــر ،  التجــاري الميــزان علــىاالقتصــادية 

    .االقتصادي والتنموي اإلصالح برنامج مراحل من مرحلة كل خالل 29 الجدول تضمنها التي
 :المالي و االقتصادي التقويم برنامج مرحلة - 3-3

 برنـامج  فتـرة خـالل كبيـرا تحسـنا شـهد التجـاري الميـزان أن( 29)السـابق الجـدول معطيـات تبـين
 خـالل كمتوسـط سـنوي أوقيـة مليـون 5153.25 قـدره فائضـا حقـق حيـث المـالي، و التقـويم االقتصـادي

 كمتوســط، المحلــي اإلجمـالي النــاتج مــن (%71)قـدرها نســبة يشــكل مــا هــو و( 2677-2675)الفتـرة 
 المتوسـط فـي بلـغ عجـزا تشـهد االقتصـادي اإلصـالح لبرنـامج السـابقة الفتـرة خـالل وضـعيته كانـت بينمـا

 هـذا يرجـع و ، كمتوسـط اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن (%1909)يمثـل مـا أي أوقيـة مليـون 13325.96
  سـنة 19%،8الصـادرات نمـو نسـبة بلغـت حيـث ومنـتظم، مسـتمر بشـكل الصـادرات تزايـد إلـى الفـائض
 مشـجعة تبقـى لكنهـا بسـيطا انخفاضـا المواليـة السـنة لتشـهد فـي ، 1986 سـنة 17 %،35و  1985

 .  20 %إلى لتصل النسبة هذه تضاعفت .1988 سنة وفي ، 10% ، 9بلغت حيث
 17 %والمــالي االقتصــادي التقــويم برنــامج خــالل الصــادرات نمــو نســبة بلغــت عــام بشــكل و
إلـى  تهـدف التـي و المجـال هـذا فـي المتخـذة اإلجـراءات أن يعنـي ال ذلـك أن غيـر سـنوي كمتوسـط
أن  حيـث للتصـدير المعـدة و محليـا المنتجـة السـلع عـدد بزيـادة كفيلـة كانـت الصـادرات زيـادة تشـجيع
شــبه  بصـفة الــبالد صـادرات تمـثالن اللتــان السـلعتان همـا ظلـت األسـماك منتجــات و الحديـد خامـات
 .ذلك قبل عليه الحال كان كما اإلصالح برنامج فترة طوال مطلقة

 مسـتوى الصـادرات علـى الحاصـل التحسـن أن ،الالحـق 01رقـم  الجـدول فتـرة معطيـات تبـين و
 تذبـذبا هـذه األخيـرة شـهدت حيـث الحديـد، صـادرات حجـم و قـيم لحركـة انعكاسـا يكـن لـم إجماليـة بصـفة
 خـالل سـالبة ينمـو بمعـدالت ظـل الصـادرات حجـم إن .المـالي و االقتصـادي التقيـيم برنـامج فتـرة خـالل

 قيمـة نمـو معـدالت تراجـع فـي السـالبة المعـدالت هـذه تـنعكس لـم ذلـك ومـع ، 1986 و 1985 السـنتين
 شـهدت قـد الحديـد صـادرات فـإن 1987 -1988 للسـنتين بالنسـبة أمـا ، 1986 سـنة إال الصـادرات تلـك
 . 1988 سـنة قيمتهـا نمـو معـدالت فـي ارتفـاع واضـح بشـكل ذلـك انعكـس و حجمهـا فـي ملحوظـا تزايـدا
 سـالب نمـو بمعـدل مصـحوبة كانـت الصـادرات حجـم فـي الطفيفـة الزيـادة فـإن 1987 سـنة يخـص فيمـا أمـا
 14، 8إلـى الخـام مـن الطـن سـعر انخفـض حيـث أسـعار الحديـد، تراجـع هـو ذلـك تعليـل و قيمتهـا، فـي

 1987 بسـنة مقارنـة الطـن سـعر تراجـع رغـم فإنـه 1988سـنة فـي و ، دوالر السـابقة  15، 9مقابـل دوالر

 .عائداتها قيمة زيادة في له الفضل كان11%  ،1 بنسبة الصادرات أن حجم إال
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 PREFخالل موريتانيا في الحديد صادرات وحجم قيمة تطور (:18) الجدول رقم

 السنوات                                 2674 2675 2679 2679 2677
 البيان

 الصادرات بآالف األطنان 6519 6111 7611 6112 21114

 قيمة الصادرات بماليين األوقية 6275 22912 21561 6725 21566

 متوسط سعر الطن بالدوالر 25 2902 2506 2407 24

 %معدل نمو حجم الصادرات  - 102 -404 107 2202

 %معدل نمو قيمة الصادرات  - 1902 -706 -904 906

 

  :على اعتمادا الطالب إعداد :المصدر
 .168:ص سابق، مرجع اإلصالح، سياسات الشيباني، ولد الصوفي

الطلـب  زيـادة فـي أخـرى، أمـور بـين مـن تتمثـل، الوطنيـة العملـة قيمـة تخفـيض وراء مـن العلـة إن
 األخـرى المنافسـة الـدول صـادرات مـن انخفاضـا أكثـر تصـبح سـوف أسـعارها ألن الدولـة صـادرات علـى
 نتيجـة أي الواضـح أن ومـن المصـدرة، الكميـات حجـم زيـادة فـي ذلـك يتجسـد أن المفـروض مـن و لهـا،

 نظـر وجهـة مـن علـى األقـل) المحليـة العملـة صـرف سـعر تخفـيض إلـى تعـزى أن يمكـن ال لـذلك مخالفـة
 تطـور ارتبـاط مـدى لنـا يتضـح  01 الجـدول لبيانـات األوليـة القـراءة خـالل مـن و ،الـدولي النقـد الصـندوق

يحـق  الصـدد هـذا وفـي هنـا و المحليـة، العملـة سـعر تخفـيض بـإجراءات قيمتهـا و الحديـد حجـم صـادرات
 قيمتهـا متزايـدة فيـه كانـت الـذي الوقـت فـي الحديـد صـادرات حجـم يتراجـع كيـف ونتسـاءل نسـتغرب أن لنـا

 ملموسا؟ تخفيضا الوطنية العملة سعر فيها شهد التي السنوات خالل

 تراجعـا كـذلك 1986 سـنة شـهدت كمـا ، 1985 سـنة علـى واضـح بشـكل ينطبـق األمـر هـذا إن
ن4% ،4بمعـدل المصـدرة الكميـة .فـي  ركزنـا إذا و، 2% ،7بلـغ قـد قيمتهـا فـي التراجـع معـدل كـان وا 

 سـعر فيهـا شـهد التـي نفـس السـنة فـي ارتفاعـا سـجل أنـه فسـنجد بالـدوالر، الطـن سـعر متوسـط تطـور علـى
 المصـدرة، الكميـات حجـم ذلـك تنـاقص ومـع 1985 سـنة وهـي ملموسـا تخفيضـا بالـدوالر األوقيـة صـرف

 المفـروض ومـن ،يتنـاقص كـان الطـن متوسـط سـعر فـإن 1988 و 1987 و 1986 للسـنوات بالنسـبة أمـا
 التـي 1986 سـنة يحـدث لـم مـا وهـو المصـدرة الكميـة حجـم زيـادة فـي إيجـابي بشـكل ذلـك يـنعكس أن

 الصـادرات مسـتوى وعلـى 4%، 4لهـا السـابقة بالسـنة بمعـدل مقارنـة تراجعـا المصـدرة الكميـة فيهـا شـهدت
 أنهـا نالحـظ و ،1987سـنة البرنـامج باسـتثناء سـنوات طـوال حجمهـا فـي تراجعـا شـهدت فقـد ،السـمكية
 تقـدر كانـت الموريتانيـة التـي اإلقليميـة فـي الميـاه االصـطياد طاقـة حجـم بلـوغ مـن البعـد كـل بعيـدة كانـت
 . سنويا طن ألف 600 ب الوقت ذلك في
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 لتطـور  أساسـي بشـكل يتبـع الصـادرات هـذه قيمـة نمـو معـدل أن  09 رقـم الجـدول معطيـات تبـين
 الصـادرات تراجعـت كميـة حيـث 1986 لسـنة بالنسـبة الحـال هـو كمـا أحجامهـا، لتطـور لـيس و أسـعارها
 الشـيء نفـس و 8%يبلـغ الصـادرات هـذه قيمـة فـي النمـو معـدل كـان حـين فـي13 % ، 1 :ب السـمكية
 قـد قيمتهـا فـإن7% ،8ب الصـادرات حجـم نمـو معـدل تراجـع مـن الـرغم فعلـى ، 1988 لسـنة بالنسـبة
ن ،9% ،5بلـغ موجـب نمـو معـدل سـجلت  المسـجل المعـدل عـن بشـكل ملحـوظ يقـل المعـدل هـذا كـان وا 

 و البرنـامج سـنوات مختلـف فـي مرتفـع نمـو معـدل الطـن سـعر متوسـط سـجل لقـد .لهـا السـابقة السـنة فـي
 قيمـة فـي موجـب نمـو معـدل تسـجيل مـن مكـن ممـا  16% المعـدل هـذا بلـغ حيـث ، 1988سـنة بالـذات

 :التالي الجدول يوضحه ما وهو حجمها، انخفاض رغم السنة تلك الصادرات في
-1988)الفتـرة خـالل موريتانيـا فـي األسـماك صـادرات وقيمـة حجـم تطـور( 19)رقـم الجـدول -

1985) 
 

 السنوات                                  2675 2679 2679 2677
 البيان

 باألطنانالمصدرة  األسماككمية  161972 141124 196727 151519

 المصدرة بماليين األوقية األسماكقيمة  24111 25157 27654 11957

 متوسط سعر الطن بالدوالر 596 911 997 979

 %معدل نمو حجم الصادرات  - -2102 2106 -907

 %معدل نمو قيمة الصادرات  - 7 1104 605

 على اعتمادا الطالب إعداد : المصدر
 170.     :ص سابق، مرجع الشيباني، ولد الصوفي

 لتطـور أساسـي بشـكل تتبـع السـمكية الصـادرات قيمـة نمـو معـدالت أن ،سـبق ممـا لنـا يتأكـد و
مــن  واضـح هــو وكمـا .العالميــة السـوق فــي عليهـا الطلــب علـى بــدورها تتوقـف التــي أسـعار األسـماك

 الصـادرات السـمكية، حجـم زيـادة فـي تسـاهم لـم الخـارجي القطـاع إصـالح إجـراءات فـإن ،السـابق الجـدول
 ولـم 1988) و (1986المدروسـة السـنوات بعـض فـي تتراجـع كانـت ذلـك مـن العكـس علـى إنهـا بـل

 اإلصـالحات غـداة بـدء عليـه كانـت الـذي الصـادرات حجـم علـى المحافظـة مـن اإلجـراءات تلـك تـتمكن
 الصـادرات حجـم فـي زيـادة الخـارجي القطـاع إصـالح إجـراءات تـنجح لـم وهكـذا ،1985  االقتصـادية

ن متوقعـا، كـان كمـا السـمكية  هـذا فتـرة طـوال يتزايـد قـد ظـل الطـن سـعر متوسـط أن واضـحا كـان وا 
 الـذي المحليـة العملـة صـرف إصـالح سـعر إجـراءات عـن تمامـا مسـتقل كـان ذلـك أن يبـدوا لكـن البرنـامج،

 يتجسـد أن اآلخـر، هـو ينبغـي، الـذي علـى الصـادرات الطلـب زيـادة هـي نتيجتـه تكـون أن المفتـرض مـن
 وأسـعار قيمـة و حجـم بـأن ،معـه القـول يمكـن تمامـا، ممـا عكسـه حصـل مـا وهـو حجمهـا زيـادة فـي

 األقـل علـى أو الصـادرات،تلـك  لتشـجيع إجـراءات تتخـذ أي لـم كأنـه و تتحـرك كانـت األسـماك صـادرات
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 التـي سـعر الصـرف سياسـة أن يؤكـد مـا وهـذا العملـة، سـعر صـرف بتصـحيح تتعلـق إجـراءات تتخـذ لـم
ألن  الموريتانيــة، الدولــة صــادرات لزيــادة المناســب الحــل هـي الـدولي ليسـت النقـد صـندوق بهـا ينصـح

 المحلـي، اإلنتــاجي الجهــاز ضــعف إلــى األولــى بالدرجــة يعــود هــذه الصــادرات حجــم فــي االنخفـاض
  .األولية المواد من على الصادرات الطلب العالمي مرونة وضعف
خــالل الســنتين  نموهــا معــدالت بتراجــع اتســمت قــد أنهــا نجــد ،الــواردات بنــد إلــى انتقلنــا إذا و
 16%)،(-5و15%) ، (-9المعـدالت هـذه بلغـت حيـث والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج مـن ناألوليتـي

 فـي تزايــدا البرنــامج ، مـن األخيـرتين الســنتين شــهدت بينمـا التــوالي، علــى 1986 و 1985 لسـنتي
 يكـون وبـذلك 1988 سـنة 8% و ، 1987 سـنة  2%، المعـدالت هـذه بلغـت نموهـا حيـث معـدالت
 البرنـامج فتـرة خـالل1%،  -8بلـغ حيـث تراجعـا شـهد قـد الـواردات إلجمـالي النمـو السـنوي معـدل متوسـط
 السـابقة األربـع خـالل السـنوات72 %  يبلـغ المتوسـط هـذا كـان فـي حـين ،والمـالي االقتصـادي التقـويم
 لعـدم انعكاسـا الـواردات نمـو معـدالت فـي التنـاقص و التزايـد هـذا يعتبـر االقتصـادي و اإلصـالح لعمليـة
 أن الالحـق الجـدول خـالل مـن نالحـظ و .لهـا المكونـة مختلـف البنـود معـدالت نمـو اتجاهـات انتظـام

 31%، -5بلـغ حيـث 1986 سـنة نموهـا معـدل انخفاضـا فـي شـهدت قـد االسـتهالكية المـواد مـن الـواردات

 وهـذه لهـا، المواليـة السـنة فـي  26%و ، 1987سـنة ،29 %، 2إلـى قفـز مـا سـرعان المعـدل هـذا أن إال
 فيهـا دولـة يتصـف ظـل فـي بمكـان االسـتحالة مـن مـن الـواردات العنصـر هـذا ضـغط أن تثبـت األرقـام
 اإلجـراءات المتخـذة كانـت مهمـا االسـتهالكية المـواد إنتـاج ذلـك ومـن ضـمن  بالضـعف اإلنتـاجي الجهـاز
فتـرة  خـالل تذبـذبا شـهدت نمـوه معـدالت أن نجـد النقـل، ومعـدات أجهـزة بنـد إلـى انتقلنـا إذا و .لـذلك

  .الفترة نفس خالل5 %) ، (-4حدود في سالب سنوي متوسط سجلت البرنامج و
 وبلـغ نموهـا معـدالت فـي تذبـذبا األخـرى هــي فقـد شـهدت ،االســتثمارية بالمعـدات يتعلـق وفيمـا

 علـى ثقـيال عبئـا تشـكل والتـي أمـا المحروقـات ،11 %،1ينـاهز مـا البرنـامج فتـرة خـالل نموهـا متوسـط
 وصـل إذ ،البرنـامج سـنوات فـي معظـم التراجـع إلـى نموهـا تميـل معـدالت كانـت فقـد الدولـة، واردات فـاتورة

 إلـى األولـى بالدرجـة المحروقـات مـن الـواردات تنـاقص و يرجـع1%) ،(-9 إلـى نموهـا معـدل متوسـط
 منهـا و الـواردات تقليـل و اسـتخدامها ترشـيد إلـى الـذي يهـدف و ،أسـعار الطاقـة رفـع فـي المتمثـل اإلجـراء

 االنتظـامعـدم  عـن بمنـأى مختلفـة مـواد ضـمن تـدخل السـلع مـن مجموعـة يضـم الـذي األخيـر البنـد يكـن لـم
 السـنة فـي 47% ب وارتفـع ،20%)،(-6ب 1986 سـنة نموهـا معـدل تراجـع حيـث النمـو، فـي معـدالت

 .1988  سنة في10%) ، (-9بحوالي التراجع إلى ذلك بعد الموالية، ليعود
 خـالل فتـرة نموهـا ومعـدالت بنودهـا بمختلـف الـواردات الموريتانيـة حركـة يوضـح التـالي والجـدول 
 .المالي و االقتصادي التقويم برنامج
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ــواردات تطــور(:20)الجــدول رقــم   خــالل نموهــا ومعــدالت بنودهــا بمختلــف الموريتانيــة ال
PREF 

 السنوات                                          2675 2679 2679 2677
 البيان

 مجموع الواردات 19111 11519 19419 17551

 مواد استهالكية  مجموع-2 21611 654709 2114209 2555105

 مواد غذائية 647905 9471 649901 2119607

 مواد استهالكية أخرى 444405 119909 179401 147109

 أجهزة ومعدات نقل -1 1911 111405 199702 266906

 معدات استثمارية -1 1971 176404 199909 159204
 محروقات -4 1991 461106 419501 117401
 مواد مختلفة -5 1669 129104 499404 425907

 %معدالت نمو الواردات     
7 2901 2905 - 2506 -  إجمالي الواردات

 المواد االستهالكية  1205% 1601 19%
1504 - 1101 11 -  أجهزة ومعدات النقل 
1105 907 -  معدات استثمارية  906
2604 - 2906 -  محروقات   1109
2106 -  مواد مختلفة  1109 49

 

 السنوية ربع اإلحصائية والنشرة رقم الجدول بيانات على اعتماد الطالب إعداد من :المصدر

 1992 مارس الموريتاني، المركزي البنك من الصادرة

 الدفع و الدعم برنامج مرحلة  3-1
المحققـة  النتـائج حيـث مـن أدائـه فـي تراجعـا التجـاري الميـزان شـهد الـدفع و الـدعم برنـامج خـالل

 فتـرة البرنـامج طـوال فائضـا يعـرف ظـل فقـد ذلـك مـن وبـالرغم أنـه إال السـابق، بالبرنـامج مقارنـة وذلـك
 خــالل أوقيــة مليــون3039 ، 6حــوالي الفــائض هــذا متوســط بلــغ قــد و ، 1991 )ســنة باســتثناء(

 .كمتوسط اإلجمالي المحلي الناتج من 3 %،5قدرها نسبة يمثل ما وهو ( 1989-1991)الفترة
 تراجعـا شـهدت الموريتانيـة الصـادرات أن نجـد 21 رقـم الجـدول بيانـات فـي النظـر عمقنـا إذا و
 التقـويم )،برنــامج فــي حصـل مـا عكــس وهـو والـدفع الــدعم برنــامج سـنوات خـالل ومنتظمــا مسـتمرا

 و ، 3%)، (-6و4%)،(–3بلغــت ســالبة نمـو بمعـدالت الصـادرات نمـت وهكـذا والمـالي، االقتصـادي

 انعكاســا التــدهور ذلــك يكــن ولــم التــوالي، علــى  1991، 1990، 1989 الســنوات خــالل %0)،(-2
 الطـن سـعر زيـادة عـن نجـم 1989 سـنة ففـي ،1991 سـنة باسـتثناء الحديـد صـادرات قيمـة نمـو لمعـدالت
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 11.3% بلـغ بمعـدل المصـدرة الكميـة حجـم زيـادة إضـافة إلـى لهـا، السـابقة بالسـنة مقارنـة26%،5 بمعـدل

 مـن كـل نمـو معـدالت شـهدت ،المواليـة السـنة فـي و41%  ، 8بلـغ بمعـدل الصـادرات قيمـة فـي زيـادة ،
 المعـدالت عـن كثيـرا ابتعـدت أنهـا إال موجبـة بقيـت أنهـا ومـع قيمتهـا تراجعـا، و الحديـد صـادرات حجـم

 تلـك فـي الحديـد أسـعار ارتفـاع موجبـة المعـدالت تلـك إبقـاء علـى سـاعد و قـد ، 1989 سـنة فـي المسـجلة
 زيـادة و اإلنتـاج حجـم زيـادة بـين التوافـق هـذا أن إال منـه، المصـدرة حجـم الكميـات زيـادة و السـنة

 كانـت ( 1990 ) لهـا المواليـة السـنة فـي أنـه ذلـك صـدفة، مـن أكثـر أن يكـون يعـدو ال األسـعار
 المصـدرة الكميـة حجـم تراجـع أدى حيـث المعروفـة، االقتصـادية القواعـد إلـى اسـتنادا أكثـر المؤشـرات

 جعـل ممـا تقريبـا النسـبة بـنفس الطـن سـعر متوسـط ارتفـاع إلـى السـابقة بالسـنة مقارنـة16%)  ،(-3بنسـبة
حجـم  نمـو معـدل انخفـاض رغـم أنـه نجـد وهكـذا محـدودا، السـنة تلـك فـي الصـادرات تراجـع قيمـة معـدل

 فقـط، والجـدول  (2%،-6)حـدود فـي كـان قيمتهـا نمـو معـدل فـإن ،(-16%) علـى يزيـد بمـا الصـادرات
 .ذلك يوضح التالي

  PCRخالل موريتانيا في الحديد صادرات حجم و قيمة تطور (:21)الجدول رقم 
  السنوات                                2676 2661 2662

 البيان

 األطنانكمية الصادرات بآالف  22217 22155 6466

 األوقيةقيمة الصادرات بماليين  25115 27145 29562

 متوسط سعر الطن بالدوالر 2901 2609 1105

 %معدل نمو حجم الصادرات  2201 1 -2901

 %معدل نمو قيمة الصادرات  4207 11 -109

 على اعتمادا الطالب إعداد : المصدر
 .أنواكشوط ، 1991 السنوي اإلحصاء دليل لإلحصاء الوطني المكتب -
 . 10: ص ، 1994 ديسمبر سنوية، ربع إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك -

 قـد المصـدرة الكميـة حجـم أن التـالي الجـدول خـالل مـن فـيالحظ ،السـمكية للصـادرات وبالنسـبة
 .فـي السـنوات بعـض فـي الكميـات هـذه حجـم تراجـع تسـبب وقـد البرنـامج، سـنوات طـوال شـهد انخفاضـا

 فـي حصـل كمـا و 1990 لسـنة بالنسـبة الحـال هـو كمـا السـمكية الصـادرات عائـدات قيمـة تخفـيض
 لـيس و أسـعارها أساسـي لتطـور بشـكل يتبـع الصـادرات هـذه قيمـة نمـو معـدل ظـل ،السـابق البرنـامج
 حجـم فـي االنخفـاض فـي تعـويض الفضـل األسـعار الرتفـاع كـان 1991 سـنة ففـي ،أحجامهـا لتطـور

 سـنة وفـي .قيمتهـا فـي نمـو موجـب معـدل تسـجيل مـن مكـن ممـا السـنة تلـك فـي المسـجل الصـادرات
 قيمـة نمـو وراء الطـن سـعر الصـادرات ومتوسـط حجـم مـن كـل انخفـاض بـين التـزامن كـان ، 1990

 .لها السابقة مقارنة بالسنة % ) 1105-(بلغ سالب بمعدل السمكية الصادرات
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سـجل  والتـي 1990 و 1989 سـنتي خـالل تنـاقص فـي كـان الطـن سـعر متوسـط أن يالحـظ و
 صـرف األوقيـة سـعر فـي انخفاضـا شـهدت قـد 1989 سـنة أن رغـم ،تراجعـا المصـدرة الكميـة حجـم فيهمـا
 زيـادة حجــم تشــجيع فــي ذلـك يسـهم أن المفـروض مــن كــان و ، 10 %علــى يزيــد الـدوالر مقابـل

 إنمـا حصـل و بعـدها التـي فـي ال و المـذكورة السـنة هـذه فـي يحصـل لـم الـذي الشـيء وهـو الصـادرات
 :التالي الجدول يوضحه ما ذلك و تماما، عكسه

 

 PCR خالل الموريتانية األسماك صادرات قيمة و حجم تطور (:22)الجدول رقم 

 السنوات                                 2676 2661 2662
 البيان

 كمية الصادرات بآالف األطنان 141461 177126 191796

 قيمة الصادرات بماليين األوقية 11996 25799 29929

 الطن بالدوالرمتوسط سعر  917 971 917

 %معدل نمو حجم الصادرات  -1 -2902 -5

 %معدل نمو قيمة الصادرات  1015 -1105 409

 : على اعتمادا الطالب إعداد : المصدر
 1991 .السنوي اإلحصاء دليل لإلحصاء، الوطني المكتب-

 :10 .ص ، 1994 ديسمبر سنوية ربع إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك-

قـد  السـمكية الصـادرات حجـم زيـادة إلـى تهـدف التـي اإلجـراءات مختلـف أن لنـا يتضـح ،سـبق وممـا
 هـذه السـلعة مـن المصـدرة الكميـات حجـم أن حيـث عكسـية، نتـائج إلـى أدت قـد تكـن لـم إن بالفشـل بـاءت
 .الدفع و الدعم برنامج طوال مستمر انخفاض في ظل

برنـامج  خـالل االنتظـام وعـدم بالتذبـذب اتسـمت قـد أنهـا نجـد ،السـلعية الـواردات يخـص فيمـا و
 كانـت عليـه عمـا 11%، 2بحـوالي البرنـامج مـن األولـى السـنة خـالل قيمتهـا ارتفعـت حيـث والـدفع، الـدعم
 جديـد االرتفـاع مـن وعـاودت (7%، (-8قـدرها بنسـبة المواليـة السـنة فـي لتـنخفض ،السـابقة السـنة فـي

  .لها السابقة بالسنة مقارنة 31%، 3نموها معدل بلغ إذ 1991 سنة خالل
  بلـغ بمعـدل الـواردات فــي ارتفاعـا شـهد قــد عـام، بشـكل والـدفع الــدعم برنـامج يكـون وبـذلك

 السـنوي لمعـدالت المتوسـط كـان فـي حـين  ،( 1989-1991 ) الفتـرة خـالل سـنوي كمتوسـط %11،56
 (-1.8% ).   سالبا والمالي االقتصادي التقويم برنامج خالل الواردات نمو

 ارتفـاع  حيـث مـن نوعيـة قفـزة شـهدت قـد 1991 سـنة أن ،الالحـق 16 رقـم الجـدول مـن ويتضـح-
 مليـون 2745 السـنة بلـغ تلـك فـي عجـزا حقـق الـذي التجـاري الميـزان علـى سـلبا أثـر ممـا الـواردات إجمـالي
 تمـت والتـي ،مكوناتهـا معـدالت مختلـف الرتفـاع انعكاسـا الـواردات مجمـوع فـي االرتفـاع هـذا وكـان أوقيـة،
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 البنـد هـذا وكـان النقـل، معـدات و بنـد األجهـزة نمـو نسـبة وهـي 10%) ،(1أدناهـا كانـت مرتفعـة بمعـدالت
 حـين فـي ،( 1990 ) السـابقة خـالل السـنة 73 %جـاوز ارتفاعـا نمـوه معـدل شـهد الـذي الوحيـد هـو

 مـا وهـو السـنة نفـس خـالل نموهـا فـي معـدالت للـواردات انخفاضـا المكونـة األخـرى البنـود مختلـف شـهدت
 فقـد 1989 لسـنة بالنسـبة أمـا (7% ،(-8بنسـبة بلغـت مجمـوع الـواردات تنـاقص فـي الكبيـر الـدور لـه كـان
 شـهدت الـذي االسـتثمارية المعـدات بنـد باسـتثناء بمعـدالت موجبـة .للـواردات المكونـة البنـود كـل نمـت

 قـد والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج كـان إذا بأنـه ،القـول يمكـن هنـا مـن و15 %)، (-3بلـغ تراجعـا
 كـان الـواردات تحريـر و الجمركيـة التعريفـة تخفـيض مثـل إجـراءات فـإن ،نمـو الـواردات فـي تحكمـا شـهد
 فـي زيـادة عنـه نـتج ممـا ،الـواردات تخفـيض إلـى تسـعى التـي األخـرى اإلجـراءات بعـض أكبـر مـن دورهـا

 .الدفع و الدعم برنامج خالل قيمة الواردات
الـدعم  برنـامج خـالل نموهـا معـدالت و بنودهـا بمختلـف الـواردات تطـور يوضـح التـالي الجـدول و

 .الدفع و
   PCR خالل نموها معدالت و بنودها بمختلف الموريتانية الواردات تطور (:23)الجدول رقم 

 السنوات                                  2676 2661 2662
 البيان

 مجموع الواردات 12959 16171 17454

 مواد استهالكية  2911707 2466204 26626029

 أجهزة ومعدات نقل 126202 171904 426205

 معدات استثمارية 112907 295907 265901
 محروقات 444507 414109 551901
 مواد مختلفة 499104 497407 946709

 %معدالت نمو الواردات    
 إجمالي الواردات 2201 907 1201
 المواد االستهالكية 2205 2105 1107
 أجهزة ومعدات النقل 609 91 2102
 معدات استثمارية 2501 9 2204
 محروقات  1501 4209 19

 مواد مختلفة 2409 602 1709
 :على اعتماد الطالب إعداد : المصدر
 .1992 مارس سنوية ربع إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك
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 الهيكلي التصحيح برنامج مرحلة 3-1 
 بيانـات توضـح كمـا و ، 1997 إلـى 1992 مـن الممتـدة الهيكلـي التصـحيح برنـامج فتـرة خـالل

 هـذا أن حيـث التجـاري، الميـزان برصـيد يتعلـق فيمـا قاطعـة بنتيجـة الخـروج ال يمكـن  29رقـم الجـدول
 سـجل بينمـا ،هـذا البرنـامج عمـر مـن منتظمـة غيـر وبصـفة سـنوات ثـالث خـالل عجـزا سـجل الرصـيد
 الحـاالت معظـم فـي ال يتناسـب الفـائض هـذا أن واضـحا كـان إن و األخـرى، الثالثـة السـنوات فـي فائضـا

 أوقيـة مليـون 3413، 83قـدره عجـز تحقيـق عنـه نـتج ممـا األخـرى السـنوات فـي المسـجل العجـز ذلـك مـع
 المحلـي النـاتج مـن2% ، 6قـدرها نسـبة يمثـل مـا ، وهـو 1992- 1997الفتـرة خـالل سـنوي كمتوسـط

 بلغـت حيـث الـواردات نمـو معـدل مـن أقـل بمعـدل الصـادرات نمـو إلـى العجـز هـذا يعـود اإلجمـالي و
 12%،01النســبة تلــك بلغــت بينمــا ،البرنــامج فتــرة خــالل10% ، 69األولــى لنمــو النســبة المتوســطة

 . الفترة نفس خالل بالنسبة للثانية

 1992 و 1997سـنتي باسـتثناء البرنـامج سـنوات خـالل تراجعـا تشـهد لـم الصـادرات قيمـة أن ورغـم

 ذلـك ومـا بـالواردات  مقارنـة منخفضـة كانـت نموهـا معـدالت أن إال ،التـوالي علـى8%)،(–5و%0)،(-8
 المنتجـات و الحديـد مـن خامـات أساسـا تتشـكل التـي الصـادرات هـذه مكونـات نمـو و لحركـة انعكاسـا إال

 .تذكر تكاد ال بنسب أخرى سلع إلى إضافة ،السمكية
الالحـــــــق أن قيمـــــــة صـــــــادرات الحديـــــــد كانـــــــت تنمـــــــو بمعـــــــدالت   (22)وتبـــــــين معطيـــــــات الجـــــــدول رقـــــــم  

 . 2661موجبة عدا سنة 
 مقارنـة 23%) ،  (-5بلـغ تراجعـا الحديـد مـن المصـدرة الكميـات شـهدت ، 1992 سـنة ففـي

والمقــدر  الــدوالر مقابــل األوقيــة ســعر فــي حصــل الــذي التخفــيض رغــم ذلــك و لهــا، بالســنة الســابقة
 الـذي الشـيء10% ،2بمعـدل الطـن سـعر متوسـط فـي انخفاضـا أيضـا السـنة هـذه شـهدت كمـا ، 27%ب

 .24 %)، (-6 ب الصادرات قيمة تراجع إلى أدى

 اسـتمرار رغـم موجبـة بمعـدالت الحديـد صـادرات قيمـة نمـت ، 1994 و 1993 سـنتي وخـالل
المصـدرة  الكميـة حجـم مـن الرفـع خـالل مـن تغطيتـه تـم الـنقص هـذا أن إال التـدهور، فـي أسـعار الحديـد

 (3%،-09)ب المصـدرة الحديـد كميـة حجـم تراجـع تغطيـة تـم حيـث1996سـنة فـي عكسـه حصـل مـا وهـو
 نمـو تحقيـق مكـن مـن الـذي الشـيء ،( 6%،58) بمقـدار الحديـد أسـعار فـي الحاصـل االرتفـاع خـالل مـن
 الحديـد كميـات كانـت ، 1997 و 1995 لسـنتي بالنسـبة و .الحديـد صـادرات قيمـة فـي( 9%،8)قـدره

 نمـو بمعـدالت ترتفـع الحديـد صـادرات مـن الدولـة إيـرادات جعـل مـا وهـو ارتفـاع فـي أسـعاره و المصـدرة
 :التالي الجدول يوضحه ما وهو التوالي على السنتين هاتين خالل 14%،6 و ، 29% بلغت موجبة
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 3669-3661الفترة  خالل موريتانيا في الحديد صادرات تطور (:24)الجدول رقم 

 
 السنوات                                    2661 2661 2664 2665 2669 2669

 البيان

 كمية الصادرات الحديد بآالف األطنان 7121 6919 21141 22524 22257 26976

 قيمة الصادرات الحديد بماليين األوقية 21457 26111 11252 19111 17591 11941

 متوسط سعر الطن بالدوالر 1101 29015 2904 29049 27092 2707

 %معدل نمو حجم الصادرات  -1105 1205 902 2201 -1016 4095

 %معدل نمو قيمة الصادرات  -1409 4107 407 16 607 2409

 :على اعتمادا الطالب إعداد :المصدر
- MAED، Bilan économique et social 1990-1998 op.cit، P : XIV. 

- ONS، Agrégats de la comptabilité national، op.cit، P: 44. 

 نمـو معـدالت سـجلت قيمتهـا أن التـالي 15رقـم الجـدول مـن فيتضـح ،السـمكية للصـادرات وبالنسـبة
 السـنتين تـراجعين هـاتين شـهدت حيـث ، 1997 و 1994 سـنتي باسـتثناء المدروسـة الفتـرة خـالل موجبـة
 و علـى التـوالي، 45% )، (-7و37%) ، (-26بلغـا األسـماك مـن المصـدرة الكميـة حجـم فـي كبيـرين
 يحـل لـم أن ذلـك إال 1997 سـنة فـي  31 %و ، 1994 خـالل 43%، 7ب السـمك أسـعار ارتفـاع رغـم
 هـي شـهدت 1992سـنة أن مـع و  52رقـم الجـدول فـي واضـح هـو كمـا الصـادرات هـذه قيمـة تـدهور دون

 مسـتوى حصـل علـى الـذي االرتفـاع إال أن -4 % ب قـدر المصـدرة الكميـة حجـم فـي تراجعـا األخـرى
 11% بلـغ الصـادرات تلـك قيمـة فـي نمـو و تسـجيل التراجـع ذلـك تغطيـة فـي الكبيـر الـدور لـه كـان السـعر

 هـو كمـا الكميـات حجـم فـي للتغييـر أحيانـا تتبـع الصـادرات السـمكية قيمـة حركـة أن يعنـي مـا وهـو ،
 السـلعة هـذه علـى الطلـب علـى بـدورها تتوقـف التـي بتطـور األسـعار تـرتبط و ، 1994 سـنة فـي الحـال
 .أخرى أحيانا العالمية السوق في

 أرقامـا السـمكية الصـادرات قيمـة نمـو معـدالت سـجلت  1996، 1995، 1993 السـنوات خـالل و
 1995 و 1993 خالل أسعارها تراجع من بالرغم ذلك و موجبة،

 .القيمة و بالكمية السمكية الصادرات تطور يوضح التالي الجدول و
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 3669-3661الفترة  خالل الموريتانية السمكية الصادرات تطور(:25)الجدول رقم 

 السنوات                               2661 2661 2664 2665 2669 2669
 البيان

 كمية صادرات السمك باألطنان 17611 12191 269211 179911 195671 267951

 قيمة صادرات الحديد بماليين األوقية 26557 17242 19119 15196 19726 11149

 متوسط سعر الطن بالدوالر 99104 919075 2191015 62105 91505 61101

 %معدل نمو حجم الصادرات  -4 7029 -19019 4901 19095 -4509

 %معدل نمو قيمة الصادرات  22 4101 -9 1102 901 -102

 

 : على اعتمادا الطالب إعداد : المصدر
Bilan économique et social 1990-1998; op.cit ، P :XIV. 

مقابـل  الجـاري األوقيـة صـرف سـعر علـى بنـاءا بالـدوالر الطـن سـعر متوسـط إعـداد تـم :مالحظـة
 .الدوالر

أحيانـا  و متدنيـة نسـبتها ظلـت فقـد ،والحديـد الصـيد قطـاعي خـارج األخـرى بالسـلع يتعلـق فيمـا و
 تصـدير الـذهب انطـالق رغـم وذلـك ، 1994 سـنة 5%،1 هـي إليهـا وصـلت نسـبة أعلـى وكانـت ،تنعـدم
فقـط،  سـنوات (2) خمـس سـوى يـدم لـم أنـه إال ، 1992 سـنة بـدأ الـذي و (MORAK)شـركة طـرف مـن

 أونصـه 55740 الفتـرة هـو هـذه طـول علـى السـلعة هـذه مـن المصـدرة الكميـة إليـه تصـل حـد وكـان أقصـى
 (1) .1994 سنة ذلك و أوقية مليون 2500 قدرها وبقيمة

نمــو  معـدالت عرفــت قيمتهــا أن نجــد ،بـالواردات المتعلـق و اآلخـر الجانــب إلــى نظرنـا إذا و
 .البرنـامج مـن األولـى السـنة فـي نموهـا معـدل جـاوز حيـث ، 1996 و 1994 سـنتي باسـتثناء مرتفعـة
 سـنة أمـا 22 %ليبلـغ المواليـة السـنة فـي االرتفـاع هـذا تواصـل تـم ،لهـا السـابقة بالسـنة مقارنـة %29
 عـادت  1995 سـنة فـي و ، -26.3 % معدلـه بلـغ الـواردات قيمـة فـي تـدهورا شـهدت فقـد ، 1994
 طفيفـا انخفاضـا عرفـت فقـد 1996سـنة  أمـا ، 43% نموهـا معـدل جـاوز حيـث االرتفـاع، إلـيالـوردات 

 الـواردات نمـو معـدل كـان مـن البرنـامج .األخيـرة السـنة وفـي ، -1%  ب قـدر الـواردات هـذه قيمـة فـي
 4%. ، 6يبلغ

 ولـم الـواردات، قيمـة فـي تزايـدا شـهد الهيكلـي التصـحيح برنـامج أن القـول يمكـن ، عامـة وكمحصـلة
 مـن األوقيـة سـعر صـرف تخفـيض أو العـرض، زيـادة مسـتوى علـى سـواء المتخـذة اإلجـراءات تسـتطع
 الـواردات لنمـو السـنوي المتوسـط ،جـاوز فقـد وهكـذا الـواردات، هـذه نمـو فـي الـتحكم األقـل علـى أو تقلـيص
   12 % .معدل ،  1992-1997 الفترة خالل

                                                 
 (1

 
 :02 .ص ، 1994 ديسمبر ، سنوية ربع إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك -(   
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 :الهيكلي التصحيح برنامج خالل الواردات نمو معدل يوضح التالي الجدول و

 الهيكلي التصحيح برنامج خالل السلعية الواردات نمو معدل (:26)الجدول رقم 

 السنوات                                  2661 2661 2664 2665 2669 2669

 البيان

 معدل نمو الواردات 1601 1101 -1901 4105 -2 409

 .39: رقم الجدول معطيات على اعتمادا الطالب إعداد : المصدر

  1998-2000 الفترة مرحلة 3-6

 الموريتـاني،التجـاري  للميـزان بالنسـبة تحسـنا تشـهد 2000 إلـى 1998 مـن الممتـدة الفتـرة كانـت
 سـيما ) معتبـرا شـكل فائضـا األخيـرتين السـنتين فـي أنـه إال 1998 سـنة فيـه عجـز حصـول مـن فبـالرغم
 ،الفتـرة هـذه خـالل سـنوي أوقيـة كمتوسـط مليـون4759 ،6 قـدره فـائض تحقيـق مـن مكـن ممـا ( 1999سـنة
 . اإلجمالي كمتوسط المحلي الناتج من2%  ،4 قدرها نسبة يمثل ما وهو

مرحلـة  خـالل التجـاري الميـزان حـال عليـه كـان لمـا العكـس هـي الوضـعية هـذه أن المالحـظ مـن و
 مـن2% ، 6يعـادل مـا المتوسـط فـي بلـغ عجـزا يشـهد الميـزان هـذا كـان حيـث ،الهيكلـي التصـحيح برنـامج
 .اإلجمالي المحلي الناتج

 تصــاعد إلــى 2000-1998 الفتــرة خــالل التجــاري الميــزان فــي الفــائض هــذا تكــوين يرجــع و
  10%، 26المتوســط فــي نموهــا معــدل بلــغ حيــث ،(أساسـا والســمك الحديــد مــن)الموريتانيــة  الصـادرات

 .الفترة نفس خالل 7%  ،4للواردات بالنسبة نظيره يتجاوز لم بينما
 انخفاضـا شـهدت الحديـد مـن المصـدرة الكميـات أن اآلتـي (12)رقـم الجـدول خـالل مـن ويتضـح

 يكـون أن المفـروض مـن كـان الـذي الشـيء الحديـد، أسـعار انخفـاض مـن بـالرغم ذلـك و الثبـات إلـى يميـل
 هـذه قيمـة فيـه كانـت الـذي الوقـت فـي يحـدث لـم مـا هـو و المصـدرة، الكميـة حجـم علـى إيجـابي تـأثير لـه

 السـعر مسـتوى علـى سـواء سـمتها التـدهور كـان التـي 1999 باسـتثناء موجبـة بمعـدالت تنمـو الصـادرات
 .القيمة أو المصدرة الكمية مستوى على أو

 تراجـع قـد الحديـد مـن المصـدرة الكميـة حجـم فـإن ،(11)رقـم الجـدول خـالل مـن نالحـظ كمـا و
 ذلـك مـع أنـه إال3 %،–2بلـغ الحديـد سـعر فـي هبوطـا السـنة نفـس شـهدت كمـا ، 1998 سـنة2%، -7ب
 (. 23 %، 6) وازدياد نمو في الصادرات هذه عائدات كانت فقد

 األصـح علـى أو  صـوريا نمـوا كونـه يعـدو ال الصـادرات قيمـة فـي النمـو هـذا أن ،األمـر وحقيقـة
 . 5%، -6قدره بمعدل انخفضت قد فسنجدها بالدوالر الصادرات هذه قيمنا لو أنه ذلك كاذبا، نموا

وكـذلك  ،لهـا السـابقة بالسـنة مقارنـة ثابتـة شـبه المصـدرة الكميـة كانـت فقـد ، 2000 لسـنة بالنسـبة و
الحديــد  صـادرات قيمـة نمــو معـدل كــان فقـد ذلــك ومـع الســعر، لمتوسـط بالنســبة طفيفـا التطـور كـان

 .الدوالر مقابل األوقية قيمة في التدهور إلى ذلك ويرجع مرتفعا،
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 1111-3661 الفترة خالل الحديد صادرات تطور :(27)الجدول رقم 

 السنوات                                              2667 2666 1111
 البيان

 كمية الصادرات الحديد بآالف األطنان 22411 22141 22196

 قيمة الصادرات الحديد بماليين األوقية 41491 16512 49961

 متوسط سعر الطن بالدوالر 27026 29027 29099

 معدل نمو حجم صادرات  الحديد -109 -102 10111

 نمو قيمة صادرات الحديد معدل 1109 -101 2704

 :المصدر
 :34 .ص ، 2003 ديسمبر سنوية ربع إحصائية نشرة الموريتاني، المركزي البنك -

-Rapport économique et social 1999-2000، op.cit، P : 82. 

 خـالل %5،-2و10 % ،7بلـغ تراجعـا منهـا المصـدرة الكميـة شـهدت فقـد ،باألسـماك يتعلـق وفيمـا
 قيمـة هـذه حيـث مـن - أثـره يظهـر لـم التراجـع هـذا أن إال التـوالي، علـى 2000 و 1998 السـنتين

 متوسـط االنخفـاض فـي إلـى األولـى بالدرجـة راجعـا ذلـك يكـون وربمـا ، 1998 سـنة فـي إال  -الصـادرات
 مقابـل قيمـة األوقيـة فـي للتـدهور كـان فقـد 2000 لسـنة بالنسـبة و17 % ، –3بلـغ الـذي و الطـن سـعر

ظهـاره التـدهور ذلـك تغطيـة فـي الفضـل الـدوالر  زيـادة عرفـت فقـد 1999 سـنة أمـا و ،8% جـاوز نمـوا وا 
 الجـدول واضـع هـو كمـا لهـا بالسـنة السـابقة مقارنـة 13%، 8بلغـت السـمك مـن المصـدرة الكميـة حجـم فـي

 :التالي
 

 0222-7991 الفترة خالل الموريتانية السمكية الصادرات تطور(:28)الجدول رقم 
 السنوات                                                 2667 2666 1111

 البيان

 كمية صادرات السمك باألطنان 271992 119795 269199

 قيمة صادرات السمك بماليين األوقية 19214 11111 14751

 متوسط سعر الطن بالدوالر 97507 91607 917095

 معدل نمو حجم الصادرات السمكية -2109 2107 -501

 معدل نمو قيمة الصادرات السمكية -2507 2707 702

 :على اعتمادا الطالب إعداد :المصدر
 35. :ص ، 2003 ديسمبر سنوية ربع إحصائية، نشرة الموريتاني، المركزي البنك-
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 حققـت حيـث ، 2000-1998 الفتـرة خـالل اضـطرابا عرفـت فقـد ،السـلعية الـواردات يخـص وفيمـا
 نموهـا معـدل كـان لـذلك المواليـة السـنة فـي و ، 1997 بسـنة مقارنـة 1998 سـنة1% ، 6ب قـدر نمـوا
 و26% ، 04بلـغ حيـث كبيـرة قفـزة الـواردات نمـو معـدل شـهدت 2000 سـنة وفـي5% ، –3بلـغ إذ سـالبا
 عـن يقـل مـا هـو و7% ،4إلـى وصـل قـد الفتـرة هـذه خـالل الـواردات لنمـو السـنوي المتوسـط يكـون بـذلك

 .الفترة نفس خالل الصادرات لنمو السنوي المتوسط

 : الفقر لمحاربة الوطنية اإلستراتيجية مرحلة 3-1  
 إلـى 2001  مـن والممتـدة القصـير المـدى علـى الفقـر لمحاربـة الوطنيـة اإلسـتراتيجية فتـرة خـالل

 يعـيش هـذا الميـزان كـان حيـث ،السـابقة بـالبرامج مقارنـة كارثيـة نتـائج التجـاري الميـزان عـرف  2004
 هـذه خـالل المتوسـط بلـغ العجـز فقـد وهكـذا األربعـة، اإلسـتراتيجية سـنوات خـالل ومتصـاعدا مسـتمرا عجـزا
 اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن 5% ،1قـدرها نسـبة يمثـل مـا وهـو سـنويا، أوقيـة مليـون17139 ، 25الفتـرة

  .كمتوسط
 بنـد تفـاقم22  إلـى يرجـع التجـاري الميـزان فـي الحاصـل العجـز هـذا السـابق أن الجـدول ويوضـح

 الصـادرات فيـه كانـت الـذي الوقـت فـي ،الدراسـة فتـرة خـالل مرتفعـة نمـو معـدالت شـهد الـذي الـواردات
 .2003 و 2000 لسنتي بالنسبة الحال هو كما سالبة بمعدالت تنمو

 بالنسـبة ثباتـا شـهدت أحجامهـا أن الالحـق 27 رقـم الجـدول يوضـح ،الحديـد لصـادرات بالنسـبة -
 و 13%، 9بلـغ نمـوا عرفـت فقـد األخيـرة السـنة فـي أمـا ،المـواليتين السـنتين خـالل وتـدهورا األولـى للسـنة
 2001 خـالل 37%و 3% و11% ،7بلـغ ارتفـاع فـي كانـت حيـث لقيمتهـا بالنسـبة أفضـل الحـال كـان

 الحديـد أسـعار إلـى تحسـن الصـادرات قيمـة فـي االرتفـاع ذلـك ويرجـع التـوالي، علـى 2004، 2002،
 .عالميا

 الكميــة وانخفـاض الحديــد، سـعر شـهده الــذي الثبـات ظــل فــي فإنـه ، 2003 ل بالنسـبة أمـا
 :التالي الجدول يوضحه ما وذلك ، –9.2%  بلغ تراجعا الصادرات هذه قيمة عرفت المصدرة فقد
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 1116-1113الفترة  خالل الحديد صادرات تطور (:29)الجدول رقم 
 السنوات                          1112 1111 1111 1114

 البيان

 األطنان بآالفكمية الصادرات الحديد  22196 21141 6401 21914

 األوقيةقيمة الصادرات الحديد بماليين  51159 51711 47755 99699

 متوسط سعر الطن بالدوالر 29094 26 2605 11

 معدل نمو حجم صادرات  الحديد 1 905 -702 2109

 معدل نمو قيمة صادرات الحديد 2209 1 -601 19

 

Source:Ministère de Finance; Douanes Mauritaniennes، Sydonia 

أحجــام  كانــت حيــث الســمكية للصــادرات بالنســبة متدنيــة نتــائج تحقيــق الفتــرة هــذه شــهدت كمــا
 فـي 32% ،-1و ، 2001 سـنة 18%، -8نموهـا معـدل بلـغ إذ كبيـرة تراجعـات تعـرف المصـدرة الكميـات
 مـن السـنة األخيـرة خـالل يـذكر تغييـرا الكميـة تلـك تشـهد ولـم ، 2003 سـنة20 % ،–7و المواليـة السـنة
 .المدروسة الفترة

الكميــة  حجــم فــي الحاصــل التــدهور يــنعكس فلــم ،الســمكية الصــادرات قيمــة مســتوى علــى أمــا
 تـم السـنوات األخـرى وفـي 9%)، (–6سـالب نموهـا معـدل كـان حيـث ، 2002 سـنة إال عليهـا المصـدرة
 .السمك أسعار ارتفاع خالل من التراجع ذلك تعويض

 0222-0227  الفترة خالل السمكية الصادرات تطور (30)الجدول رقم 

 
 السنوات                                1112 1111 1111 1114

 البيان

 كمية صادرات السمك باألطنان 291112 219199 75229 75121

 قيمة صادرات السمك بماليين األوقية 19175 11615 11944 44914

 معدل نمو حجم الصادرات السمكية -2707 -1106 -1109 10111

 معدل نمو قيمة الصادرات السمكية 404 -605 105 1101

 

Source: Ministère de Finance; Douanes Mauritaniennes، Sydonia 

 

 وكانـتملحوظـا  تطـورا شـهدت فقـد،  2004-2001 الفتـرة خـالل السـلعية الـواردات يخـص وفيمـا
 األخـرى للسـنوات بالنسـبة أمـا ، 2002 سـنة وذلـك0% ، 6هـي الـواردات إليهـا وصـلت نمـو نسـبة أدنـى
  . 2004 )سنة الحال هو كما   42% (األحيان بعض معدلها تجاوز فقد



- حالة موريتانيا -دراسة تطبيقية لدور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية  :الفصل الثالث 
 

 - 166 - 

 المــواد باســتثناء مكوناتهــا مختلــف لنمــو انعكاســا الــواردات مجمــوع فــي االرتفــاع هــذا كــان وقــد
 انخفاضـا عرفـت التـي المحروقـات و ،  16 %يقـارب بمـا انخفضـت حيـث فقـط 2002 سـنة  التجهيزيـة
 .2004-2001 الفترة سنوات طوال منتظما و مستمرا

االســتراتيجيات التنمويــة  تطبيــق مــن ســنة عشــرين مــدى علــى أنــه لنــا يتضــح ،تقــدم ممــا و
 إن و التجــاري، الميــزان علــىكبيــر   تحســن لــم يطــرأ اإلصــالح االقتصــاديواالقتصــادية فــي ظــل بــرامج 

 تحقيـق التجـاري الميـزان فيهمـا عـرف قـد والـدعم والـدفع المـالي، و االقتصـادي التقـويم برنـامجي كـان
 الوطنيــة واإلســتراتيجية الهيكلــي التصــحيح ظــل برنــامج فــي المتحققــة النتــائج أن إال معتبــر، فــائض
 لتخفيـف المتبعـة والوسـائل اإلجـراءات فعاليـة وعـدم تفضـح ضـعف و لآلمـال مخيبـة كانـت الفقـر لمحاربـة

 و الـدولي النقـد صـندوق ورائهـا مـن و الموريتانيـة السـلطات مـن طـرف التجـاري الميـزان فـي العجـز حـدة
 المعـالج والطبيـب(  طبعـا لهمـا ) المناسـبة والحلـول لألفكـار الملهـم يعتبـران بمثابـة اللـذان الـدولي البنـك

 .النامية الدول (إختالالت)ألمراض
 أمريكــي دوالر مليــون 52 نــاهز عجــزا إجمــاال التجــاري الميــزان ســجل األخيــرة  الســنوات وفــي

 هــذا تحليـل ويمكــن .الـنفط صـادرات خــارج أمريكـي دوالر مليــون 430 و 2006-2009 الفتـرة خـالل
 :اتجاهات ثالثة تحديد من الرصيد

 2006 سنة الصادرات نشط الذي شنقيط حقل نفط استغالل في الشروع-
 المســتوردة للمــواد الملحـوظ االرتفــاع بسـبب 2007 -2009الفتــرة خــالل العجـز طبعــه اتجـاه- 
 الخـاص البرنـامج تفعيـل إثـر الغذائيـة المـواد مـن كبيـر مخـزون اقتنـاء األوليـة المـواد أسـعار وارتفـاع
 واألسـعار والنحـاس الـذهب مـن األولـى الصـادرات جزئيـا عوضـته الـواردات حجـم ارتفـاع أن إال.للتـدخل

 .2007-2008 سنة الحديد سوق في المشجعة
 المـواد مـن خاصـة االسـتيراد فـاتورة انخفـاض بسـبب 2009 سـنة للعجـز قـوي امتصـاص إعـادة-
 .الصادرات تراجع رغم وذلك والنفطية الغذائية

 بيـد ، أمريكـي دوالر مليـون 159 إلـى المتوسـط فـي مسـتواها ارتفـع فقـد التحـويالت، يخـص وفيمـا
 71 عنـد ثابتـة شـبه بقيـت المهـاجرين العمـال تحـويالت الخصـوص وجـه علـى الخاصـة التحـويالت أن

 بسـبب الفتـرة خـالل مختلفـا تطـورا الرسـمية التحـويالت سـجلت حـين فـي السـنة، فـي أمريكـي دوالر مليـون
 وهـي بالـديون، المثقلـة الفقيـرة الـدول مديونيـة تخفيـف مبـادرة إطـار فـي للمسـاعدة المنـتظم االنخفـاض
   سـنة أمريكـي دوالر ماليـين 6 إلـى 2006 سـنة دوالر مليـون  3 مـن انتقـل انخفضـت التـي المسـاعدة

2009. 
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 (2006  – 2009) المدفوعات ميزان عناصر (:31)رقم  الجدول

 اليييييد الرات بمالييييييي 

 األمريكية
 المتوسط 2009 2008 2007 2006

 51,8- 59,7- 153,6- 193,7- 200,0 التجاري الميزان
 خييار )التجيياري الميييزان

 (النفط 
-434,8 -465,7 -479,4 -272,3 -429,7 

  الميييييداخيل الخييييدمات

 الصافية
-405,4 -465,7 -600,3 -462,8 -483,6 

 159,1 136,7 196,6 144,3 158,7 الجارية التحويالت
 376,2- 385,7- 557,3- 515,2- 46,7- الجاري الميزان

 الدولي النقد صندوق ومصالح الموريتانية السلطات :المصدر
 مـن 54 %)أمريكـي دوالر مليـون 376 بلـغ الفتـرة طيلـة عجـزا الجـاري الميـزان رصـيد سـجل لقـد

 وضـعية وترجـع .التجـاري الميـزان عجـز مـن بكثيـر أكبـر عجـز وهـو ،(المتوسـط الخـام الـداخلي النـاتج
 تعويضـه يتسـن لـم الـذي والمـداخيل الخـدمات ميـزان فـي الكبيـر العجـز إلـى أساسـية بصـفة الجـاري الميـزان
 الخـدمات التـأمين، النقــل،)والمـداخيل الخـدمات واردات فـإن وبالفعـل، .الفتـرة خـالل التحــويالت بفـائض
 المتأتيـة اإليـرادات بكثيـر تجـاوزت الفتــرة خـالل (الـخ الخـارجي، الــدين فوائـد تسـديد األسـفار، الماليـة،
 دوالر مليـون 719 عنـد المتوسـط فـي الـواردات هـذه اسـتقرت وقـد .والسـياحة الصـيد رخـص مـن أساسـا
  .(1)الفترة خالل السلع واردات بزيادة المرتبطة باألعباء ارتباطا أمريكي

 المالية والعمليات المال رأس حساب2- 

 84،80 قـدره فائضـا الماليـة والعمليـات المـال رأس حسـاب رصـيد سـجل ، 2007 عـام نهايـة فـي
 إلـى أساسـا التطـور هـذا ويعـود ، 2006 بعـام مقارنـة 5%، 22% أي مليـار15 ،6 بزيـادة أوفيـة مليـار
 فـائض إلـى 2006 عـام سـالب رصـيد مـن انتقلـت التـي الماليـة العمليـات حسـاب فـي ملحـوظ تحسـن
 المــال رأس حســاب رصــيد ســجل ، 2008 عــام انتهــاء مــع و(2)2007 عــام مليــار 2،69 بمبلــغ

 3%،5  ب أي أوقيـة مليـارات 3 ب انخفـض حيـث أوقيـة مليـار 3،81 بمبلـغ فائضـا الجاريـة والعمليـات
 حسـاب سـجله الـذي الفـائض تراجـع إلـى الطفيـف االنخفـاض هـذا سـبب ويعـود2007 لعـام مسـتواه عـن
ن المال، رأس  .(3)بسيطا فائضا سجل قد الجارية العمليات حساب كان وا 

 
 

                                                 
 (1

 
                              11-11:،ص1121البنك المركزي الموريتاني ،االدارة العامة للدراسات ، نشرة احصائية ربع سنوية ، ابريل، -(   

(
2
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 المالية  حساب رأس المال والعمليات تطور(32):رقم  الجدول

 2008 2007 2006 المالية والعمليات المال رأس حسابات أرصدة
 81,3 84,7 69,2 المالية والعمليات المال رأس حساب
 7,7 15,5 297,4 المال رأس حساب
 73,6 69,2 228,1 - المالية العمليات حساب
 

 للدراسات العامة اإلدارة/الموريتاني المركزي البنك :المصدر
 :المال رأس حساب1-2-

 غيـر المسـتوى عـن كثيـرا يقـل وهـو أوقيـة مليـار  5،15 قـدره بفـائض المـال رأس رصـيد تميـز
 مـن آل منحـه الـذي المديونيـة تخفيـف يعـادل مـا وهـو  2006 عـام أوقيـة مليـار  4،297 البـالغ المسـبوق

 متعـددة الـديون تخفيـف مبـادرة إطـار فـي الـدولي النقـد وصـندوق اإلفريقـي البنـك ومجموعـة الـدولي البنـك
 الصــين طــرف مــن الــديون إلغــاء عــن عبــارة 2007 عــام ســجل الــذي الرصــيد وكــان ،األطــراف

 .(1)أوقية مليار 8،14بمبلغ
 8 بلـغ بـنقص أي أوقيـة مليـار 7، 7 بلـغ بفـائض المـال رأس حسـاب تميـز ، 2008 عـام فـي
 مليـار 8،14 والبـالغ للصـين المسـتحق الـدين شـطب باعتبـار السـابق العـام فـي مسـتواه عـن أوقيـة مليـارات
 بلغـت وقـد إلسـبانيا المسـتحقة الـديون علـى اقتصـرت 2008 لعـام الملغيـة الـديون أن حـين فـي أوقيـة

 .(2)أوقية مليار 7،7
 :المالية العمليات2-2 

 عـام أوقيـة مليـار 228 قـدره عجـز بعـد أوقيـة، مليـار  7،69 بفـائض الماليـة العمليـات تميـزت
 فـي المديونيـة سـداد حسـاب فـي الملغـاة المديونيـة مبلـغ تهالـك تسـجيل إلـى األسـاس فـي عائـد وذلـك2006
 إطـار فـي المعبـأة المـوارد تزايـد إلـى الفـائض هـذا ويعـود .األطـراف متعـددة المديونيـة تخفيـف مبـادرة إطـار

 االســتثمارات فيــه تراجعـت الــذي الوقـت فــي األجــل قصـيرة األمــوال رؤوس وتـدفق األجنبيــة القـروض
 .الصافية المباشرة

 مليــار  5،41  مقابـل أوقيـة مليـار 36 بلغـت التـي المباشـرة األجنبيـة االسـتثمارات سـجلت وقـد
 وبـذلك، .والمنـاجم الـنفط بـدون االسـتثمار انخفـاض يعـادل مـا أي مليـار  5،5  قـدره تراجعـا  2006عـام
 القطــاع فــي الصــافية االســتثمارات بزيــادة تعويضــه يــتم الصــافية المنجميــة االســتثمارات انخفــاض فــإن

 42، 3 بلغـت فقـد العموميـة، والمؤسسـات الدولـة عبأتهـا التـي الخارجيـة المـوارد وبخصـوص ، النفطـي
 الزيـادة هـذه وتعـود ،السـابق العـام فـي تحققـت التـي السـحوبات مبلـغ ضـعفي أي 2007 عـام أوقيـة مليـار
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 بميــاه نواكشـوط مينـاء لتزويــد الســاحلي آفطـوط مشـروع لتمويـل الموجــه الســحب ارتفـاع إلـى الملموسـة
 .الشرب

 مليـار 3،244 مقابـل أوقيـة مليـار 6،21  الخارجيـة المديونيـة بسـداد العالقـة ذات النفقـات وبلغـت
 المديونيـة تخفيـف مبـادرة إطـار فـي الملغـاة الـديون مخـزون األخيـر المبلـغ ويشـمل  2006 عـام أوقيـة

 يسـجل الـديون سـداد مبلـغ فـإن األطـراف، متعـددة المديونيـة تخفيـف مبـادرة وباسـتبعاد .األطـراف متعـددة
 إحـدى عليهـا تعاقـدت ديـون أسـاس علـى مليـار 5،6 بمبلـغ الوفـاء إلـى نظـرا  75% بنسـبة ظاهريـة زيـادة

 مليـار 2،45 بمبلـغ عجـز مـن انتقـل فقـد األجـل، قصـيرة الماليـة التـدفقات رصـيد أمـا ، المنجميـة الشـركات
 اسـتجالب بزيـادة النتيجـة هـذه وتفسـر،   2007 عـام أوقيـة مليـار  5،12 فـائض إلـى 2006 عـام أوقيـة

 سـوق انطـالق قبـل ، 2006 عـام الخـاص، القطـاع وبوفـاء لألمـوال والمنـاجم للصـناعة الوطنيـة الشـركة
 ميـزان فـائض مـع وباالرتبـاط ، المتـأخرات مـن أوقيـة مليـار 20 بحـوالي  2007 بدايـة فـي الصـرف

 فـي دوالر مليـون 8،208 ليبلـغ العمـالت مـن المركـزي البنـك رصـيد توطـد  2007 لعـام المـدفوعات
 شـهرا 9،1 سـوى يمثـل يعـد لـم ذلـك، ومـع السـابق العـام فـي دوالر مليـون 4،194 مقابـل 2007 نهايـة
 .(1) 2006نهاية في شهرا  6،2 يساوي كان أن بعد الواردات من

 أي 2007 لعــام مليــار  2،69  مقابــل أوقيــة مليــار  6،73 بفــائض الماليــة العمليــات توجــت  
 المـال رأس وتـدفقات األجنبيـة القـروض بفضـل المعبـأة المـوارد زيـادة إلـى الفـائض هـذا ويعـزى 4% بزيـادة
ن األجــل قصــير  ميــزان أن وبمــا 33 %بنســبة تراجــع قــد المباشــرة االســتثمارات صــافي كــان وا 

 سـجل فإنـه ،2007عـام مليـار 36 مقابـل أوقيـة مليـار  2،24  بلـغ قـد المباشـرة األجنبيـة االسـتثمارات
 تعوضـها لـم والتـي النفطـي القطـاع فـي االسـتثمارات اهـتالك يعـادل مـا وهـو أوقيـة مليـار 12 بلـغ تراجعـا

 .األخرى القطاعات في االستثمارات آليا
 مليـار  3،61  بلغـت فقـد العموميـة، والمؤسسـات الدولـة عبأتهـا التـي األجنبيـة المـوارد وبخصـوص

 هـذه وتعـود .السـابق العـام فـي أجريـت التـي السـحوبات مبلـغ ضـعف يعـادل مـا أي 2008 عـام أوقيـة
 آفطـوط مشـروع وخاصـة التنميـة مشـاريع لتمويـل المخصصـة السـحوبات ارتفـاع إلـى الملحوظـة الزيـادة
 .الشرب بمياه نواكشوط لتزويد الساحل

 مقابــل أوقيــة مليــار  3،40 مجموعــه مــا الخارجيــة الــديون لســداد المســتحقة األرصــدة وبلغــت
 التـي الودائـع لـبعض المركـزي البنـك سـداد نتيجـة ،  86%،6 بزيـادة أي 2007 عـام أوقيـة مليـار 6،21

 الرأسـمالية التـدفقات رصـيد أمـا .الرئيسـية العمـالت علـى الفائـدة نسـبة انخفـاض بفعـل مكلفـة أصـبحت
 2008 عـام أوقيـة مليــار 3،28 إلـى 2007 عــام أوقيـة مليـار  5،12 مـن ارتفـع فقـد األجـل، قصـيرة
 .سنيم شركة إيرادات من المتأتية التحويالت ولزيادة المالئمة التجارية الظروف نتيجة
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 1،4بمبلـغ فـائض مقابـل أوقيـة مليـار 26 يقـارب إجماليـا عجـزا المـدفوعات ميـزان سـجل وعمومـا،
 ظـل المركــزي البنـك لــدى الصـرف احتيـاطي مسـتوى انخفـاض أن غيـر  2007 لعـام أوقيـة مليـار

 بنســبة تراجــع أنــه أي أوقيــة مليــار 52 ، 4مقابــل أوقيــة مليــار 8،48 االحتيــاطي هــذا وبلــغ محــدودا
7%1. (1) 

 االقتصادي االنكشاف درجة و الخارجية التجارة حجم :الثالث المطلب
 اإلجمـالي مؤشـرا المحلـي للنـاتج بالنسـبة الخارجيـة التجـارة قيمـة تمثلهـا التـي النسـبية األهميـة تعتبـر

 مـن االنكشـاف االقتصـادي درجـة ولقيـاس جهـة، مـن القـومي االقتصـاد فـي التجـارة أهميـة لقيـاس مهمـا
 االتجاهـات أثـر كلمـا ازداد مـا دولـة فـي النسـبة هـذه ارتفعـت كلمـا أنـه المؤكـد مـن بـات قـد و أخـرى، جهـة
 الظــروف حيــث مــن االقتصــاد القــومي علــى تـنعكس التــي االقتصــادية التجـارة لعمليــة المالئمــة غيـر

 .الدولية التجارة ميدان في المالئمة وغير المالئمة واالتجاهات
االقتصــاد  فــي الخارجيــة التجـارة موقــع القــومي الـدخل إلــى الخارجيــة التجـارة نســبة تبــين وهكـذا
 .العكس صحيحو  الخارجية التجارة أهمية تزايد على ذلك دل النسبة هذه ارتفعت فكلما الموريتاني،
انخــراط  مسـتوى لقيـاس مؤشـر أهـم فهـو ولـذلك التجـاري، االنـدماج مـدى المؤشـر هـذا يقـيس و
تلعبــه  الــذي الــدور عمــق االقتصــادي االنكشــاف درجــة ارتفــاع ويتــرجم العالميــة، التجــارة فــي الدولــة

 و إنمـا فحسـب، التجاريـة السياسـة يعكـس ال اسـتخدامه فـإن لـذلك و االقتصـاد، فـي التجاريـة المبـادالت
 .للبلد االقتصادية والقاعدة األخرى االندماجية السياسات

مــن  والثانيـة األولــي الســنتين خـالل الموريتانيــة الخارجيــة التجــارة حجـم تراجــع مــن الـرغم وعلـى
 بالنسـبة لدرجـة أمـا .األخـرى السـنوات خـالل كبيـرا تحسـنا شـهد أنـه إال االقتصـادية، اإلصـالحات تطبيـق

 فتـرة التـي سـبقت السـنوات فـي ارتفاعهـا أن بيـد مسـتمر ارتفـاع فـي ظلـت فقـد ،االقتصـادي االنكشـاف
 الخارجيـة حجـم التجـارة ارتفـاع وراءه يكـن ولـم اإلجمـالي المحلـي النـاتج لتـدهور نتيجـة كـان اإلصـالح
 :التالي الجدول يوضحه ما ذلك و األولى بالدرجة
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 االقتصـادي خـالل االنكشـاف درجـة و موريتانيـا فـي الخارجيـة التجـارة حجـم33):) رقـم الجـدول
  األوقية ماليين الوحدة 1985-2004الفترة

 

 البيان            
 
 

 السنوات

 الخارجية التجارة حجم
 +الصــــــــادرات(

 )الواردات

 المحلي الناتج
 اإلجمالي

 االنكشاف درجة
 االقتصادي

 تغطية معدل
 الصادرات
 % للواردات

1985 51844 52665 98 92،01 

1986 51692 59714 86،5 129،4 

1987 58761 67216 87،4 122،3 

1988 67344 72043 93،4 135،9 

1989 68874 81092 85 116،9 

1990 65062 84615 78،8 122،2 

1991 74163 92619 80 92،8 

1992 85132 99515 85،5 71،2 

1993 109342 116179 94 80،25 

1994 95404 124933 76 113،4 

1995 128958 136839 94 101 

1996 130916 149818 87،4 106،2 

1997 128110 162906 78،6 92،75 

1998 133522 185022 72 97،6 

1999 142216 196549 72 122،2 

2000 162947 218507 74،5 102 

2001 184414 240318 76،7 93،12 

2002 182802 260173 76،2 90،3 

2003 184229 289300 63.7 81،3 

2004 256856 325800 78.7 76،8 

 :على اعتمادا الباحث إعداد :المصدر
  :280 .ص ، 2004 البشرية التنمية تقرير -

-BCM، Bulletin trimestrielle 1989، 2003، P: 37. 

- ONS، Annuaire statistique، 2001، P: 115. 

- ONS، éléments de conjoncture، P : 

- UNKTAD; handbook of statistics 2005، op، cit، p: 328. 
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 الفتـرة خـالل الخارجيـة التجـارة لحجـم السـنوي المتوسـط أن يتضـح ،أعـاله الجـدول لبيانـات وبتحليلنـا
 لحجـم السـنوي المتوسـط يتجـاوز لـم حـين فـي ، أوقيـة مليـون118129 ، 45بلـغ قـد  2004)-(1985
 االقتصـادية إلصـالحات تطبيقـا لفتـرة السـابقة الفتـرة وهـي 1984-1980 الفتـرة خـالل الخارجيـة التجـارة
 التجـارة حجـم أن يعنـي الـذي األمـر  30 رقـم الجـدول فـي والموضـح مليـون أوقيـة 51761، 62حـوالي

 أمـا1980)   -(1985 بـالفترة  مقارنـة  (1984- 2004)  الفتـرة خـالل مـرتين تضـاعف قـد الخارجيـة
 االقتصـادية بسـنة اإلصـالحات بـدء سـنة  1985 سـنة خـالل الخارجيـة التجـارة حجـم مقارنـة تـم لـو

 256856 إلـى 1985 عـام أوقيـة مليـون 51844 ارتفـع مـن قـد الخارجيـة التجـارة حجـم أن فسـنجد2004

 .مرات (5 ) خمسة تضاعف أنه أي ، 2004 عام أوقية مليون

 الجـدول مـن فـيالحظ   2004)-(1985 الفتــرة خــالل االقتصــادي االنكشــاف لدرجــة وبالنسـبة-
التقـويم  برنـامج وهـو الموريتانيـة الحكومـة تبنتـه إصـالحي برنـامج أول خـالل مرتفعـة كانـت السـابق أنهـا
 نسـبة حجـم ( النسـبة هـذه بلغـت حيـث ، 1988 إلـى 1985 مـن الفتـرة غطـى والـذي والمـالي االقتصـادي

 هـذا اإلجمـالي خـالل المحلـي النـاتج مـن سـنوي كمتوسـط91 % ،) 3اإلجمـالي المحلـي النـاتج إلـى التجـارة
 .البرنامج
ذلـك  مـع بقيـت أنهـا إال تراجعـا االقتصـادي االنكشـاف درجـة شـهدت ،والـدفع الـدعم برنـامج فـي و
 التراجـع يرجـع ذلـك و1991 -1989الفتـرة  خـالل سـنوي كمتوسـط81% ، 2بلغـت حيـث مـا شـيئا مرتفعـة

 بصـفة و الصــادرات 1990 سـنة) والــواردات الصـادرات( بشــقيها الخارجيـة التجـارة حجـم تنـاقص إلـى
 .التوالي على 1 %و ،4 %بلغت بنسب 1991 و 1989 سنتي أحادية

درجــة  شـهدت ،( 1992 -1997) الفتـرة طـول علـى الممتـد الهيكلـي التصـحيح برنـامج وخـالل
 كحـد  94% و ، 1994 سـنة أدنـى كحـد  76 %بـين قيمتهـا وتراوحـت تذبـذبا االقتصـادي االنكشـاف

 إلـى النـاتج بالنسـبة الخارجيـة التجـارة حجـم تـدهور يرجـع و . 1995 و 1993 السـنتين خـالل أقصـى
 .لهـا بالسـنة السـابقة مقارنـة  26% مـن بـأكثر االسـتيراد بنـد تراجـع إلـى 1994 سـنة اإلجمـالي المحلـي
 (1992-1997)الفتـرة خـالل سـنوي كمتوسـط 95% ،85 %االقتصـادي االنكشـاف درجـة بلغـت وهكـذا
  .السابقة بالفترة مقارنة ارتفعت أنها يعني مما

وصــل  حيــث االقتصــادي االنكشــاف درجــة تراجعــت فقــد) (1998-2000الالحقــة الفتــرة فــي أمــا-
 علـى 2001-2004) )الفتـرة خـالل كثيـرا تغيـرا االنكشـاف درجـة تشـهد ولـم 72.8% السـنوي متوسـطها

 السـنوي وصـل المتوسـط وقـد ، 63.7% بلغـت حيـث درجـة أدنـى عرفـت 2003 سـنة أن مـن الـرغم
ذا 73.8% إلـى الفتـرة هـذه خـالل االقتصـادي االنكشـاف لدرجـة  االقتصـادي االنكشـاف درجـة قارننـا مـا وا 
 درجـة بلغـت حيـث كبيـرا تراجعـا شـهدت أنهـا نجـد التـي سـبقتها بـالفترة االقتصـادية اإلصـالحات فتـرة خـالل
 النـاتج مـن سـنوي كمتوسـط103 %  ، 7حـوالي الخـارجي -العـالم علـى الموريتـاني االقتصـاد اعتمـاد
 سـنوي كمتوسـط  81.6% النسـبة نفـس بلغـت بينمـا  (1980 – 1984) الفتـرة خـالل اإلجمـالي المحلـي
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 الصــادرات تغطيــة لمعــدل وبالنســبة  (1985-2004) : خــالل الفتــرة اإلجمــالي المحلــي النــاتج مــن
الـواردات  قيمـة حجـم كبـر بسـبب ((1980-1984الفتـرة خـالل متدنيـة النسـبة هـذه كانـت فقـد للـواردات،
 60%،4إليهـا المشـار الفتـرة خـالل النسـبة لهـذه السـنوي المتوسـط يتجـاوز ولـم ،الصـادرات قيمـة وانخفـاض

 ،عـام بشـكل  (1985- 2004)  االقتصـادية اإلصـالحات فتـرة خـالل النسـبة ارتفاعـا هـذه شـهدت بينمـا 
 الفتـرة مـن األخيـرة السـنوات وخصوصـا السـنوات بعـض خـالل التراجـع بعـض فقـد عرفـت ذلـك مـع أنـه إال

 (1985-الفتـرة خـالل للـواردات الصـادرات تغطيـة لنسـبة السـنوي بلـغ المتوسـط فقـد وهكـذا المشـار إليهـا،
  الفتـرة خـالل النسـبة لهـذه السـنوي المتوسـط عـن168%  ،8قـدرها بزيـادة أي  102% حـوالي  2004)

(1984-1980) . 

إلــى  االقتصـادية اإلصـالحات فتــرة خــالل للـواردات الصـادرات تغطيــة نســبة فـي التحسـن ويرجـع
 أسـعار السـمك تحسـن و (المصـدرة الحديـد خامـات زيـادة بالتـالي و ) المكتشـفة الحديـد منـاجم عـدد زيـادة
 .العالمية السوق في

 
 : االقتصادية اإلصالحات ظل في االقتصادية والتنمية الخارجية التجارة:  الرابع المبحث

 وعلـى ، األصـولية االقتصـادية اإلصـالحات لبـرامج األساسـية المحـاور أحـد الخارجيـة التجـارة تحريـر يعتبر
 المبحث هذا وفي.موريتانيا طبقتها التي اإلصالحية البرامج في كبير باهتمام القطاع هذا حظي فقد األساس هذا

 اجـل مـن اتبعـت التـي اإلجـراءات وألهـم ، المجـال هـذا فـي لتحقيقهـا البـرامج هـذه سـعت التـي لألهـداف سـنتطرق
 .األهداف تلك تحقيق

 : االقتصادية اإلصالحات برامج ظل في وأهدافها الخارجية التجارة   :األول المطلب
 و االختالل معالجة في يتمثل الخارجية التجارة مجال في االقتصادي اإلصالح لبرامج األساسي الهدف إن
 عـدة لنفسـها البـرامج هـذه وضـعت الهـدف هـذا لتحقيـق و الموريتـاني، التجـاري الميـزان فـي العجـز علـى القضـاء
 :يلي ما األهداف تلك أبرز ومن وأساسي، أولي كشرط إليها الوصول يتحتم فرعية أهداف

 .التجاري التبادل حركة تعيق التي ... االستيراد رخص االستيراد، منع اإلدارية و الكمية القيود كافة إزالة
 الحديـد مادتي إلى إضافة أخرى سلعا تشمل حتى وتنويعها الوطنية، الصادرات لتطوير الالزم الدعم تقديم

 إلـى الـدعوة اإلطـار هـذا ضـمن يـدخل و ، 100 %أحيانـا الصـادرات مجمـوع مـن نسـبتهما تبلـغ اللتـين السـمك و
 .الصادرات ترقية و لدعم مستقلة مؤسسات إنشاء

 .بالتصدير أو باالستيراد المتعلقة سواء الجمركية، اإلجراءات تبسيط و تسهيل
 الـدور أداء من تمكينها أجل من الخارجية، بالتجارة العالقة ذات واإلدارات المصالح قدرات تعزيز و تقوية

 2(1)للجمارك العامة اإلدارة اإلدارات تلك أبرز من و وجه، أكمل على بها المنوط
                                                 

(
1
)  - R-I-M، Projet de document d’orientation pour l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale et 

son intégration commerciale، document à présenter au quatrième groupe consultatif pour la Mauritanie، paris;17-19 

décembre 2001;p: 13. 
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 ...البـري و الجـوي و البحـري النقـل والكهربـاء، المـاء المواصـالت،  اإلنتـاج، تكـاليف خفـض علـى العمـل
  (1) .للصادرات التنافسية القدرة تحسين أجل من وذلك

 المحليين المستثمرين وتشجيع ، األجانب المستثمرين جذب أجل من االستثمار منا  تحسين على العمل-
 نحـو بـه تـدفع و الـوطني االقتصـاد تطـور مـن تعـزز التـي التجاريـة و االقتصـادية المجـاالت فـي االسـتثمار علـى

 .االقتصادية التنمية تحقيق
 ، العالمية األسواق اختراق من الموريتانية الصادرات تتمكن أن أجل من المحلي، اإلنتاج نوعية تحسين -
  (2) .لهم الالزمة التجارية المعلومات كافة على الحصول من المحليين المنتجين تمكين إلى إضافة

 تشـجيع و السـوق ومراقبـة تنظـيم فـي دورهـا واختـزال التجـاري النشـاط مجـال فـي الحكومـة دور تقلـيص  -
 .األساسية السلع لبعض الدولة تمنحه الذي الدعم إلغاء إلى باإلضافة هذا المنافسة،
 القطـاع، هـذا عـن المسـؤولة المؤسسـات تشـغيل إعـادة خـالل مـن ذلـك و الحيوانيـة، التنمية قطاع ترقية  -

 و اإلقليميـة الصـحية المعـايير مـع تتطـابق حتـى الحيوانيـة الصـحة وتحسـين فيـه، المختصـة المنظمـات ودعـم
 .القطاع هذا صادرات إنعاش على المباشر األثر له سيكون مما الدولية،

 (3)الخ...غيرها و ألبان و جلود من الحيوانية المستخلصات صادرات زيادة على العمل  -
 . الزراعي اإلنتاج تنويع-
 تطوير أجل من وذلك الزراعية، األراضي الستغالل سليمة سياسة يضمن بشكل العقاري، النظام إصالح  
 .الزراعي اإلنتاج

 .الزراعية المنتجات صادرات لدعم الالزمة التحتية البنية تطوير-
 التجـارة مسـتوى علـى تحقيقـه إلـى االقتصـادية اإلصـالحات بـرامج سعت ما أهم من األهداف هذه تعتبر و

 هـذه بلـوغ أجـل مـن المجـال هـذا فـي اإلجـراءات مـن مجموعـة إتبـاع إلـى البـرامج هـذه عمـدت قـد و الخارجيـة،
 .القادم المطلب في لها سنتطرق األهداف،

 : الخارجية التجارة المتعلقة االقتصادية التجارية اإلصالحات :الثاني المطلب
 : التجارة تحرير مع يتالءم بشكل التشريعي اإلطار إصالح1- 

عادة تطوير مهمة عاتقها على موريتانيا أخذت   وتحسـين تفعيـل يضـمن بشـكل التشـريعي اإلطـار تشـكيل وا 
 وتـنظم تـدير التـي والتنظيمات القوانين خالل من ذلك و العالمي، االقتصاد في اندماجه وزيادة الوطني، االقتصاد

  .االقتصاد هذا
 اسـتحداث تـم كمـا الخارجيـة، بالتجـارة عالقـة لهـا التـي التشـريعية التعـديالت مـن العديـد إجـراء تـم هكـذا و
 هـذه وتعـديل سـن عمليـة أثنـاء تـم وقـد الخارجيـة التجـارة لتحريـر التشـريعية البنية اكتمال من ستمكن أخرى قوانين

                                                 

(
1
 0 24:ي لتحليل السياسات ، مرجع سابق ، صالموريتان المركز - (

(
2
 0 25: جع سابق ، صالمر - (

(
3
 . 19-18 : المرجع سابق ، ص -(
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 اتجـاه موريتانيـة لتعهـدات والمعدلـة الجديـدة القـوانين هـذه مطابقـة ضـرورة وهـي أساسـية مسـألة مراعـاة القـوانين
  (1) .تأسيسها من أشهر خمسة بعد أي م 1995 مايو 31 في إليها انضمت التي للتجارة العالمية المنظمة

 كانـت أن بعـد التجاريـة للمدونـة المتضـمن بتـاريخ الصـادر رقـم القـانون سـنها تـم التـي القـوانين أبـرز ومـن
 التجـارة حريـة تكفـل مـواد عـدة القـانون هـذه وتضـمن التجـاري، النشـاط وتـنظم تسـير التـي هـي والمراسـيم األوامـر
 : (2)أهمها ومن المنافسة، على وتحافظ

 

 وتمكـن والصـناعة التجـارة لحريـة طبيعـي مكمـل المنافسـة حريـة أن علـى تـنص التـي  1212 :المـادة  -
 التجـارة تنظـيم عـن المنجـرة القواعـد علـى المحافظـة مـع التنـافس االقتصـادي للنشـاط المزاولـة المؤسسـات لجميـع

 المشروع التنافس وأعراف االقتصادي العام النظام ومتطلبات
 العـام الصـالح مـن بأسـباب مبـررا للمنافسـة تقييـد كـل يكـون أن يجـب بأنـه تقـول التـي 1213 :المـادة  -
 .المقصود الغرض مع ومتناسبا

 كانـت سـواء الغذائيـة، والمـواد واألدوات والسـلع والمنتجـات البضـائع أسـعار بـأن تقـول  1215 : المـادة -
 والخـدمات المنتجـات باسـتثناء المنافسـة بواسـطة تحـدد الخـدمات، وكـذا محليـين وتصـنيع إنتـاج مـن أو مسـتوردة
 .بمرسوم قائمتها تحدد التي الخاصة

 أنواع كل و الصريحة والتفاهمات والمعاهدات التشاورية الممارسات كل بحظر تقول التي 1233 المادة -
 المنافسـة سـير إفساد أو تضييق أو منع في تتسبب أن شأنها من كان أو منها القصد كان إذا األخرى التحالفات

 :إلى ترمي عندما وخاصة صفقة، بخصوص الحرة
 .أخرى منشآت طرف من المنافسة ممارسة حرية من أو السوق، ولوج من الحد*
 أو األسعار لرفع االصطناعي التشجيع بواسطة وذلك السوق حرية بفعل األسعار تحديد أمام عقبة إقامة *
 .خفضها
 .رقابتها أو واالستثمارات المنافسة و اإلنتاج من الحد*
 .التموين مصادر أو الصفقات توزيع*
 لمجلـة المتضـمن م 1966 يوليـو 26 بتـاريخ الصـادر 66-145 رقـم القـانون مـن 26 المـادة إلغـاء تـم لقـد
 لقانون المتضمن بتاريخ 10يناير م 001-2002 رقم القانون من2002 يناير 3 -6 المادة محلها وحلت الجمارك
  (3) .المستوردة للبضائع الجمركية القيمة بتحديد والمتعلق المالية

                                                 

(
1
 ) -  www.wtoarab.org. 

 (2
 

 ، 2000 مارس 15 بتاريخ الصادر   970 العدد الرسمية، الجريدة التجارة، لمدونة المتضمن1000-0 1رقم قانون الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية -(   
 . 562-665 :ص -ص

 (3
 

 2002 يناير 15 بتاريخ الصادر 1014 العدد ، الرسمية الجريدة الجمارك لقانون المتضمن 1001-002رقم قانون الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية  -(   

 . 9:ص ،م
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 األخـرى المجـاالت بعـض و التجـاري النشـاط تـنظم أخـرى قانونية أوامر و مراسيم و قوانين إصدار تم كما
 :ذلك أمثلة ومن الخارجية، بالتجارة عالقة لها التي

  والتصدير االستيراد إلجراءات المنظم06 – 2000رقم المرسوم -
 الزراعي اإلنتاج لغرض النباتية المواد من للواردات المنظم  98- 072رقم المرسوم- 
 المعدنية واإلتاوات بالضرائب والمتعلق م 1996 أكتوبر 9 بتاريخ الصادر 96-067  رقم المرسوم-
 األعماق منتجات واستغالل بتجارة والمتعلق م 1993 يناير 28 بتاريخ الصادر  93 -024رقم المرسوم-
 .التفريغ إللزامية الخاضعة
  .العام السوق بمدونة والمتعلق 2002 فبراير 12 بتاريخ الصادر  2002-08 رقم المرسوم-

 الشركة خارج األسماك لتصدير المنظم م 2001 مارس 29 الصادر MF /0004المنشور -

 SMCP.األسماك لتسويق الموريتانية
  .العامة المشاريع على المطبق والجمركي الضريبي بالنظام والمتعلق 97-008 رقم قانون

 المعادن مدونة المتضمن م 1999 يونيو 29 بتاريخ الصادر  013- 99رقم قانون

  .الصيد لمدونة المتضمن و م 2000 يناير في الصادر 025- 2000رقم قانون

  والصناعة التجارة لغرفة المؤسس 2000 يناير 17 بتاريخ الصادر 2000 /04 رقم قانون

 .والزراعة
 17 بتاريخ الصادر البنوك وقانون م، 2000 يناير 20 بتاريخ الصادر االستثمار قانون إلى باإلضافة هذا

 االدخـار وجمعيـات التشـاركية للمؤسسـات المـنظم م 1998 ينـاير 28 بتـاريخ الصـادر والقـانون م، 1995 يوليـو
 .بالتأمين والمتعلق م 1993 يوليو في الصادر القانون وكذلك والقرض،

 :الجمركية اإلصالحات2-
 بـرامج تطبيـق أثنـاء الموريتانيـة السـلطات طـرف مـن الجمركيـة اإلصـالحات مـن بالعديـد القيـام تـم لقـد

 .االقتصادية اإلصالحات
 قـانون بواسـطة سـنويا وتحـدد موريتانيـا، فـي التجاريـة للسياسـة الرئيسـية األداة هـي الجمركيـة التعريفـة إن
 التصدير بغرض ابتياعها يتم عندما السلع هذه مقابل المدفوع الفعلي السعر على تأسيسها أو بناؤها يتم و المالية
 .الموريتانية اإلسالمية الجمهورية إلى

 مـن بهـا المقـام الجهـود تلـك مكنـت قـد و م، 1997 سـنة ملمـوس بشـكل الجمركيـة اإلصـالحات بـدأت لقـد
 (1) :أبرزها أمور عدة في ذلك تجلى و الجمركية التعريفة تبسيط و عقلنة

 :وهي حزم (4 ) أربعة إلى حزمة ( 13 ) عشر ثالثة من الجمركية الفئات عدد تخفيض-

                                                 

(
1
)  - Organisation Mondiale du Commerce، Examen des politiques commerciales (Mauritanie) 2002، Bernan 

Associates، Gènéve، octobre 2002)، P :36. 
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 الجمركية الخطوط مجموع من  40% لها يخضع بحيث 5 %فئة تداوال أكثرها) ،( %0 5 13% %20%
 20 % . إلى  30% من التعريفة لفئة األقصى الحد تخفيض 

 فقد ذلك إلى  إضافة  11% إلى  16% من المتوسط االستيراد عند الضريبي الحق NPF رسم  تخفيض
 و الخاصـة الرسـوم كافـة إلغـاء تـم بحيـث الجمركية التعريفة شفافية من التحسين إلى الموريتانية السلطات عمدت
 .المركبة الرسوم كذلك

 نظام بدل التعريفي للترتيب المنسق النظام على م 2000 سنة المصادقة تمت فقد الشفافية لتلك تدعيما و
 قـد و الدوليـة، التجـارة فـي المتداولـة السـلع كافـة علـى يشـتمل ال الـذي الجمركـي التعـاون مجلـس موسـوعة تعريفـة
 إلى اللجوء دون المناسبة الجمركية الفئة وضع وبالتالي السلع تصنيف عملية تسهيل من النظام بهذا العمل مكن

 .الجمارك موظف قبل من الشخصي االجتهاد
 :الخارجية التجارة تحرير3- 

 انسـيابها عمليـة وتسـهيل التجـارة وجـه فـي المصـطنعة العوائـق إزالـة هـو الخارجية التجارة بتحرير المقصود
 موريتانيا في المطبقة االقتصادي اإلصالح برامج سعت التي األهداف أهم من وكونه .(1)عوائق دون الدول بين
 التجـارة تحريـر علـى كبيـر أثـر وذات هامـة إجـراءات عـدة اتخـاذ إلـى الموريتانية السلطات عمدت فقد بلوغه، إلى

 و االسـتيراد تـراخيص بنظـام أبرز ومن حركتها، تعيق التي والحواجز العوائق كافة تزيل أن شأنها ومن الخارجية
 .(2)م 2000 سنة يناير في وذلك التصدير العمل إلغاء اإلجراءات تلك

 المعنـويين أو الطبيعيـين األشـخاص علـى المفـروض مـن كـان السـابق النظـام هـذا بموجـب أنـه إال نشير و
 على ترخيص على التجارة وزارة من الحصول التصدير أو باالستيراد يتعلق تجاري نشاط أي مزاولة في الراغبين

 .تصدير– استيراد بطاقة شكل
 السـتيراد العمـومي المؤسسـات بعـض احتكـار إلغـاء وهـو سـابقه عـن أهميـة يقـل ال آخـر إجـراء إلـى إضافة

 توزيع و استيراد تحتكر التي SONIMEX والتصدير لإليراد الوطنية للشركة بالنسبة الحال هو كما السلع بعض
 العـالم و موريتانيـا بـين السـلع وتـدفق حركـة تسـهيل فـي كبيـر دور اإلجـراءات لهـذه يكـون أن المتوقـع ومـن األرز

 . الخارجي
 :األوقية قيمة تخفيض و الصرف سياسة إصالح4-  
 سـنة الوطنيـة العملـة إنشـاء منـذ مختلفـة صـرف أنظمـة عـدة بإتبـاع الموريتانيـة النقديـة السـلطات قامـت لقـد

 الفرنـك وهـي واحـدة رتكازيـةإ بعملـة الـربط نظـام النقديـة السـلطات اتبعـت م  1973-1979الفتـرة ففـي م، 1973
 بالتـالي و األوقيـة قيمـة اسـتقرار فـي سـاهم مـا هـو الـربط وهذا وموريتانيا فرنسا بين الكبير لالرتباط نظرا الفرنسي
 .الوطنية الصادرات حصيلة

                                                 
 (1

 
 . 321:، ص1112التجارة الخارجية، الطبعة األولى، األردن، دار الصفاء للنشر والتوزيع، موسي سعيد وآخرون،  -(   

(
2
)  - OMC، examen du politique commerciales (Mauritanie)، op، cit، p: 33. 
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 أكثـر  لموريتانيـا التـي للـدول المعياريـة العمـالت مـن بسـلة األوقيـة ربطـت م 1979-1981الفتـرة وفـي  - 
 البيزيتـا البلجيكـي، الفرنـك األمريكـي، الـدوالر الفرنسـي، الفرنـك :فـي السـلة هـذه وتتمثـل معهـا، تجـاري تعامـل

 .اإليطالية الليرة األلماني، المارك الياباني، الين االسبانية،

 األولى مرحلتها في عرفت فقد االقتصادية، اإلصالحات تطبيق شهدت والتي م 1987-1995 الفترة أما -
 والطلب العرض حسب الوطنية العملة تعويم تم م 1995 سنة من الثاني النصف وفي المدار، التعويم نظام إتباع

 مكاتـب إنشـاء تـم اإلطـار هـذا وفـي .الصـعبة العمـالت شـراء و بيـع عنـد موجـودة كانـت التـي القيـود كـل ورفعـت
  .م 1995 مارس 28 بتاريخ الصادر  GR/007 رقم المنشور الصرف

 فـي المتمثـل اإلجـراء الخارجيـة بالتجـارة المتعلقـة اإلصـالحات مجـال فـي المتخـذة اإلجـراءات أهـم ومـن
 اتبعتهـا التـي السياسـات إحـدى األوقيـة الوطنيـة العملـة قيمـة تخفـيض سياسـة وتعتبـر األوقيـة، قيمـة تخفـيض
 زيـادة فـي ستسـاهم أكلهـا أتت لو  باعتبارها المدفوعات ميزان في العجز لتقليص منها سعيا الموريتانية السلطات
 الموريتانية النقدية السلطات عمدت فقد هكذا و لذلك، الالزمة الشروط توفرت طالما الواردات وتقليص الصادرات

 1992 أكتوبر في رسمي آخر تخفيض ذلك بعد يتم ،(1)  %19 بلغت بنسبة م بشكل األوقية قيمة تخفيض إلى

 .األوقية تعويم شهدت التي السنة نفس هي و م 1995 سنة 4.95%بلغت بنسبة
 

 الموريتانية االقتصادية والتنمية الصادرات:  الثالث المطلب
 :الصادرات ترقية و بتشجيع المتعلقة اإلجراءات1- 
 الـدولي البنـك و الـدولي النقـد صـندوق مـن كـل بتطبيقهـا ينصـح التـي االقتصادية اإلصالحات برامج تبنت
 عـدة موريتانيـا اتخـذت المجـال هـذا فـي و.الـواردات محـل اإلحـالل إسـتراتيجية بـدل الصـادرات تشـجيع إسـتراتيجية
 .الصـادرات نمـو معـدل زيـادة إلـى تهـدف التـي التجاريـة و النقديـة و المالية السياسات من جملة واتبعت إجراءات
 التي السلع أهم أحد باعتباره  الصيد مواد صادرات ترقية أجل من اإلجراءات من بمجموعة موريتانيا قامت وهكذا

 :اإلجراءات تلك بين ومن ، موريتانيا تصدرها
  1998 .سنة البحري واالقتصاد الصيد وزارة داخل التصدير عند الصيد مواد بترقية مكلفة إدارة إنشاء-
  سـنة العالميـة الـنظم مـع المصـدرة المـواد موافقـة مـدى بمراقبـة مكلـف صـحيا مخبـرا موريتانيـا جهـزت-
.1999  

 :يلي ما وأهما الصادرات ترقية بهدف أخرى بإجراءات تلك القيام تم كما
 
 
 

                                                 
 (1

 
 :375 .ص االستثمار، لضمان العربية المؤسسة م، 1995 لعام العربية الدول في االستثمار منا  تقرير -(   
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 :التصدير لمجاالت الموجهة االستثمارات تشجيع -1-1
 صـندوق مـن كـل يحـرص التـي االقتصـادي اإلصالح سياسات أهم من واألجنبي المحلي االستثمار يعتبر

 مـنح تـم اإلطـار هـذا وفـي تشـجيعها، علـى الناميـة الـدول مـع ينسـقانهما التـي برامجهمـا في الدوليين البنك و النقد
 :التالية االستثمار قوانين تضمنتها التصدير لمجال الموجهة االستثمارات لتشجيع كبيرة حوافز

  .االستثمارات لنظام المحدد م 1976 بر اكتو 16 بتاريخ الصادر 149/76 رقم القانون

 ينص الذي و االستثمارات بقانون القاضي م 1979 مارس 16 بتاريخ الصادر  79/ 046 القانوني األمر
 .م 1976 لسنة 249 القانون أحكام إلغاء على

 القـانوني األمـر إلغـاء علـى يـنص والـذي م، 1989 ينـاير 23 بتـاريخ الصـادر 89/013القـانوني األمـر
 .م 2000 الجديد االستثمارات لنظام المحدد يناير 20 بتاريخ الصادر القانوني األمر محله يحل و  046/79

 بما عام بشكل االستثمارية للمشاريع المزايا من العديد (األخيرة خاصة )هذه االستثمار قوانين تضمنت وقد
 .التصدير بقطاع المتعلقة المشاريع فيها

 :يلي ما للتصدير إنتاجها جميع أو جزء توجه التي للمشاريع القانون منحها التي والحوافز المزايا أهم ومن
 .محليا المصنعة المنتجات على الخروج عند الرسوم و الحقوق من اإلعفاء-
 .االعتماد سعر على المفروضة الخدمات أداء على الرسم من  50% نسبة تخفيض-

 :الزراعية السلع دعم 2-1 - 
 المجـال فـي الـذاتي االكتفـاء درجـة إلـى الوصـول و الزراعـي اإلنتـاج زيـادة إلـى الهادفـة سياسـتها إطـار فـي
 اإلنتـاج بتشـجيع الموريتانيـة الحكومـة قامـت ثانيـة، كمرحلـة الزراعيـة الصـادرات وتنميـة أولـى، كمرحلـة الغـذائي
 الزراعيـة المنتجـات نوعيـة تحسـين مـن تمكـن أن شـأنها مـن والنـوع الكم حيث من كبيرة تسهيالت وتقديم الزراعي
 اإلصـالحات لتطبيـق األولـى المراحـل فـي اإلجـراءات هـذه تطبيـق تـم وقـد الخارجيـة، األسـواق لغـزو وتأهيلهـا

 قامـت والمـالي االقتصـادي التقـويم برنـامج مـن األولـى السـنة خـالل انـه نـرى حيـث موريتانيـا، فـي االقتصـادية
 نفـس فـي  32% و  م 1985 فبرايـر فـي  20% بمقـدار الزراعيـة المنتجـات أسـعار برفـع الموريتانيـة الحكومـة
 .(1)الموالية السنة من الشهر

 والهيـآت الشـركات إعفـاء علـى نـص حيـث الزراعيـة، السلع تخص إعفاءات عدة الجبائي القانون منح كما
 إعفـاء علـى نـص كمـا والصناعية، التجارية األرباح على الضريبة من الزراعي المجال في التعاوني الطابع ذات
 .األعمال رقم على الضريبة من النباتي المصدر ذات الغذائية المواد كل
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- حالة موريتانيا -دراسة تطبيقية لدور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية  :الفصل الثالث 
 

 - 180 - 

 :المستوردة للسلع المخصص الدعم إلغاء3-1-
 نوعـا سـيخلق ذلـك فـإن المسـتوردة السـلع بعـض بـدعم الدولـة تقـوم عنـدما أنـه ،ضـرورة المعلـوم مـن

 ممـا للخسـارة، التعـرض أو مشـاريعهم تصـفية علـى المحليـين المنتجـين يـرغم ممـا األسـعار تشـويه مـن
 السـلطات قامـت وقـد .الصـادرات تنميـة علـى أثـر لـه سـيكون السـلع هـذه عـن الـدعم رفـع أن يعنـي

 (1)المباشر وغير المباشر الدعم أشكال كافة بإلغاء الموريتانية
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 . 90:المرجع السابق، ص  -(   
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 :خالصة الفصل
الجمهوريـــــة االســـــالمية يمكننـــــا القـــــول أن الخطـــــط التنمويـــــة واالقتصـــــادية التـــــي تـــــم إتباعهـــــا مـــــن طـــــرف عمومـــــا 

ــــــة ــــــم تحقــــــق  الموريتاني ــــــك لكونهــــــا ل ــــــرة ذال ــــــنجح بدرجــــــة كبي ــــــم ت ــــــى اآلن ل ــــــذ االســــــتقالل وحت ــــــي  األهــــــدافمن الت
 .هذا من جهة رسمت لها

 تركـــــز الصـــــادرات الموريتانيـــــة فـــــي ســـــلعتين فقـــــط همـــــا الحديـــــد والســـــمك القـــــول أن نســـــتطيع ومـــــن جهـــــة أخـــــري
ممـــــا أدي إلـــــي  ثـــــر ســـــلبا علـــــي قطـــــاع التجـــــارة الخارجيـــــةأ وفـــــي نفـــــس الوقـــــت زيـــــادة وتنـــــوع حجـــــم الـــــوردات قـــــد

 مجـــــال يلعـــــب الـــــدور المنـــــوط بـــــه فـــــي أنمـــــن مســـــاهمته فـــــي  توجـــــود اخـــــتالالت كبيـــــرة فـــــي هـــــذا القطـــــاع حـــــد
     .  ذا البلدالتنمية االقتصادية داخل ه

 


