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عزيزي القارئ،

بلحظة  اليوم  العاملي  االقتصاد  يمر 

يف  شهده  الذي  فالتوسع  حاسمة. 

وهو  زخمه،  فقد   2018 عام  مطلع 

التوترات  إىل  كبير  بشكل  يعود  ما 

األفق  وتنذر  املتزايدة.  التجارية 

وأجواء  املايل  الضعف  مواطن  بتزايد 

اجلغرايف-السياسي.  اليقين  عدم 

صناع  التحديات  هذه  وتدعو 

واتخاذ  الزلل  جتنب  إىل   السياسات 

صعيد  على  السليمة  اخلطوات 

احلدود،  وعبر  الداخل،  يف  السياسات: 

وعلى مستوى العامل. 

ظروفا  السياسات  تتيح  أن  يجب  بدء،  ذي  بادئ 

داخلية تساعد الناس على النجاح. فاستخدام سياسة 

أكثر ذكاًء يمكن أن يضع حدا لعدم املساواة بتحقيق  العامة بطريقة  املالية 

وتوفير  حتملها  يمكن  حدود  يف  الدين  وإبقاء  النمو  بين  الصحيح  التوازن 

أن  يمكن  مالئمة  بصورة  الهيكلية  اإلصالحات  وضبط  االجتماعية.  احلماية 

أهمية خاصة  والذي يكتسب  املدى،  االحتوائي طويل  والنمو  اإلنتاجية  يعزز 

ألولئك الذين تُرِكوا وراء الركب. أما التصدي للفساد بمختلف أشكاله فيكتسب 

يف  والتوسع  التحتية  البنية  تأسيس  من  احلكومات  تمكين  يف  بالغة  أهمية 

تقديم اخلدمات العامة. وسوف يساعد كذلك على استعادة الثقة.

وال توجد على الساحة العاملية قضية أبرز من التجارة. فمع مرور السنوات، 

تعم  مل  الفائدة  ولكن  العامل.  أنحاء  يف  جمة  منافع  التجاري  االندماج  أثمر 

والتحرك  إصالح.  إىل  بحاجة  التجاري  النظام  يف  تشوهات  وهناك  اجلميع، 

اجلماعي مهم لدعم نظام التجارة الدولية وحتديثه.

وحان الوقت كذلك إلعادة النظر يف البنيان الدويل لضرائب الشركات وجعلها 

يف  التغيرات  تعكس  بحيث  إنصافا،  أكثر 

صالح  يف  وتصب  العاملي،  االقتصاد 

البلدان الصاعدة والنامية.  

السياسات يجب أن

 تخلق
 ظروفا
  تساعد الناس

على النجاح

 ال توجد
        على الساحة العاملية

قضية أبرز

من التجارة

رسالة من مدير 

عام صندوق النقد 

الدويل بالنيابة



ديفيد ليبتون

مدير عام صندوق النقد الدويل بالنيابة

املناخ  تغير  من  بدءا  املشتركة:  التحديات  معا ملواجهة  البلدان  تعمل  أن  يجب  وأخيرا، 

وحتى التغير التكنولوجي السريع. 

التقرير السنوي، فإن جملس املديرين التنفيذيين وخبراء  وعلى نحو ما يتضح من هذا 

– من خالل تقديم املشورة  البلدان األعضاء  الصندوق يبذلون قصارى جهدهم خلدمة 

من  العديد  إجراء  على  وفضال  القدرات.  وتنمية  اإلقراض  وبرامج  السياسات  بشأن 

واملالية،  االقتصادية  والرقابة  الصندوق،  شرطية  يف  للنظر  الرئيسية  املراجعات 

التجارة واالستقرار  وتسهيالت اإلقراض، لقد عمقنا حتليلنا لتداعيات 

أطرنا  تعديل  على  الراهن  الوقت  يف  نعكف  أننا  كما  املايل، 

البلدان  يف  الدين  حتمل  على  القدرة  استمرارية  لتقييم 

األسواق.  إىل  النفاذ  على  القادرة  الدخل  منخفضة 

واالقتصاد  املالية  للتكنولوجيا  حتليلنا  وكثفنا 

بشأن  عملنا  عممنا  كما  العمل،  ومستقبل  الرقمي 

نواصل  ونحن  اجلنسين.  وقضايا  املساواة  عدم 

العمل مع أعضائنا من أجل حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة.  

عام  مدير  الغارد،  كريستين  السيدة  وكانت 

نحو  التحرك  األخيرة  اآلونة  يف  قررت  قد  الصندوق، 

العمل على التصدي لتحديات جديدة. وخالل عملها على 

رأس املؤسسة على مدى ثماين سنوات، شهد الصندوق حتوال 

والتزامها يف  لقد جاءت رؤيتها  أغراضه وفعاليته وسمعته.  - يف 

حلظة حاسمة لالقتصاد العاملي. وأغتنم هذه الفرصة لكي أشكرها على قيادتها املتميزة 

والعمل معا، يستطيع  السليمة  السياسات  بانتهاج  أننا  ثقة من  وإنني على  ملؤسستنا.  

ليتجاوز  العاملي  االقتصاد  أن يستمر يف مساعدة أعضائنا على توجيه دفة  الصندوق 

هذه اللحظة الفارقة. 

          البلدان 
     يجب أن 
تعمل معا

   ملواجهة التحديات 

               املشتركة

1  التقرير السنوي  ٢٠١٩

ة
م
عا

ة
ظر

ن

creo




129
1 ........................................................................ مقدمة

رسالة من مدير عام صندوق النقد الدويل بالنيابة                                     1

حملة عن صندوق النقد الدويل                                                                               4

٤ ...... حتت األضواء - مسؤولية مشتركة، وعوائد مشتركة

إثبات جدوى التجارة                                                                                                 5

تعميق حتليل االستقرار املايل                                                                               8

التعامل مع الديون                                                                                                  11

14 جني ثمار التكنولوجيا الرقمية                                                                        

 17 تشجيع الفرص يف العامل                                                                                    

20 .............................. أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

20 آسيا واحمليط الهادئ                                                                                            

22 إفريقيا جنوب الصحراء                                                                                       

23 أوروبا                                                                                                                          

26 الشرق األوسط وشمال إفريقيا                                                                          

27 نصف الكرة الغربي                                                                                                

30 ................................................... الرقابة االقتصادية

مقدمة                                                                                                                            31

الرقابة الثنائية                                                                                                         31

الرقابة اإلقليمية                                                                                                       32

الرقابة متعددة األطراف                                                                                       32

املشورة بشأن السياسات                                                                                      33

القطاع املايل                                                                                                             34

قضايا املالية العامة                                                                                             35

قضايا أخرى                                                                                                              38

البيانات                                                                                                                        38

٤2 ................................................................... اإلقراض

نشاط التمويل بشروط غير ميسرة                                                                    43

نشاط التمويل بشروط ميسرة                                                                             50

أداة تنسيق السياسات                                                                                            51

أداة دعم السياسات                                                                                                  52

متابعة ما بعد البرامج                                                                                           53

تنمية القدرات........................................................... 5٤

مقدمة                                                                                                                            55

أضواء على قضايا املالية العامة                                                                     57

أضواء على القطاع النقدي                                                                                   59

أضواء على القضايا اإلحصائية                                                                        60

أضواء على املسائل القانونية                                                                            62

جهود الصندوق يف جمال تنمية القدرات باألرقام                                  65

شراكات من أجل تنمية القدرات                                                                         68

الصناديق املواضيعية العاملية لتنمية القدرات                                         69

املراكز اإلقليمية لتنمية القدرات                                                                       69

 اجلزء 2:

العمل الذي نضطلع 

به

 اجلزء 1:

نظرة عامة

األشكال البيانية

6 .................................................................... تبعات التوترات التجارية  1-1

10 .......................................................................... اخملاطر تصاعدت  2-1

12 ................................................................... ما للحكومات وما عليها  3-1

تستخدم آسيا 65% من الروبوتات التصنيعية يف العامل................................. 16  4-1

19 .................................................................... التصدي لفجوة التمويل  5-1

23 ......................... تأثير خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي على املدى الطويل  6-1

25 ..... إجمايل البلدان املصدرة للسيارات وقطع السيارات إىل الواليات املتحدة، 2017  7-1

توزيع اخلسائر من التعريفات التي تفرضها الواليات املتحدة على وارداتها من  8-1

25 .................................................................. السيارات وقطع السيارات

27 .......................................................... استعادة القدرة على االستمرارية  9-1

االتفاقات التي صدرت املوافقة عليها من حساب املوارد العامة خالل السنوات  1-2

44 ........................................... املالية املنتهية يف 30 إبريل، 2019-2010

44 ...... القروض القائمة املمنوحة بشروط غير ميسرة، السنوات املالية 2019-2010  2-2

50 ........... القروض القائمة املمنوحة بشروط ميسرة، السنوات املالية 2019-2010  3-2

64 ..... حصص اإلنفاق على أنشطة صندوق النقد الدويل الرئيسية، السنة املالية 2019  4-2

اإلنفاق على تنمية القدرات، السنوات املالية 2019-2015............................ 64  5-2

65 .......... اإلنفاق على تنمية القدرات، حسب املنطقة، السنوات املالية 2019-2016  6-2

اإلنفاق على تنمية القدرات، حسب فئة الدخل، السنوات املالية 2019-2016........ 65  7-2

65 ........ اإلنفاق على تنمية القدرات، حسب املوضوع، السنوات املالية 2019-2016  8-2

67 .. املشاركة اإلجمالية يف التدريب، حسب فئة الدخل، السنوات املالية 2019-2015  9-2

املشاركة اإلجمالية يف التدريب حسب املناطق األصلية للمشاركين، السنوات  10-2

املالية 2019-2015...................................................................... 67

احملتويات

صندوقالنقدالدويل2



73

اجلداول

43 ... االتفاقات التي تمت املوافقة عليها يف ظل حساب املوارد العامة يف السنة املالية  1-2

46 ..... الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق  2-2

48 .................................................................. تسهيالت اإلقراض املُيَسَّر  3-2

االتفاقات والقروض املباشرة التي تمت املوافق عليها واملعززة يف إطار الصندوق   4-2

51 ............................... االستئماين للنمو واحلد من الفقر يف السنة املالية 2019

صندوق النقد الدويل: الصناديق املواضيعية والقُطْرية لتنمية القدرات................. 71  5-2

72 ........................................ مراكز الصندوق اإلقليمية املعنية بتنمية القدرات  6-2

84 .............. امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية، السنوات املالية 2021-2018  1-3

النفقات اإلدارية............................................................................. 85  2-3

املتأخرات املستحقة للصندوق على البلدان املتأخرة يف سداد التزاماتها ملدة ستة          3-3

87 ................................... أشهر أو أكثر، حسب نوع االلتزام يف 30 إبريل 2019

األطر

تنمية القدرات: تغيير أساس حساب إجمايل الناجت احمللي يف البلدان أعضاء             1-2

62 .................................................................................... الصندوق

68 ............ مركز إقليمي للمساعدة الفنية يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا  2-2

االحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة احمليط        3-2

70 ....................................................................................... الهادئ

منتدى رفيع املستوى للتعلُم من النظراء: السياسة النقدية يف رابطة أمم جنوب                 4-2

71 .......................................................................... شرق آسيا )آسيان(

نبذة عن كبار موظفي الصندوق املنتهية واليتهم واجلدد................................ 82  1-3

86 .................................. )HQ1( التقدم احملرز يف عملية جتديد مبنى املقر الرئيسي  2-3

87 .................................................................... خمسة مشروعات كبيرة  3-3

90 ................................... إدارة اخملاطر عن طريق تقييمات الضمانات الوقائية  4-3

من نحن.................................................................... 73

73 الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل                                                        

74 املديرون التنفيذيون                                                                                              

76 جولة انتخاب املديرين التنفيذيين االعتيادية لعام 2018                

78 فريق اإلدارة العليا                                                                                                 

80 كبار موظفي الصندوق                                                                                         

83 املوارد البشرية واألولويات                                                                                

8٤ ...................................................... املوارد واحلوكمة

84 امليزانية والدخل                                                                                                     

نموذج الدخل والرسوم والفائدة التعويضية واقتسام األعباء        

85 وصايف الدخل                                                                                                    

88 احلصص: من أين يأتي الصندوق بأمواله                                                  

88 حقوق السحب اخلاصة                                                                                         

89 .................................................................. املساءلة

89 إدارة اخملاطر يف صندوق النقد الدويل                                                         

89 آليات التدقيق                                                                                                           

91 مكتب التقييم املستقل                                                                                           

95 الشفافية                                                                                                                      

التواصل اخلارجي واملشاركة يف العمل مع األطراف                  

اخلارجية املعنية                                                                                       95

قراءات إضافية                                                                                                      100

االختصارات                                                                                                           103

خطاب اإلرفاق املوجه إىل جملس احملافظين                                         104

 اجلزء 3:

من نحن

تبدأ السنة املالية للصندوق يف أول مايو وتنتهي يف 30 إبريل.

نظر  وجهات  تمثل  التقرير  هذا  يف  الواردة  السياسات  واعتبارات  التحليل 

املديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدويل.

ووحدة احلساب املستخدمة يف الصندوق هي وحدة حقوق السحب اخلاصة؛ 

وعمليات حتويل بيانات الصندوق املالية إىل الدوالر األمريكي هي عمليات 

تقريبية ويتم توفيرها على سبيل التيسير. ويف 30 إبريل 2019، كان سعر 

 0.721626 هو  األمريكي  الدوالر  مقابل  اخلاصة  السحب  حقوق  صرف 

الدوالر األمريكي  الواحد، وسعر صرف  وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر 

حقوق  من  الواحدة  للوحدة   1.38576 هو  اخلاصة  السحب  حقوق  مقابل 

هو   )2018 إبريل   30( السابقة  السنة  يف  السعر  وكان  اخلاصة.  السحب 

0.695380 وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد، و1.43806 دوالر 

للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة.

وترجع  مليار؛  ألف  تعني  »تريليون«  بينما  مليون،  ألف  تعني  »مليار« 

الفروق الطفيفة بين مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.

ال يشير مصطلح »بلد« حسب استخدامه يف هذا التقرير السنوي، يف جميع 

والعرف  القانون  مفهوم  حسب  دولة  بشكل  إقليمي  كيان  إىل  احلاالت 

الدوليين. وإنما يشمل هذا املصلح أيضا، حسب استخدامه يف هذا التقرير، 

ببيانات  يُحتفظ  ولكن  دوال  تشكل  ال  التي  اإلقليمية  الكيانات  بعض 

إحصائية عنها على أساس منفصل ومستقل.
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مسؤولية مشتركة، 

وعوائد مشتركة

االقتصادي  اليقين  عدم  تزايد  وسط 

الصندوق  كثف  والسياسي،  واملايل 

يلبي  بينما  الدويل  التعاون  لدعم  جهوده 

مدار  وعلى  األعضاء.  البلدان  احتياجات 

العام املاضي، ركز الصندوق يف املشورة 

ما  على  السياسات  بشأن  يسديها  التي 

يلي:

بدعم  التجارة  جدوى  إثبات 

)والدعوة  قواعد  على  القائم  النظام 

إىل حتديثه( 

االستقرار  حتليل  تعميق 

املايل جلعل النظام املايل العاملي 

أكثر أمانا

الديون للحد من مواطن  معاجلة 

مستقبل  يف  واالستثمار  الضعف 

املواطنين

التكنولوجيا  ثمار  جني 

حتسين  طريق  عن  الرقمية 

السياسات االقتصادية واالجتماعية

على  املتاحة  الفرص  تطوير 

السياسات  خالل  من  العامل  مستوى 

التي تركز على املواطنين يف الداخل ويف 

أنحاء العامل.

حملة عن صندوق النقد الدويل

بلدا   189 عضويتها  يف  تضم  عاملية  منظمة  الدويل  النقد  صندوق 

إىل  الصندوق  ويهدف  العاملي.  االقتصاد  سالمة  لتحسين  وتأسست 

وتيسير  املايل،  االستقرار  وضمان  العاملي،  النقدي  التعاون  تعزيز 

حركة التجارة الدولية، وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو االقتصادي 

وصندوق  العامل.  أنحاء  جميع  يف  الفقر  من  واحلد  لالستمرار،  القابل 

كفاءة  لضمان  الدويل  النقدي  النظام  على  يشرف  الذي  الدويل،  النقد 

الصرف  أسعار  استقرار  تشجيع  الرئيسية  أهدافه  ضمن  يضع  عمله، 

وتيسير التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية. ورسالة الصندوق 

بعضها  من  واخلدمات  السلع  شراء  من  )ومواطنيها(  البلدان  تمكن 

البعض، وهي أمر ضروري لتحقيق النمو االقتصادي القابل لالستمرار 

ورفع مستويات املعيشة. وجميع البلدان األعضاء يف الصندوق ممثلة 

يف جملسه التنفيذي، الذي يناقش آثار السياسات االقتصادية لكل بلد 

على املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي ويوافق على القروض التي 

املشكالت  معاجلة  على  األعضاء  البلدان  ملساعدة  الصندوق  يقدمها 

بناء  جهود  وكذلك  املدفوعات،  ميزان  يف  تواجهها  التي  املؤقتة 

القدرات. ويغطي هذا التقرير السنوي أنشطة اجمللس التنفيذي واإلدارة 

العليا واخلبراء خالل السنة املالية من أول مايو 2018 إىل 30 إبريل 

الذي  للصندوق  التنفيذي  اجمللس  آراء  احملتويات  وتعكس   .2019

مناقشات  تتضمن  كما  السنوي  التقرير  هذا  إعداد  يف  بفعالية  شارك 

اجمللس بشأن قضايا السياسات.

أدوار الصندوق الرئيسية

يركز صندوق النقد الدويل على ثالثة أدوار رئيسية: 

السياسات  اعتماد  بشأن  األعضاء  للبلدان  املشورة  تقديم 

الالزمة لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي، وتعجيل وتيرة النمو 

االقتصادي، وتخفيف حدة الفقر.

معاجلة  يف  ملساعدتها  األعضاء  للبلدان  التمويل  إتاحة 

عجز  حاالت  ذلك  يف  بما  املدفوعات،  بميزان  املتعلقة  املشكالت 

اإليرادات من  املدفوعات اخلارجية  الناجتة عن جتاوز  األجنبي  النقد 

النقد األجنبي. 

تقديم املساعدة الفنية والتدريب للبلدان األعضاء بناء على طلبها، 

لتنفيذ  الالزمة  واملؤسسات  اخلبرات  وتعزيز  بناء  يف  ملساعدتها 

السياسات االقتصادية السليمة.

ويقع املقر الرئيسي لصندوق النقد الدويل يف واشنطن العاصمة، وله 

املستوى  على  تواصله  نطاق  توسيع  بغرض  العامل  أنحاء  يف  مكاتب 

األعضاء.  ببلدانه  تربطه  التي  الوثيقة  الروابط  على  واحلفاظ  العاملي 

وبلدانه  الدويل  النقد  صندوق  عن  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 

.www.imf.org :األعضاء، يمكن زيارة املوقع اإللكتروين للصندوق
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لقد ثبت جناح حمرك التجارة العاملية، 

واآلن يتعين العمل على حتديثها.   

إثبات جدوى التجارة

5  التقرير السنوي  2019

حتت األضواء

creo




أصبحت  لكنها  للنمو  رئيسيا  دافعا  التجارة  كانت 

موضع تساؤل يف اآلونة األخيرة. ومنافع التجارة التي 

تُعتبر من األمور املُسَلَّم بها، لها تكلفة غالبا ما تُغفل. 

العاملية  التجارة  قواعد  نظام  فإن  الوقت،  نفس  ويف 

أجيال  عبر  املسبوق  غير  االقتصادي  النمو  عزز  الذي 

متعددة أصبح اآلن يواجه ضغوطا. ويرجع جذور هذه 

التوترات إىل قضايا تُرِكت دون حل لفترة طويلة. ويهدف 

البحث الذي أجراه صندوق النقد الدويل إىل إلقاء الضوء 

على هذه القضايا.

وتبين من أبحاث أُجريت مُسبقا أن التجارة يمكنها أن تزيد الدخل 

التكنولوجيا  تدفق  إتاحة  خالل  من  املعيشة  مستويات  وترفع 

عبر البلدان، وكان عدد أكتوبر ٢٠١٨ من تقرير "آفاق االقتصاد 

احملتمل  للتأثير  توضيحية  سيناريوهات  على  يحتوي  العاملي" 

والصين.  املتحدة  الواليات  بين  التجارية  التوترات  تصاعد  من 

فإجمايل  ككل:  العامل  يف  األوضاع  تفاقم  التحليل  من  ويتبين 

على   ٪٠٫٤ بنسبة  سينخفض  العامل  مستوى  على  احمللي  الناجت 

املدى الطويل (ما يعادل هبوطا بقيمة ٣٤٠ مليار دوالر يف عام 

٢٠١٨)، ويرتفع إىل حوايل ١٪ يف الواليات املتحدة و١٫٦٪ يف 

الصين عام ٢٠١٩. ويُعزى جزء كبير من هذا التراجع إىل التأثير 

االستثمارات)  (تراجع  الثقة  على  اجلمركية  للتعريفات  السلبي 

وضيق األوضاع املالية (اتساع الفروق). 

"آفاق  تقرير  من   ٢٠١٩ إبريل  عدد  يوضح  كذلك 

االقتصادية  السياسات  دور  أن  العاملي"  االقتصاد 

التعريفات اجلمركية يف دفع  الكلية أكبر من دور 

الفرق بين قيمة  أي  الثنائية -  التجارة  موازين 

بلدين.  بين  املتبادلة  والواردات  الصادرات 

دفعة  شكل  تتخذ  أن  يمكن  السياسات  وهذه 

تنشيطية صريحة من املالية العامة،مما يرفع 

التجاري  امليزان  عجز  ويزيد  الكلي  الطلب 

دعم  صورة  يف  تأتي  أو  املعني،  البلد  يف 

يعطيها  مما  للدولة  اململوكة  املؤسسات 

ويزيد  األجنبية  الشركات  على  تنافسية  ميزة 

التقرير  من  يتضح  ذلك،  إىل  إضافة  البلد.  لهذا  التجاري  الفائض 

أن التعريفات الثنائية غير فعالة يف معاجلة االختالالت اخلارجية 

أن نظام  التقرير إىل  التجارة. كذلك يذهب  - نتيجة لتحول مسار 

التجارة املفتوحة يشكل أهمية بالغة يف دعم االستثمار والنمو.

 .٢٠١٨ لعام  اخلارجي  القطاع  تقرير  يف  النتائج  هذه  وتنعكس 

من   ٪٣٫٢٥ نحو  إىل  العاملي  اجلاري  احلساب  اختالالت  فتصل 

 ٪٤٠ بين  يتراوح  ما  يُعد  حيث  العاملي،  احمللي  الناجت  إجمايل 

االقتصادات  يف  معظمها  ويتركز  مفرطة  اختالالت  منها  و٥٠٪ 

املتقدمة. وإذا مل يتم التوصل إىل تسوية لهذه االختالالت اخلارجية 

املفرطة، فمن شأن اتساعها أن يهدد االستقرار املايل العاملي. 

العاملية  احلرب  بعد  تأسس  الذي  التجارية  القواعد  نظام  وكان 

سياق  ويف  لتحديثه.  الوقت  وحان  جمة.  منافع  أثمر  قد  الثانية 

التحليل  التنفيذي  ا�لس  ناقش  التجارة،  حول  أعم  مناقشة 

اجلاري خلبراء الصندوق الذي يركز على املفاوضات بشأن حتديث 

املنازعات  تسوية  ووظائف  وشفافيتها  العاملية  التجارة  منظمة 

لديها. وحتديث قواعد منظمة التجارة العاملية بشأن دعم الصناعة 

مؤسسات  فيها  بما  الكيانات،  من  جمموعة  تقدمه  الذي  والزراعة 

مملوكة للدولة، وبشأن نقل التكنولوجيا يشكل عناصر رئيسية يف 

وضع نظام جتاري يعود بمنافع أفضل على جميع البلدان.   

الشكل البياين ١-١

تبعات التوترات التجارية

خالل  من  العاملي،  احمللي  الناجت  إجمايل  سيقلل  التجارية  التوترات  تزايد 

اضطراب تدفق السلع - واألهم من ذلك- من خالل تراجع الثقة واآلثار املالية.

(االنحراف ٪ عن الضبط)

املصدر: عدد أكتوبر ٢٠١٨ من تقرير "آفاق االقتصاد العاملي"، الفصل األول.

٠٫٨-

٠٫٦-

٠٫٤-

٠٫٢-

٠٫٠

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ على املدى الطويل

التعريفات اجلمركية يف السيناريو األساسي

أضف الصين (٢٥٪ على ٢٦٧ مليار 

دوالر) مع االنتقام

أضف السيارات والشاحنات والقطع 

مع االنتقام

أضف التأثير على الثقة

أضف رد فعل السوق
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خلف الكواليس

حتديث النظام 

التجاري الدويل القائم 

على قواعد

هل تعلم أن وقت تأسيس منظمة التجارة العاملية 

وجود  اإللكترونية  للتجارة  يكن  مل   ،1994 يف 

التجارة  مبيعات  قيمة  أصبحت  واليوم  يُذكر؟ 

العامل  أنحاء  يف  املؤسسات  بين  اإللكترونية 

تبلغ 23.9 تريليون دوالر. لذلك ال بد من املُضي 

الناشئة  اجملاالت  بشأن  التفاوض  يف  ُقدُما 

وتتضمن  فيها.  الدولية  القواعد  تأخرت  التي 

وتسهيل  اإللكترونية  التجارة  اجملاالت  هذه 

مناهج  استخدام  منها  بوسائل  االستثمار، 

هذه  يف  والتقدم  الراغبين."  "حتالفات  مثل  مرنة 

النظام  قدرة  بيان  يف  الكثير  سيحقق  اجملاالت 

التكيف واحلفاظ  التجاري متعددة األطراف على 

من  تألفت  جمموعة  إعالن  وكان  أهميته.  على 

حول  املفاوضات  بدء   2019 يناير  يف  بلدا   76

الواعدة  اآلفاق  على  دليال  اإللكترونية  التجارة 

أمام استخدام أنماط جديدة. 

معلومة 

االندماج التجاري يف 

املغرب العربي

أن  يمكن  اإلقليمي  التجاري  االندماج 

االقتصادي.  للرخاء  قويا  حمركا  يشكل 

منطقة  على  خاصة  بصفة  ذلك  ويصدُق 

وليبيا  اجلزائر  العربي-وتغطي  املغرب 

فحجم  وتونس.  واملغرب  وموريتانيا 

التجارة البينية للمنطقة ال يتجاوز 5% من 

التبادل التجاري ككل وهو بالتايل من بين 

تسببت  وقد  العامل.  يف  املستويات  أدنى 

التوترات اجلغرافية-السياسية والسياسات التي تفرض قيودا على تدفقات 

التجارة ورؤوس األموال يف تضييق اخلناق على االندماج اإلقليمي.  

 100 قرابة  تشمل  إقليمية  سوقا  يخلق  أن  االندماج  هذا  زيادة  شأن  فمن 

مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي حوايل 4 آالف دوالر أمريكي للفرد 

بالقيمة االسمية وحوايل 12 ألف دوالر على أساس تعادل القوى الشرائية. 

ومن شأن هذا أن يزيد جاذبية املنطقة كوجهة لالستثمار األجنبي املباشر، 

ويخفض تكاليف حركة التجارة ورأس املال والعمالة عبر بلدانها، ويعزز 

كفاءة تخصيص املوارد. ويمكن أن يسهم التكامل بين بلدان املغرب العربي 

على  املتوسط  يف   %1 بمقدار  البلدان  هذه  من  بلد  كل  يف  النمو  زيادة  يف 

املدى الطويل.
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جعل النظام املايل العاملي أكثر 

أمانا عمل قيد اإلجناز.

تعميق حتليل االستقرار املايل 

حتت األضواء
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يتمنى صناع السياسات يف كثير من األحيان لو أن لديهم كرة بلورية 

تساعدهم يف التنبؤ بالطالع ومنع وقوع األزمات. وبينما الندبات التي 

خلفتها األزمة املالية العاملية ال تزال باقية، أخذ خبراء صندوق النقد 

الدويل واخلبراء املاليون يبذلون جهودا كبيرة لفعل ذلك. 

وكان عدد إبريل 2019 من »تقرير االستقرار املايل العاملي« قد قدم أداة حتليلية 

جديدة يمكن أن تساعد صناع السياسات يف قياس احتماالت هبوط أسعار املساكن 

"أسعار  املسماة  األداة،  هذه  وتدخل  األضرار.  من  احلد  نحو  مبكرة  خطوات  واتخاذ 

بين  يربط  الذي  للخطر"  املعرض  "النمو  نموذج  ضمن  للخطر"،  املعرضة  املساكن 

واملتوسط.  القصير  املدى  على  احلاد  االقتصادي  الهبوط  وخطر  املالية  األوضاع 

وبناء على اخلمسة أوضاع التي تؤثر على أسعار املساكن، مثل نمو األسعار وطفرات 

األئتمان يف السابق، يتبين من التحليل أن احتماالت حدوث هبوط كبير يف أسعار 

العينة  ضمن  املتقدمة  االقتصادات  معظم  يف  التضخم  حسب  املعدلة  املساكن 

املستخدمة، كانت أقل يف نهاية 2017 منها يف العشر سنوات السابقة عليها. وعلى 

العكس من ذلك، كانت اخملاطر أعلى يف األسواق الصاعدة يف عام 2017 مقارنة 

بعشية األزمة املالية العاملية. 

وال تزال األزمة املالية العاملية من األحداث الفارقة يف زمننا هذا. وكانت التداعيات 

االقتصادية واالجتماعية احلادة من األزمة قد استدعت تنسيق اجلهود بهدف وضع 

جدول أعمال عاملي بشأن اإلصالح التنظيمي للنظام املايل. وبعد مُضي عشر سنوات، 

التنظيم  أن  إىل  العاملي«  املايل  االستقرار  »تقرير  من   2018 أكتوبر  عدد  خلُص 

واإلدارة يف القطاع املايل قد اكتسبا قوة كبيرة. ومع هذا، فإن جدول األعمال بشأن 

اإلصالح مل يُستكمل بعد وظهرت خماطر جديدة، 

الذي  املايل  النظام  من  اجلزء  ذلك  وخاصة يف 

ال يخضع لتنظيم ويُعرف باسم "صيرفة الظل." 

يف  التنظيمية  اجلهات  تدعو  التطورات  وهذه 

البلدان  وتدعو  التراخي  جتنب  إىل  العامل  أنحاء 

جديد.  من  سياساتها  أدوات  جمموعة  شحذ  إىل 

تنشأ  ما  غالبا  اخملاطر  أن  إىل  االنتباه  ويجدر 

أركان  إىل  تنتقل  وأنها  االزدهار،  فترات  أثناء 

جديدة غير متوقعة يف النظام املايل. 

خماطر جديدة 

ظهرت خاصة 

يف ذلك اجلزء من 

النظام املايل 

الذي ال يخضع 

لتنظيم.
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خلف الكواليس

أدوات كشف ا�اطر 

باستفاضة  يتناول  العاملي  املايل  االستقرار  تقرير  من   ٢٠١٩ إبريل  عدد 

النظام  يف  الضعف  مواطن  حجم  قياس  يف  الدويل  النقد  صندوق  منهجية 

وقائية  خطوات  واتخاذ  رصدها  من  السياسات  صناع  يتمكن  حتى  املايل، 

إذا تطلب األمر ذلك لتخفيف خماطرها. ويشمل اإلطار ستة قطاعات: قطاع 

واملؤسسات  التأمين  وشركات  والبنوك  واحلكومات  األسر  وقطاع  الشركات 

املالية األخرى – مثل "بنوك الظل".

ويتتبع اإلطار كال من مستوى التغير ووتيرته يف جمموعة متنوعة من مواطن 

الضعف، بما يف ذلك الرفع املايل وعدم االتساق يف آجال استحقاق األصول 

واخلصوم وسيولتها، باإلضافة إىل عدم التوافق بين قيم العمالت. ويتم تتبع 

مواطن الضعف تلك على املستويين اإلقليمي والعاملي، حيت يتم جتميعها من 

٢٩ بلدا من البلدان املؤثرة على النظام.

املتقدمة،  االقتصادات  يف  اإلطار؟  هذا  كشفها  التي  ا�اطر  أنواع  هي  ما 

ا�اطر  على  واإلقدام  الشركات  دين  تزايد  من  الضعف  مواطن  رُصِدَت 

املالية، وما اقترن به من تراجع اجلدارة االئتمانية للمقترضين. ويف األسواق 

بمؤشرات  املرتبطة  الداخلة  االستثمارات  تدفقات  توسع  كان  الصاعدة، 

مسار  يف  املفاجئ  للتحول  عرضة  البلدان  هذه  جعل  الذي  هو  معيارية 

التدفقات الرأسمالية. 

معلومة

ما هي قروض الرفع 

املايل؟ 

عمله  ينطوي  املايل  العامل  من  متنام  قطاع  هناك 

البنوك  من  جمموعة  تمنحها  ما  عادة  قروض،  على 

االئتماين  التصنيف  ذات  أو  بالديون  املثقلة  للشركات 

ألن  املايل"  الرفع  "قروض  عليها  ويُطلق  الضعيف. 

تتجاوز  مكاسبه  أو  أصوله  إىل  املقترض  دين  نسبة 

املعايير املعمول بها يف هذا ا�ال بشكل كبير. ويبلغ 

الراهن  الوقت  يف  القروض  لهذه  العاملية  السوق  حجم 

السياسات  صناع  األمر  هذا  ودفع  دوالر.  تريليون   ١,٤

يف  خطير  تدهور  حدوث  من  التحذير  إىل  واحملللين 

معايير اإلقراض. 

معايير  على  ينطوي  القروض  هذه  معظم  ألن  ملاذا؟ 

أنها أقل  أقل للمستثمرين، كما  اكتتاب ضعيفة وحماية 

صناديق  مثل  شركات  فإن  ذلك،  على  وعالوة  شفافية. 

االستثمار املفتوح وكذلك التزامات القروض املضمونة، 

ملستثمرين  بيعها  يُعاد  جاهزة  قروض  وهي 

من  كبيرا  جزءا  اآلن  حتوز  أصبحت  آخرون، 

قروض الرفع املايل املذكورة، ولكن روابطها 

يف  واضحة  تكون  ال  املصريف  بالقطاع 

الضروري  فمن  وبالتايل  احلاالت.  كل 

إىل  السياسات  صناع  يسعى  أن 

بغرض  ونشرها  جديدة  أدوات  إعداد 

معايير  تدهور  مسألة  معاجلة 

االكتتاب. وبعد مُضي عشر سنوات 

على هذا الدرس الصعب الذي تلقنه 

صناع السياسات بشأن التهديدات 

املايل،  النظام  على  املتوقعة  غير 

تهديدات  أي  يغفلوا  أال  ينبغي 

حمتملة أخرى.   
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البنوك (٨) األسر (١٥) الكيانات 

السيادية (١٠)

مؤسسات مالية 

أخرى (٤)

شركات غير 

مالية (١٣)

شركات 

التأمين (٤)

عدد أكتوبر ٢٠١٨ من تقرير 

االستقرار املايل العاملي

عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير 

االستقرار املايل العاملي

األزمة املالية العاملية

الشكل البياين ١-٢

ا�اطر ازدادت

ازدادت مواطن الضعف لدى احلكومات والقطاعات غير املالية 

منذ األزمة املالية العاملية.

البلدان املؤثرة على النظام املايل يف العينة ٪، حسب إجمايل الناجت احمللي، 
التي لديها مواطن ضعف كبيرة وبين املتوسطة والكبيرة.

عدد البلدان بين أقواس.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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 ارتفاع الديون ينال 

من قدرة البلدان على 

االستثمار يف مستقبل 

مواردها البشرية. 
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مسبوقة.  غير  مرتفعة  مستويات  واخلاص-بلغ  العاملي-العام  الدين 

فقد بلغ 184 تريليون دوالر يف نهاية 2017، وهو ما يعادل 225% من 

إجمايل الناجت احمللي العاملي. وعندما تكون مستويات الدين معتدلة، 

أنشطة معززة  استُخْدِم بكفاءة يف  إذا  ذاته،  فهو ال يكون سيئا يف حد 

للنمو. مع ذلك، برغم أن ارتفاع مستوى الدين ال يمثل بالضرورة عالمة 

على أزمة وشيكة، فهو غالبا ما يحول مسار املوارد بعيدا عن اإلنفاق 

الذي يحقق إنتاجية أعلى.

يف حالة احلكومات، تؤدي مدفوعات فوائد الديون إىل مزاحمة اإلنفاق على التعليم 

والصحة والبنية التحتية، وكلها استثمارات حتقق نموا أكثر استدامة وإنصافا. ويف 

حالة الشركات، ارتفاع الدين يعني قلة املوارد املتاحة لالستثمار يف توسيع األعمال 

وتوفير الوظائف.

كذلك فإن ارتفاع الدين العام يفضي إىل احلد من قدرة صناع السياسات على زيادة 

اإلنفاق أو تخفيض الضرائب لتعويض ضعف النمو االقتصادي، وال سيما إذا كانت 

هناك خماطر من صدور رد فعل غير مواٍت من األسواق املالية أو يؤثر سلبا على صحة 

املوارد العامة على املدى األطول. وهو، بعبارة أخرى، يقلص احليز املايل املتاح يف 

هذا البلد. وكان اجمللس التنفيذي للصندوق قد ناقش يف مايو 2018 جتربة اإلطار 

اجلديد لصندوق النقد الدويل الذي يقيس احليز املايل. وكمبدأ أساسي يف هذا اإلطار، 

ال يتحدد احليز املايل على أساس مستوى الدين العام للبلد املعني وحسب، وال هو 

مفهوم جامد. إنما يمكن أن يختلف باختالف الظروف السوقية واالقتصادية، وهو 

ما يحدث أحيانا بصورة سريعة وكبيرة. وبالتايل، يقر هذا اإلطار بأن قرار استخدام 

احليز املايل، أو عدم استخدامه، يعتمد على الظروف القُطْرية.  

الراصد املايل يلقي الضوء على أهمية دور  كذلك فإن عدد إبريل 2019 من تقرير 

يف  االستثمار  مع  العام  الدين  ارتفاع  مسألة  معاجلة  يف  العامة  املالية  سياسة 

هبوط  موجة  ملواجهة  املوازنة  يف  حيز  إتاحة  أجل  ومن  البشرية.  املوارد  مستقبل 

زيادة  على  تعمل  أن  املديونية  عالية  البلدان  على  القادمة،  االقتصادي  النشاط 

تعد  أن  العامة  املالية  سياسة  على  يجب  كذلك  املفرطة.  نفقاتها  كبح  أو  إيراداتها 

الدخل.  وتوزيع  النمو  على  تؤثر  التي  اجلديدة،  والتكنولوجيا  الديمغرافية  للتحوالت 

ويعني ذلك إعادة توجيه اإلنفاق نحو االستثمار الداعم 

الصحية  والرعاية  التحتية  البنية  جماالت  يف  للنمو 

املهدر  اإلنفاق  تخفيض  مع  احلياة،  مدى  والتعليم 

ومن  الكفاءة.  إىل  يفتقر  الذي  الطاقة  كدعم  للموارد، 

شأن زيادة الطبيعة التصاعدية للضريبة أن يساعد يف 

احلد من عدم املساواة، كما أن إصالح الضرائب على 

كبرى الشركات متعددة اجلنسيات - خاصة الشركات 

الرقمية - يمكن أن يحد من حتويل األرباح الذي يحرم 

يف  هي  التي  اإليرادات  من  الدخل  منخفضة  البلدان 

أمس احلاجة إليها. 

البلدان  ملساعدة  جهده  قصارى  يبذل  الصندوق  وظل 

واملتزايدة.  املرتفعة  الديون  خملاطر  التصدي  على 

وأعدت جمموعة العشرين دراسة لتعزيز شفافية الدين 

البلدان  يف  لالستمرار  القابلة  اإلقراض  وممارسات 

الدائنة. ووُضِع يف يوليو 2018 إطار جديد الستمرارية 

القدرة على حتمل الدين يف البلدان منخفضة الدخل من 

أجل تعزيز حتليل استمرارية القدرة على حتمل الدين. 

بيانات  تغطية  نطاق  بتوسيع  اإلطار  هذا  ويوصي 

اجمللس  عقد  كذلك  كبير.  بشكل  وإبالغها  العام  الدين 

استمرارية  إطار  لتحديث  مماثلة  مناقشات  التنفيذي 

القدرة على حتمل الدين يف البلدان القادرة على النفاذ 

إىل السوق.   

ومع هذا، فارتفاع الدين ليس بالضرورة أن يكون نذيرا 

من  احلكومة  على  ما  أن  فيتضح  احلاالت.  جميع  يف 

دين له نفس القدر من األهمية ملا لها. وتبين يف عدد 

أكتوبر 2018 من تقرير "الراصد املايل" أن امليزانيات 

العمومية األقوى - وهي بيان األصول واخلصوم يف 

وقاية  هامش  بمثابة  تكون   - حمددة  زمنية  نقطة 

واملشكلة  االقتصادي.  النشاط  هبوط  فترات  يف  مهم 

هنا هي أن قليال من احلكومات هي التي تدرك حجم 

لتحقيق  األصول  هذه  استخدام  كيفية  أو  ممتلكاتها 

احلكومة  استخدام  سبل  فتحسين  املواطنين.  رفاهية 

اإليرادات  زيادة  أن يعني  أهميته ويمكن  له  ألصولها 

بنحو 3% من إجمايل الناجت احمللي كل عام وانخفاض 

اخملاطر. 
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ألبانيا 2013،  من:  كل  باستناء  نهاية 2016  البيانات يف  ملحوظة:  الدويل.  النقد  تقديرات خبراء صندوق  املصدر: 

وبيرو   ،2013 وكينيا   ،2014 وغواتيماال   ،2016 وغامبيا   ،2016 وكولومبيا   ،2014 والبرازيل   ،2013 والنمسا 

2013، والبرتغال 2012، وروسيا 2012، وتنزانيا 2014، وتونس 2013، وتركيا 2013، وأوغندا 2015.

الشكل البياين 3-1

ما للحكومات وما عليها

حتليل الثروة العامة باستخدام امليزانيات العمومية 

)% من إجمايل الناجت احمللي(
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معلومة

ما املقصود 

بثروة األمم؟

احلكومات، مثلها كمثل األفراد، ال تدرك يف بعض األحيان ما لديها من موارد 

لديها  ملا  فتصورها  ديونها،  متابعة  على  احلرص  كل  حترص  وبينما  مالية. 

من ممتلكات يكون أقل وضوحا. وكان الصندوق قد أجرى بحثا حلل فيه صايف 

الثروة العامة يف 31 بلدا. 

ووجد أن جمموع اخلصوم يف هذه البلدان أكبر بكثير من جمرد الدين وحده 

احلكومي  العام  الدين  أما  احمللي.  الناجت  إجمايل  من   %198 نحو  بلغ  حيث 

حتوز  التقاعد  معاشات  التزامات  بينما  اخلصوم،  هذه  نصف  من  أقل  فيشكل 

جزءا كبيرا من النسبة املتبقية، حتى وإن كان عدد قليل من البلدان هو الذي 

يسجلها على هذا النحو. ومن ناحية أخرى، بلغ جمموع األصول 101 تريليون 

للحكومات  أمواال  ذلك  وتضمن  احمللي.  الناجت  إجمايل  من   %219 أو  دوالر، 

الصرف  وأنابيب  واجلسور  كالطرق   - املالية  استثماراتها  وكذلك  البنوك  يف 

الصحي، وكذلك احتياطياتها من املوارد الطبيعية يف باطن األرض.  

ما الذي يعنيه كل ذلك؟ لننظر إىل الصين كمثال. لقد بلغ جمموع الدين %247 

من إجمايل الناجت احمللي يف عام 2016. ومع ذلك، تتمتع الصين بقدر هائل 

من األصول احلكومية، وهو انعكاس الستثماراتها الكبيرة يف البنية التحتية 

على مدار سنوات طويلة. وحجم هذه األصول احلكومية يفوق حجم خصومها، 

مما يجعل صايف ثروتها — أي الفرق بين األصول واخلصوم — أعلى بكثير 

األسواق  اقتصادات  بين  األعلى  وهو  احمللي،  الناجت  إجمايل  من   %100 من 

الصاعدة. وعلى الرغم من ضخامة اخملاطر املرتبطة بالدين يف الصين، فإن 

هناك هوامش أمان أيضا. 

خلف الكواليس 

هل هناك حيز مايل؟ 

البلدان  يف  املتاحة  املساحة  مقدار  هو  املايل  احليز 

بصفة  العامة  موازناتها  عجز  معدالت  لزيادة 

أو  نفاذها لألسواق  إمكانية  التأثير على  مؤقتة دون 

املفهوم  وهذا  الدين.  حتمل  على  قدرتها  استمرارية 

السوق  أوضاع  حسب  يتغير  أن  يمكن  ديناميكي، 

النقد  صندوق  إطار  فإن  السبب،  ولهذا  واالقتصاد. 

الدويل لتقييم احليز املايل يعتمد على عدة عوامل مثل 

التمويل  إىل  واالحتياج  ومساره،  العام  الدين  تكوين 

وسهولة االقتراض، وقوة املؤسسات التي ترتكز عليها 

املوازنة. 

كبير.  مايل  بحيز  تتمتع  التي  البلدان  بعض  وهناك 

على  البلدان  هذه  قدرة  منها  أمور،  عدة  هذا  ويعكس 

مستقر  تمويل  على  املالية  األسواق  من  احلصول 

وقوة  العامة،  مواردها  وسالمة  منخفضة،  بأسعار 

لديها  بلدان أخرى ليس  مؤسساتها. ومع ذلك، هناك 

ارتفاع  ذلك  ويعكس  للغاية.  ضيق  مايل  حيز  سوى 

املالية  األسواق  من  بالتمويل  املتعلقة  اخملاطر 

واحتياجات  نسبيا،  املرتفعة  الدين  ومستويات 

التمويل أو خدمة الدين. 

يف  أموال  االحتفاظ  كمثل  مثله  مايل  بحيز  والتمتع 

هذا  استخدام  ينبغي  كان  إذا  ما  قرار  أما  البنوك، 

احليز أم ال، فتلك مسألة خمتلفة تماما. واحلكومة هي 

املسؤولة عن بناء حيز مايل كاٍف واستخدامه بحكمة، 

دون اإلضرار بسالمة االقتصاد يف البالد على املدى 

الطويل.
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جني ثمار التكنولوجيا الرقمية

انتهاج سياسات أقوى 

من ضرورات تبني 

الثورة

 التكنولوجية. 
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التطورات التكنولوجية تغير حياتنا بسرعة. فهي تعيد 

العمل،  يف  والعالقات  االقتصادية،  النماذج  تعريف 

احلصر.  ال  املثال  سبيل  على  املالية،  واملعامالت 

الفرص،  الكثير من  تتيح  أن  املربكة يمكن  القوة  وهذه 

مثل زيادة الشمول املايل. لكنها قد تكون كذلك مصدرا 

للقلق، خاصة بين العاملين املهددين بفقدان وظائفهم 

نتيجة التشغيل اآليل. وقد ركز الصندوق يف عمله على 

السياسات التي يمكنها رأب الصدع الرقمي وجني ثمار 

التكنولوجيا الرقمية. 

ال  العامل  أنحاء  يف  بالغ  شخص  مليار   1.7 إىل  يصل  ما  هناك  بينما 

لتغير املشهد  املالية  التكنولوجيا  يحصلون على خدمات مالية، تظهر 

العاملي تغييرا جوهريا. وليس ثمة مثال على ذلك أوضح من إفريقيا. 

احملمولة  اإللكترونية  النقود  استخدام  يف  متسارعا  نموا  شهدت  فقد 

يف  عامليا  رائدا  املنطقة  جعل  مما  األخيرة،  سنوات  العشر  مدى  على 

وهي  واستخدامها.  واعتمادها  احملمولة  اإللكترونية  النقود  ابتكار 

النقود  باستخدام  معامالت  فيها  جتُرى  التي  الوحيدة  املنطقة  أيضا 

احمللي.  الناجت  إجمايل  من   %10 إىل  تصل  تكاد  احملمولة  اإللكترونية 

وال تكاد هذه النسبة تتجاوز 7% من إ جمايل الناجت احمللي يف آسيا كما 

أنها أقل من 2% يف املناطق األخرى. 

بلوكتشين،  وتكنولوجيا  املشفرة  األصول  مثل  املالية،  واالبتكارات 

تسترعي كذلك اهتمام البنوك املركزية حول العامل. على سبيل املثال، 

البنك  يصدرها  رقمية  عملة  استخدام  إمكانية  اآلن  البنوك  هذه  تبحث 

املركزي باعتبارها عملة اإلبراء القانونية كما هو حال العملة امللموسة 

معاملة  بطريقة  تتعلق  صلة  ذات  مسألة  وهناك  حاليا.  املستخدمة 

األصول املشفرة يف اإلحصاءات االقتصادية الكلية بناء على املعايير 

والتصنيفات اإلحصائية احلالية، نظرا ألن األصول املشفرة والعمالت 

الرقمية على غرار بيتكوين التي ليس لها خصم مقابل ال تستويف تعريف 

إمكانات  التكنولوجيا املالية توفر  أن  األصول املالية. وليس ثمة شك 

كذلك  لكنها  العامل،  أنحاء  يف  للجميع  املالية  اخلدمات  من  االستفادة 

على  البلدان  مساعدة  أجل  ومن  عديدة.  وحتديات  خماطر  على  تنطوي 

الدويل،  النقد  صندوق  أطلق  خماطرها،  وإدارة  منافعها  من  االستفادة 

بالتعاون مع البنك الدويل، جدول أعمال بايل للتكنولوجيا املالية يف 

أكتوبر 2018.

وكذلك الرقمنة تغير طريقة إنتاج الشركات للسلع واخلدمات وتسويقها، 

ومن ثم فإن قياسها يكتسب أهمية بالغة. وصندوق النقد الدويل مُمَثَّل 

يف جمموعة اخلبراء املعنية بإعداد دليل قياس التجارة الرقمية.

أحد  كذلك  تكون  فقد  االحتواء،  قوى  إحدى  التكنولوجيا  تشكل  وبينما 

السوقية  القوة  ذلك  أمثلة  ومن  االقتصادي.  لالنقسام  املسببة  العوامل 

الشبكي  االنتشار  وآثار  احلصرية،  امللموسة  غير  األصول  من  املستمدة 

ديناميكية  يولد  مما  اإلنتاجية،  عالية  املبتكرة  الرقمية  الشركات  على 

تغيير طريقة  إىل  التكنولوجيا  تؤدي  وبينما  األكبر."  النصيب  له  "الفائز 

العمل، فقد تترك كذلك البعض خلف الركب. والتكنولوجيا احلديثة - مثل 

الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل والروبوتات - التي يمكن االستعاضة 

للعمالة،  تكون مربكة  قد  البشرية  املهارات  كبيرة من  بها عن جمموعة 

وخاصة النساء. 

تواجه  نسائية  وظيفة  مليون   180 حوايل  هناك  العامل،  مستوى  فعلى 

خماطر عالية من اإلحالل. وذلك ألن املرأة تفضل غالبا العمل يف وظائفة 

روتينية، ومعظمها عرضة للتشغيل اآليل. ومع هذا، يتبين من بحثنا أنه 

أن  يمكن  االصطناعي  الذكاء  أن  كما  لإلحالل،  قابلة  العمالة  كل  ليست 

يُحْدِث حتوالً يف الوظائف أكثر مما يتسبب يف انقراضها. ومظاهر التقدم 

التكنولوجي تعزز اإلنتاجية، مما يؤدي مع الوقت إىل خلق وظائف جديدة، 

والسماح بارتفاع الدخول ومستويات املعيشة. 

إذن، كيف يمكن أن تستفيد البلدان من قوة التكنولوجيا املربكة؟ إنها يف 

إعادة  تسهل  سياسات  إىل  حاجة 

فترات  وتقصِّر  العمالة  توزيع 

تعطلها. ولكن األهم من ذلك، على 

مواردها  يف  تستثمر  أن  البلدان 

البشرية وأن تتيح أمامها الفرص. 

فعالية  زيادة  يعني  الذي  األمر 

اإلنفاق العام على التعليم، وجعله 

السوق  متطلبات  مع  جتاوبا  أكثر 

التعلُم مدى احلياة،  وتوفير فرص 

إىل جانب انتهاج سياسات مالئمة 

إلعادة التوزيع. ويعني ذلك أيضا 

لضمان  املنافسة  أطر  وحتسين  الرقمية  التحتية  البنية  يف  االستثمار 

العدالة يف اقتسام منافع التكنولوجيا. 

هائلة.  واجتماعية  اقتصادية  فرصا  تتيح  التكنولوجي  التقدم  ومظاهر 

لكنها ينبغي أن ترتكز على السياسات الصحيحة لضمان عودتها بالنفع 

على اجلميع.
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معلومة 

ما هو جدول أعمال 

بايل للتكنولوجيا 

املالية؟

إىل  العامل  أنحاء  خمتلف  يف  البلدان  تسعى 

التي يتحيها  االستفادة من املنافع والفرص 

التكنولوجيا  جمال  يف  السريع  التقدم 

املالية التي تُـحْدِث حتوال يف توفير اخلدمات 

على  ذاته  الوقت  يف  تعمل  بينما  املصرفية، 

بايل  أعمال  وجدول  الكامنة.  ا�اطر  إدارة 

صندوق  وضعه  الذي  املالية  للتكنولوجيا 

إطارا  يقترح  الدويل معا  والبنك  الدويل  النقد 

التي  اخليارات  تقييم  يف  البلدان  تستخدمه 

ظروفها  حسب  وتكيفها  سياساتها  تتيحها 

يف  عشر  االثنا  والعناصر  وأولوياتها. 

البلدان  جتارب  من  مستخلصة  اإلطار  هذا 

املتصلة  القضايا  تغطي  وهي  األعضاء، 

عموما بتمكين التكنولوجيا املالية، وضمان 

للمخاطر،  والتصدي  املايل،  القطاع  صالبة 

وتعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات.

خلف الكواليس 

قوة عاملة من 

البشر أم من 

الروبوتات؟ 

تتصدر آسيا املناطق التي تستخدم طرق التشغيل اآليل حيث يُقَدّر استخدامها للروبوتات 

الصناعية يف عام ٢٠١٧ بنحو ٦٥٪ من جمموع االستخدام العاملي يف ذلك العام. ويف ظل 

استخدامها لنحو مليون روبوت، فهي حتظى بأعلى كثافة يف استخدامها، وهو ما يُعَرَّف 

بأنه عدد الروبوتات الصناعية لكل ١٠ آالف عامل.

وقد تكون آسيا هي املنطقة الرائدة عامليا يف استخدام الروبوتات الصناعية، لكنها تمثل 

أيضا املنطقة األعلى إنتاجا للروبوتات. واليابان وكوريا هما أكبر بلدين منتجين، حيث 

تبلغ حصصهما السوقية ٥٢٪ و ١٢٪ على الترتيب.

تعني  لكنها  املنطقة،  يف  للنمو  فرص  توفير  تعني  اآليل  التشغيل  ووسائل  الروبوتات 

كذلك فرص خماطر اقتصادية، خاصة على العمالة ذات التكلفة املنخفضة واملهارات 

احملدودة، التي ظلت أساس الدور الذي تضطلع به املنطقة بوصفها "مَصْنَع العامل."

االضطرابات  السياسات معاجلة  يتعين على صناع  الرقمية،  التكنولوجيا  ثمار  وجلني 

التي حتُْدِثُها وسائل التشغيل اآليل والروبوتات عن طريق دعم توفير فرص العمل دون 

خنق االبتكار. ويعني ذلك اإلصالح الشامل لنظم التعليم واالستثمار يف البنية التحتية 

التحديات يف سوق  ومعاجلة  واالبتكار،  األعمال  ريادة  تدعم  التي  والتنظيمية  املادية 

العمل وكذلك إعادة توزيع الدخل وشبكات األمان.  

نسبة الروبوتات 

الصناعية على 

مستوى العامل

نسبة الروبوتات 

الصناعية على 

مستوى العامل

الشكل البياين ١-٤

تستخدم آسيا ٦٥٪ من الروبوتات الصناعية يف 

العامل
املصادر: االحتاد الدويل لعلم التحكم اآليل وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الهند ١٪

الصين ٥٠٪

بلدان آسيوية أخرى ٧٪

أوروبا 

٪١٧٫٣

إفريقيا 

أمريكا ٢٫٨٪

٪١٣٫٦

غير حمدد 

٪١٫٣

آسيا 

٪٦٥

منطقة تايوان 

الصينية ٤٪

كوريا ١٩٪

اليابان ١٨٪

تايلند ١٪

  صندوق النقد الدويل١٦
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سياسات تركز على البشر يف 

الداخل وعلى مـستوى العالـم. 

                                  

تشجيع الفرص يف العامل
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التكنولوجي،  التقدم  سرعة  من  حتديات  العامل  يواجه  حين  يف 

عن  متزايد  انفصال  هناك  املناخ،  وتغير  الديمغرافية،  والتحوالت 

نظام التعاون العاملي واالندماج االقتصادي الذي عاد بمنافع هائلة 

خالل العقود املاضية. ويتحتم على صناع السياسات إعادة توجيه 

االقتصادية  العواقب  حدة  لتخفيف  والدولية  احمللية  السياسات 

والتقدم  الدويل  التكامل  من  تنشأ  التي  املعاكسة  واالجتماعية 

التكنولوجي وتقع على الفئات الضعيفة. 

ويجب العمل من خالل السياسات على توفير ظروف مواتية يف الداخل تتيح فرص النجاح 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  على  خاصة  بصفة  ذلك  ويصدُق  للجميع. 

الكبيرة من سكانها  التحدي يف توفير فرص عمل جمزية لألعداد  النامية، حيث يكمن 

الشباب. ويف كثير من هذه االقتصادات، هناك ما يزيد على 20% من السكان الشباب يف 

سن العمل إما عاطلين أو غير ملتحقين بالتعليم أو ال يحصلون على تدريب. والتوصل إىل 

خفض معدالت تعطل الشباب لتبلغ نفس مستوياتها يف االقتصادات املتقدمة من شأنه 

أن يرفع الناجت بنسبة 5%. وبخالف تدابير زيادة املرونة يف سوق العمل وحتسين جودة 

الوظائف، هناك سياسات تدعم الطلب الكلي والنشاط االقتصادي التي تشكل مطلبا ضروريا.  

واستعادة الثقة يف احلكومات واملؤسسات يقتضي وضع أطر سياسات تعزز االحتواء وتمنح الفرص 

للجميع. أما التصدي للفساد ومصادر عدم املساواة فهو مطلب ضروري. وتبين من التحليل الذي أجراه 

صندوق النقد الدويل أن أقل احلكومات فسادا حتصِّل إيرادات ضريبية تزيد بنسبة 4% من إجمايل الناجت 

احمللي على ما حتصله البلدان األخرى يف نفس مستوى التنمية االقتصادية التي بلغت أعلى مستويات 

الفساد. ويعني ذلك توفير مزيد من املوارد للمدارس والطرق واملستشفيات. ويتعين كذلك وضع سياسات 

لتقوية املنافسة يف السوق واقتسام منافع التجارة والتكنولوجيا بقدر أكبر من اإلنصاف.

وقد استعرض صندوق النقد الدويل عمله بشأن عدم املساواة يف عينة جتريبية ضمت عددا من البلدان. 

فاتسع نطاق احلوار بشأن السياسات لتقييم تأثير عدم املساواة على النمو وفحص تأثير السياسات 

واإلصالحات على التوزيع. وباملثل، يتضح من استعراض مشاركة الصندوق يف العمل بشأن املساواة 

بين اجلنسين أن هذه القضايا ذات أهمية كلية وتأثير بالغ على املستويين القُطْري وبين البلدان كما 

أنها أصبحت تشكل جزءا أساسيا من تنمية القدرات. 

ومن الضروري تعزيز العمل املشترك ملواجهة حتديات أكبر ال يسع البلدان مواجهتها بمفردها ولدعم 

خالل  من  ويتبين  املتحدة.  األمم  وضعتها  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  نحو  البلدان  جهود 

عمل الصندوق أن حتقيق األهداف املنصوص عليها يف جدول األعمال بشأن أهداف التنمية املستدامة 

 2030 يف  اإلنفاق  زيادة  يستدعي  املادية  واالستثمارات  واالجتماعية  اإلنسانية  بالنواحي  املتعلقة 

اقتصادات  يف  دوالر  تريليون  و2.1  الدخل  منخفضة  النامية  البلدان  يف  دوالر  تريليون   0.5 بمقدار 

املستدامة  التنمية  بأهداف  الوفاء  على  البلدان  مساعدة  الصندوق  يواصل  وسوف  الصاعدة.  األسواق 

تصميم  يف  واملساعدة  القدرات،  وتنمية  السياسات  تشخيص  عمليات  تعميق  خالل  من   2030 لعام 

استراتيجيات للتمويل من مصادر خمتلفة، بما يف ذلك تعبئة اإليرادات احمللية، واملعونة اخلارجية، 

والتمويل من القطاع اخلاص. 

ويجب العمل من 

خالل السياسات 

على توفير ظروف 

مواتية يف الداخل 

تتيح فرص 

النجاح للجميع.
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خلف الكواليس

تمويل جدول 

أعمال أهداف 

التنمية املستدامة 

إن التقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يعتمد على قدرة البلدان 

والبنية  والتعليم  الصحة  مثل  حيوية  جماالت  يف  إنفاقها  زيادة  على 

اإلضافية  السنوية  النفقات  متوسط  أن  تقديراتنا  من  ويتبين  التحتية. 

الالزمة عام ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الرئيسية يصل إىل 

١٥ نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف متوسط البلدان منخفضة 

الدخل، مقابل ٤ نقاط مئوية يف اقتصادات األسواق الصاعدة.

إجمايل  من   ٪٠,٥ جمتمعة  الدخل  منخفضة  البلدان  احتياجات  وتبلغ 

خالل  من  االحتياجات  هذه  ثلث  تمويل  ويمكن  العاملي.  احمللي  الناجت 

من   ٪٠,٣ مقدارها  فجوة  هناك  وتظل  إضافية،  حملية  إيرادات  تعبئة 

إجمايل الناجت احمللي العاملي.

اإلنفاق  كفاءة  زيادة  على  الفجوة  هذه  سد  ويتوقف 

العام وعلى خمتلف السلع العامة العاملية، مثل 

واالستقرار  املفتوحة  والتجارة  الشفافية 

الفجوة  سد  ويمكن  اجلغرايف_السياسي. 

مساهمة  خالل  من  بسرعة  املتبقية 

واملساعدة اخلاص  القطاع 

وجهات  الرسمية،  اإلنمائية 

ومؤسسات اخليري،  العمل 

التمويل الدولية. 

معلومة

سد فجوة القيادة 

املصرفية

على  املرأة  تمثيل  بنقص  العاملي  املايل  النظام  يتسم 

إىل  واملقترضين  املودعين  من  بدءا  املستويات،  كافة 

التنظيمية.  وأجهزتها  البنوك  إدارات  جمالس  أعضاء 

كبار  من   ٪٢ من  أقل  يمثلن  النساء  األمر:  هذا  يف  ولنفكر 

من  وأقل  املالية  املؤسسات  يف  التنفيذيين  املسؤولين 

القيادة  التنفيذية. وسد فجوة  ٢٠٪ من أعضاء ا�الس 

االستقرار  درجة  يف  بالفعل  فرقا  يُحْدِث  اجلنسين  بين 

أعلى  نسبة  النساء  فيها  تشكل  التي  فالبنوك  املصريف. 

من  أكبر  بقدر  تتسم  كانت  إداراتها  جمالس  أعضاء  من 

القروض  من  أقل  ونسبة  الرأسمالية،  االحتياطيات 

املتعثرة، ودرجة أكبر من املقاومة يف مواجهة الضغوط. 

التنوع. وخالصة  القوة تكمن يف  أن  والسبب يف ذلك هو 

وكذلك  ومزود  كمستخدم  املرأة  احتواء  زيادة  إن  القول 

على  تقتصر  ال  بمنافع  يعود  املالية  للخدمات  كمنظم 

معاجلة مسألة عدم املساواة بين اجلنسين.

الشكل البياين ١-٥

التصدي لفجوة التمويل

يف البلدان النامية منخفضة الدخل، اإليرادات الضريبية لن تكفي لتمويل أهداف 

التنمية املستدامة، ويتعين توفير التمويل من مصادر أخرى.

(بماليين الدوالرات األمريكية لعام ٢٠١٦)

ملحوظات: املقصود بزيادة اإلنفاق هو النفقات السنوية اإلضافية التي ستكون الزمة يف البلدان النامية 

منخفضة الدخل عام ٢٠٣٠ لتحقيق تقديم ملموس نحو أهداف التنمية املستدامة يف جماالت الصحة 

والتعليم والطرق والكهرباء واملياه والصريف الصحي.

 .Gaspar and others, 2019 املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل استنادا إىل دراسة

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٥٢٨ مليار دوالر 
(٠٫٥٪ من إجمايل الناجت

احمللي العاملي)

١٧٠ مليار دوالر 
إيرادات ضريبية 

إضافية

٣٥٨ مـلـيار 
دوالر 

مزيد من اإلنفاق التمويل
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االجتماعات السنوية لعام 2018 يف إندونيسيا 

اجتمع ما يزيد على ١١ ألف شخص من خمتلف أنحاء العامل يف جزيرة بايل اإلندونيسية 

حلضور االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل عام 20١8. 

وجاء انعقاد هذه االجتماعات، التي مل تشهدها منطقة جنوب شرق آسيا منذ اجتماعات 

التجارية.  التوترات  النمو وزيادة  عام 2006 يف سنغافورة، وسط خماوف من ثبات 

ويف مواجهة هذه اخملاوف، دعا صندوق النقد الدويل إىل"عمل تعددي جديد" من أجل 

الروح،  الثقة. وبهذه  التجارة ومعاجلة االضطرابات ومسألة  أمام  للتحديات  التصدي 

قام صندوق النقد الدويل، بالتعاون مع البنك الدويل وشركاء آخرين، بإصدار "جدول 

أعمال بايل للتكنولوجيا املالية"، وهي وثيقة موجهة لصناع السياسات الساعين إىل 

إدارة اخملاطر اجلديدة مع االستفادة من إمكانات التكنولوجيا املالية بما يعود بالنفع 

على اجلميع.

االتساع  اآلخذ يف  إندونيسيا  دور  مناسبة إلظهار  تمثل  السنوية  االجتماعات  وكانت 

عندما  التاريخية  اللحظة  وجاءت  الثرية.  ثقافتها  واستعراض  العاملي  املستوى  على 

"رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان(" هذه  العشرة أعضاء  البلدان  حضر قادة جميع 

االجتماعات للمرة األوىل.

الهادئ  إدارة آسيا واحمليط  إندونسيا، أصدرت  السنوية يف  انعقاد االجتماعات  وقبل 

يف صندوق النقد الدويل كتابين - "حتقيق إمكانات إندونيسيا االقتصادية" و"طريقة 

االقتصادي يف جنوب  النمو  بشأن  الصندوق  على توصيات  الضوء  آسيان" - إللقاء 

شرق آسيا. 

 

حتقيق إمكانات إندونيسيا 

االقتصادية

إمكانات  "حتقيق  عنوان  يحمل  الذي  الكتاب 

اقتصاديا  حتليال  يتضمن  االقتصادية"  إندونيسيا 

على  الضوء  خالله  من  يلقي  ومتكامال  شامال  كليا 

خالل  إندونيسيا  حققته  الذي  امللموس  التقدم 

الرشيدة  السياسات  أثمرت  فقد  املاضيين.  العقدين 

واإلصالحات الهيكلية نموا اقتصاديا قويا ومستقرا، 

أن  غير  السكان.  رفع مستويات معيشة ماليين  مما 

الكتاب يؤكد كذلك ضرورة العمل بشكل متواصل على 

املتغير  االقتصادي  املشهد  مع  السياسات  مواءمة 

لضمان استمرار الرخاء. ويوضح أن وضع جمموعة 

يف  إصالحات  تضم   - جيد  بشكل  مصممة  تدابير 

يمكن  ومالية -  العامة وإصالحات هيكلية  املالية 

أن يرفع النمو السنوي بمقدار نقطة مئوية - ليصل 

إىل 6.5% على املدى املتوسط. 

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
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طريقة آسيان

يستعرض  آسيان"  "طريقة  املُعَنون  الكتاب 

النهضة االقتصادية خالل العقدين املاضيين يف 

اخلمسة بلدان املؤسسة واألعضاء يف "رابطة أمم 

جنوب شرق آسيا - آسيان 5: إندونيسيا وماليزيا 

ذلك  ويتضمن  وتايلند.  وسنغافورة  والفلبين 

بشأن  اآلراء  توافق  على  القائمة  آسيان"  "طريقة 

وأسواق  والتمويل  التجارة  يف  والتكامل  التعاون 

آسيان  "جماعة  نحو  الدرب  على  سيرا  العمل 

الكبير  بالنفع  املنهج  هذا  عاد  وقد  االقتصادية." 

ويُرجح  املاضيين  العقدين  خالل  املنطقة  على 

استمرار احلال كذلك يف الفترة القادمة.

دعم جدول األعمال اإلصالحي يف الصين

إىل  تهدف  بينما  اجلودة  عايل  النمو  إىل  السرعة  عايل  النمو  من  الصين  حتول  مع 

السيطرة على الرفع املايل يف قطاع الشركات، توىل أهمية أكثر من أي وقت مضى 

لضمان الكفاءة يف توزيع املوارد بصرف النظر عن نوع ملكية الشركة )مملوكة للدولة 

أو خاصة أو أجنبية أو حملية( أو حجمها. 

وخلق مثل هذه البيئة من "احلياد التنافسي" ينطوي على حتديات كما أنه ظل موضع 

السلطات  وضعت  األخيرة،  اآلونة  ويف  الدولية.  واملنظمات  البلدان  من  عدد  تركيز 

الصينية مسألة احلياد التنافسي على رأس جدول أعمالها اإلصالحي. ولدعم جدول 

األعمال، نظم صندوق النقد الدويل بالتعاون مع بنك الشعب الصيني يف إبريل 20١9 

التطورات  لتقييم  التنافسي"،  واحلياد  "االنفتاح  املستوى حول  رفيع  السابع  املؤتمر 

احلالية، ومناقشة خطط السلطات بشأن اإلصالح، واقتراح إصالحات أخرى - بناء 

على التجارب الدولية. 

وجمع هذا املؤتمر معا خبراء دوليين وحمليين، وجهات معنية بتنظيم القطاع املايل، 

هذا  من  املستمدة  الرؤية  وتدخل  اخلاص.  للقطاع  ممثلين  وكذلك  دولية،  ومنظمات 

أن تنعكس  الرابعة لعام 20١9، ويُرجح  املؤتمر كجزء أساسي من مشاورات املادة 

اجلديد  القدرات  تنمية  مركز  منها  بوسائل  القدرات  لتنمية  الصندوق  أنشطة  على 

املشترك بين الصين وصندوق النقد الدويل، وكذلك يف سياق اتفاقيات التعاون مع 

بعض الهيئات احلكومية ذات الصلة. 

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
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مستقبل العمل 

 20 توفير  إىل  الصحراء  جنوب  إفريقيا  حتتاج 

عاما  عشرين  مدى  على  سنويا  وظيفة  مليون 

فقد  التزايد.  يف  اآلخذة  العاملة  القوة  الستيعاب 

اإلفريقية عنوانها  اإلدارة  أجرتها  دراسة  خلصت 

إىل  الصحراء"  إفريقيا جنوب  العمل يف  "مستقبل 

أن املنطقة قد تفقد عددا أقل من الوظائف نتيجة 

املتقدمة  باالقتصادات  مقارنة  اآليل  للتشغيل 

االقتصادي  الهيكل  يف  الفروق  بسبب  وذلك 

يؤدي  أن  يُرجح  هذا،  ومع  األجور.  ومستويات 

التشغيل اآليل إىل تقليل فرص العمل الذي يتطلب 

مطلبان  والترابط  واالندماج  حمدودة.  مهارات 

رئيسيان لتوفير فرص العمل. أما النمو االحتوائي 

فيقتضي توفير البنية التحتية التقليدية والرقمية، 

ووضع نظام تعليمي يواكب التغيرات يف املهارات 

احلضري  والتوسع  العمل،  سوق  يف  املطلوبة 

الذكي، وتوفير شبكات أمان يف سوق عمل متقلب، 

واالندماج التجاري.

مشاركة الصندوق يف جهود اجلماعة 

االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا  

على   )CEMAC( إفريقيا  لوسط  والنقدية  االقتصادية  اجلماعة  استراتيجية  ساعدت 

التصحيح  عملية  والقت  املستمرة.  املعاكسة  الرياح  من  الرغم  على  أزمة  وقوع  جتنب 

االقتصادي الكلي دعما بفضل تشديد السياسة النقدية، والتقدم نحو االنتهاء من وضع 

اثنان  هناك  هذا،  ومع  األجنبي.  الصرف  تنظيم  ولوائح  اجلديد،  النقدية  السياسة  إطار 

من البلدان مل يدخال بعد يف اتفاقات تمويل مع الصندوق. وجاء أداء احتياطيات النقد 

النفط إىل مستويات أعلى من املتوقعة. لذلك فإن  ارتفاع أسعار  األجنبي قاصرا برغم 

االقتصادي  التعايف  لتحقيق  حتمية  ضرورة  يمثل  السلبية  التطورات  خملاطر  التصدي 

البرامج  اعتماد  التأخر يف  أما  إفريقيا.  لوسط  والنقدية  االقتصادية  اجلماعة  بلدان  يف 

التي يدعمها الصندوق مع جمهورية الكونغو وغينيا االستوائية، وانخفاض أسعار النفط، 

وضيق األوضاع املالية العاملية، فكلها عوامل من شأنها إضعاف التعايف. لكن تنويع 

النشاط االقتصادي، وحتسين بيئة األعمال، وتخفيف النظرة جتاه الفساد سيساعد على 

حتسين آفاق النمو يف بلدان اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.

إفريقيا جنوب 

الصحراء
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أوروبا

أنغوال ورواندا 

مشاركة  املنطقة  يف  عملنا  على  مثال  خير 

الصندوق يف العمل مع أنغوال ورواندا أثناء السنة 

املالية 20١9. 

فقد جاءت يف ديسمبر 20١8 املوافقة على اتفاق 

مع أنغوال يف ظل تسهيل الصندوق املمدد بقيمة 

3.7 مليار دوالر )أي 36١% من حصة عضويتها(. 

ويهدف هذا البرنامج إىل تقوية االنضباط املايل، 

وتخفيض التضخم، وزيادة مرونة سعر الصرف، 

وحتسين اسقرار القطاع املايل، ومعاجلة الضغوط 

خالل  ومن  املصرفية.  املراسلة  عالقات  على 

البرنامج  هذا  يصدر  املايل،  االنضباط  تعزيز 

إشارات إيجابية لألطراف املعنية.

واستكملت رواندا بنجاح اتفاقها مع الصندوق يف 

ظل "أداة دعم السياسات." وكان اجمللس التنفيذي 

لصندوق النقد الدويل قد وافق يف نوفمبر 20١8 

البرنامج  لهذا  والنهائية  العاشرة  املراجعة  على 

الذي انتهت مدته يف أول ديسمبر 20١8، أي بعد 

مُضي خمس سنوات. وساعد البرنامج يف احلفاظ 

النمو  دعم  مع  الكلي  االقتصادي  االستقرار  على 

االحتوائي واحلد من الفقر. وكانت سلطات رواندا 

توصلت مع خبراء صندوق النقد الدويل إىل اتفاق 

السياسات  حول  الصندوق  خبراء  مستوى  على 

على  لالتفاق  قادما  طلبا  تدعم  أن  يمكن  التي 

برنامج الحق يدعمه الصندوق.

خروج بريطانيا وتأثيره على االحتاد 

األوروبي على املدى الطويل 

واململكة  األوروبي  االحتاد  اقتصادات  بين  الوطيدة  األواصر  إن 

من  بريطانيا  خروج  يقترن  وبينما  عميقة.  بجذور  تضرب  املتحدة 

االقتصادية،  العالقات  يف  االحتكاك  من  بمزيد  األوروبي  االحتاد 

أشارت  ما  نحو  على  الطرفان،  يتكبدها  تكاليف  عليه  تترتب  فسوف 

إليها دراسة أجراها خبراء يف صندوق النقد الدويل بعنوان "سياسات 

االحتاد  بريطانيا من  بسيناريو عدم خروج  ومقارنة  اليورو."  منطقة 

األوروبي، فإن إجمايل الناجت احمللي لبلدان االحتاد األوروبي السبعة 

املتحدة(  اململكة  خروج  بعد  الباقية  األعضاء  )البلدان  والعشرين 

خروج  أعقب  إذا   %0,8 إىل  يصل  بما  الطويل  املدى  على  سينخفض 

بريطانيا اتفاق قياسي حول التجارة احلرة. وسيصل االنخفاض إىل 

١,5% يف حالة عدم االلتزام بقواعد منظمة التجارة العاملية. واألهم 

اجلارية  املفاوضات  نتائج  على  حتديدا  التأثير  سيتوقف  ذلك،  من 

االعتبار  بعين  أُخِذَت  وإذا  آخر.  إىل  بلد  من  كبيرا  اختالفا  وسيختلف 

قناة التجارة وحدها، تصبح خسائر الناجت على املدى الطويل كبيرة 

بصفة خاصة يف آيرلندا وبلجيكا وهولندا.

الشكل البياين ١-6

تأثير خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 

على املدى الطويل

تراجع مستوى الناجت مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، %

املصدر تقرير قضايا خمتارة عن االحتاد األوروبي، "تأثير خروج بريطانيا على االحتاد 

 األوروبي على املدى الطويل." تقرير قُطْري صادر عن صندوق النقد الدويل رقم 18/224.
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أوروبا، تابع

اإلصالحات الهيكلية والصالبة يف أوروبا 

ال تزال هناك فروق كبيرة بين بلدان منطقة اليورو من حيث صالبتها االقتصادية - أي قدرة االقتصاد على الصمود يف مواجهة 

مواجهة  يف  للتكيف  كآلية  وطني  اسمي  صرف  سعر  وجود  عدم  إىل  الفروق  هذه  أسباب  أحد  ويرجع  معها.  والتكيف  الصدمات 

الصدمات. وقد أعرب خبراء الصندوق عن رأيهم أن التغيرات يف البنيان على مستوى االحتاد مثل االحتاد املصريف، واحتاد األسواق 

الرأسمالية، وبناء قدرة مالية مركزية، يمكن أن تساعد على تعزيز اقتسام اخملاطر الدولية بقدر أكبر. ولكن حتى هذه التغيرات 

ليس يف وسعها التأمين ضد جميع الصدمات. وبالتايل فإن للسياسات الوطنية دور حيوي يف هذا الصدد. وحتلل مذكرة مناقشات 

خبراء الصندوق حول هذا املوضوع دور السياسات الهيكلية الوطنية يف مساعدة بلدان منطقة اليورو على التعامل مع الصدمات 

االقتصادية بصورة أفضل.

القواعد  يف  للنمو  املعززة  اإلصالحات  أن  إىل  املذكرة  تخلُص  النماذج،  إعداد  وطريقة  التجريبية  املناهج  من  مزيج  وباستخدام 

التنظيمية ألسواق العمل واملنتجات، والتي تُصمم حسب الظروف القُطْرية، ستساعد كل اقتصاد من اقتصادات منطقة اليورو على 

أثر  جتاوز الصدمات املعاكسة. ويقترن ارتفاع مستوى جودة نظم اإلعسار يزيادة الكفاءة يف إعادة توزيع عوامل اإلنتاج على 

فتزيد من  اجلمود  أوجه  زيادة  أما  والدورية.  الهيكلية  السياسات  بين  تفاعل  إىل حدوث  كذلك  املذكرة  وتخلُص  مواجهة صدمة. 

نقدي.  احتاد  يف  األعضاء  على  خاصة  بصفة  ذلك  ويصدُق  العامة.  املالية  سياسة  على  أكبر  بعبء  وتلقي  االقتصادات  هشاشة 

وينبغي أن تبني البلدان حيزا يف املالية العامة يف أوقات اليُسر وأن تعالج أوجه اجلمود، مما يقلل من حاجتها إىل انتهاج سياسات 

معاكسة لالجتاهات الدورية يف أوقات اليُسر، بينما يزيد من فعالية السياسات املعاكسة لالجتاهات الدورية عند تطبيقها.

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
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التوترات التجارية وسالسل القيمة 

العاملية والتداعيات 

داخل  العاملية،  القيمة  سالسل  يف  العميق  باالندماج  أوروبا  تتسم 

جمموع  من   %70 نحو  ويرتبط  سواء.  حد  على  وخارجها  املنطقة 

ومن  والسابقة،  اآلجلة  العرض  بسالسل  األوروبية  الصادرات 

على  التأثير  أخرى  جتارية  حواجز  أو  جديدة  تعريفات  وضع  شأن 

االقتصادات األوروبية من خالل هذه الروابط التجارية املعقدة.

بين  التمييز  أهمية  الدويل  النقد  صندوق  أجراها  دراسة  من  ويتضح 

القيمة  ذات  والصادرات  الصادرات  إلجمايل  التقليدية  املقاييس 

الفرق  التجارة اخلارجية، ألن  التعرض لصدمات  املضافة يف قياس 

بين هذين املقياسين واسع للغاية يف حالة أوروبا.

وتركز الدراسة على مثال السيارات األروبية وقطع السيارات التي تُصَدَّر 

الواليات املتحدة. وبوجه عام، تصل قيمة هذه الصادرات %0.3  إىل 

 .)7-١ البياين  )الشكل  األوروبي  لالحتاد  احمللي  الناجت  إجمايل  من 

السلطات  تهديد  حسب   ،%25 بنسبة  املطبقة  التعريفات  رُفِعَت  وإذا 

األمريكية - ومع ربط خسائر الناجت الالحقة من خالل سالسل التوريد 

- يصل تأثيرها على االحتاد األوروبي إىل حوايل 0.١% من إجمايل 

األوروبية  البلدان  اخلسائر على عدد من  تتوزع  بينما  الناجت احمللي، 

أكبر مما تشير إليه بيانات إجمايل الصادرات. واجلمهورية التشيكية 

مثال جيد على اختالف توزيع اخلسائر باستخدام إجمايل الصادرات 

أو الصادرات ذات القيمة املُضافة. 

فبرغم أن احلجم اإلجمايل لصادراتها من السيارات وقطع السيارات إىل 

الواليات املتحدة صغير للغاية )فهي ال تظهر حتى يف الشكل البياين 

١-7(، بعد النظر يف الروابط بين سالسل التوريد يتضح أن اجلمهورية 

تأثرا  األوروبي  االحتاد  بلدان  أكثر  بين  الرابعة  املرتبة  يف  التشيكية 

بالتعريفات األمريكية على السيارات )الشكل البياين ١-8(. وببساطة، 

واملستترة  التشيك  املُضافة يف جمهورية  القيمة  كبير من  قدر  هناك 

وراء تصدير السيارات من بلدان أخرى يف االحتاد األوروبي.
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الشكل البياين ١-8

توزيع اخلسائر الناجمة من فرض الواليات 

املتحدة تعريفات على وارداتها من 

السيارات وقطع السيارات

% من إجمايل الناجت احمللي

املتحدة،  األمم  لدى  األساسية  السلع  جتارة  بيانات  وقاعدة   ،EORA بيانات  قاعدة  املصادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

من  املتحدة  الواليات  واردات  على   %25 نسبتها  تعريفة  فرض  السيناريو  يفترض  ملحوظة: 

السيارات وقطع السيارات.
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الشكل البياين 7-1

إجمايل الصادرات من السيارات وقطع 

السيارات إىل الواليات املتحدة، 2017

% من إجمايل الناجت احمللي

املصادر: قاعدة بيانات EORA، وقاعدة بيانات جتارة السلع األساسية لدى األمم املتحدة، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يفترض السيناريو فرض تعريفة نسبتها 25% على واردات الواليات املتحدة من 

السيارات وقطع السيارات. 
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الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

خلق الفرص للجميع

يف  مراكش  يف  عُقِد  الذي  للجميع  االزدهار  مؤتمر  يف  التحرك"  إىل  إطالق"دعوة  بعد 

يناير 20١8، أصدر صندوق النقد الدويل دراسة عن النمو االحتوائي عنوانها "الفرصة 

للجميع: تشجيع النمو والشمول يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا"، وذلك يف املنتدى 

الدراسة  وتقدم   .20١8 يوليو  يف  بيروت  اللبنانية  العاصمة  يف  العربي  االقتصادي 

احتواء.  أكثر  النمو  جعل  يف  السياسات  تنتهجها  التي  الطريقة  حول  مفصلة  مشورة 

وتقدم أمثلة ودروسا مستفادة من اإلصالح يف املنطقة وحتدد أولويات اإلصالحات 

والتجارة  واملنافسة  احلوكمة  جماالت  يف  أسرع  بوتيرة  التنفيذ  إىل  حتتاج  التي 

والتكنولوجيا واإلنفاق االجتماعي والضرائب العادلة وتوفير فرص العمل.

وأعرب احلاضرون من صناع السياسات وممثلو القطاع اخلاص عن رأيهم أن جدول 

األعمال بشأن النمو االحتوائي هو بمثابة خطة أولية ممكنة لعقد اجتماعي جديد يف 

املنطقة. وترددت أصداء هذه املشاعر يف مشاورات الحقة استغرقت يومين مع ممثلي 

منظمات اجملتمع املدين والصحفيين الذين دعوا إىل زيادة تركيز برامج صندوق النقد 

الدويل على هذه اجملاالت ذات األولوية.  

تعزيز الشمول املايل 

للمشروعات الصغيرة 

واملتوسطة 

اخلاص  القطاع  يف  العمل  فرص  من  مزيد  توفير 

منطقة  تواجه  التي  اخلطيرة  التحديات  من 

ينضم  حيث  الوسطى،  وآسيا  األوسط  الشرق 

عام  كل  العاملة  القوى  إىل  السكان  من  ماليين 

بالفعل. مرتفعة  فيها  البطالة  معدالت   بينما 

وينبغي أن يُبنى هذا اجلهد على تطوير قطاع حيوي 

من  سيما  وال  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  من 

خالل حتسين فرص احلصول على التمويل. 

فبراير  يف  قدم  قد  الدويل  النقد  صندوق  وكان 

للمشروعات  املايل  "الشمول  عنوانها  دراسة   20١9

الصغيرة واملتوسطة يف منطقة الشرق األوسط وآسيا 

بالقاهرة.  األمريكية  اجلامعة  يف  وذلك  الوسطى" 

حصول  فرص  من  مزيد  توفير  أن  الدراسة  وتوضح 

منافع  يحقق  أن  يمكن  تمويل  على  املشروعات  هذه 

أن  يُحتمل  كما   - املنطقة  يف  جمة  كلية  اقتصادية 

يضيف ١5 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025. 

االجتماعات السنوية لعام 2021 

أُعْلِنَ يف إبريل 20١8 أن املدينة املغربية مراكش ستستضيف االجتماعات 

السنوية جمللسي حمافظي صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف أكتوبر 

فريق  قام  حيث  احلدث،  هذا  إلعداد  اجلاد  العمل  بدأ  وبالفعل،   .202١

مشترك من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بزيارة املغرب ملناقشة 

"الرحلة إىل املغرب" مع السلطات. 

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
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الصومال طريق االستقرار

باحلكومة  الدويل  النقد  صندوق  اعتراف  منذ 

بدأ   ،20١3 عام  الصومال  يف  الفيدرالية 

من   - الصومال  مساعدة  يقدم  الصندوق 

واملساعدة  السياسات  بشأن  املشورة  خالل 

االستقرار  نحو  الطريق  يف  ويدعمه   - الفنية 

استمرت  التي  األهلية  احلرب  بعد  االقتصادي 

يزال  ال  العمل  طريق  أن  وبرغم  عقود.  عدة 

خالل  من  كبيرا  تقدما  الصومال  حقق  طويال، 

متتالية  برامج  ثالثة  استكمال  يف  النجاح 

اجمللس  وكان  الصندوق.  خبراء  متابعة  مع 

على  وافق  قد  الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي 

البرنامج الالحق الذي يتابعه خبراء الصندوق 

معيار  استيفاء  ألن  نظرا   )20١9 يوليو  )يف 

العُليا،  االئتمان  شريحة  التفاقات  الشرطية 

مسار  على  أوضح  بشكل  الصومال  يضع 

البلدان  مبادرة  ظل  يف  الديون  أعباء  تخفيف 

يظل  أن  ويُتوقع  بالديون.  املثقلة  الفقيرة 

املستفيدة  البلدان  أكبر  من  واحدا  الصومال 

من املساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق يف 

الفترة القادمة.

نصف الكرة 

الغربي

إكوادور

مارس  يف  الدويل  النقد  وصندوق  إكوادور  اتفقت 

ظل  يف  سنوات  ثالث  مدته  برنامج  بدء  على   20١9

مليار   4.2 إىل  تصل  بقيمة  املمدد  الصندوق  تسهيل 

تعزيز  إىل  تهدف  سياسات  اخلطة  وتتضمن  دوالر. 

املؤسسية  القواعد  وتقوية  التنافسية،  والقدرة  النمو 

حدود  يف  الدين  بقاء  وضمان  إكوادور،  يف  للدولرة 

يمكن االستمرار يف حتملها، وحماية الفقراء، وتعزيز 

زيادة  إىل  اخلطوات  هذه  وتهدف  الفساد.  مكافحة 

يعود  بما  للجميع  واحتوائه  االقتصاد  ديناميكية 

بالنفع على سكان إكوادور.

الشكل البياين ١-9

استعادة استمرارية األوضاع

عجز املالية العامة والتمويل اخلارجي يف إكوادور 

)% من إجمايل الناجت احمللي(

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

املصادر: البنك املركزي ووزارة املالية يف إكوادور، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

إجمايل 

االحتياجات من 

التمويل

حملية

خارجية أخرى

خارجية خاصة

متعددة األطراف

فترة البرنامج 

)املتوقعة(

املقياس األيمن  

الرصدي األويل 

غير النفطي )بما 

يف ذلك دعم 

الوقود(
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البرازيل: االنتعاش والكساد 

والطريق إىل التعايف

حيث  طرق،  مفترق  عند  اآلن  البرازيل  تقف 

كان  تاريخي  ركود  مرحلة  من  ببطء  تخرج 

الذي  والكتاب  هائل.  انتعاش  بفترة  مسبوقا 

والكساد  االنتعاش  "البرازيل:  عنوان  يحمل 

والطريق إىل التعايف" يعرض تقييما لالقتصاد 

لرفع  الالزمة  السياسات  ويناقش  البرازيلي 

الكتاب  هذا  وصدر  النمو.  وإنعاش  اإلنتاجية 

يف مارس 20١9 يف مدينتي ريو دي جانيرو 

واشنطن  يف  ويلسون  مركز  ويف  باولو  وساو 

العاصمة. 

بناء الصالبة يف مواجهة الكوارث وتغير املناخ يف 

منطقة الكاريبي

"بناء  حول  املستوى  رفيع  مؤتمر   20١8 نوفمبر  يف  العاصمة  واشنطن  يف  عُقِدَ 

الصالبة يف مواجهة الكوارث وتغير املناخ يف منطقة الكاريبي" نظمه صندوق النقد 

الدويل بالتعاون مع البنك الدويل، وبنك التنمية للبلدان األمريكية. 

السياسات على بناء الصالبة  الهدف من هذا املؤتمر هو توسيع نطاق تركيز  وكان 

املشاركون  ودعا  التحول.  هذا  لدعم  الالزمة  واألدوات  اإلصالحات  وحتديد  مسبقا 

باإلجماع إىل مزيد من العجلة يف التعامل مع آثار تغير املناخ. وألقى املؤتمر الضوء 

التحتية  البنية  تكلفة  وارتفاع  القدرات،  قصور  فيها  بما  التحديات،  من  العديد  على 

املقاومة للظروف املناخية وأقساط التأمين للحماية من خماطر الكوارث، وحمدودية 

حلساب  كافية  بيانات  توافر  وعدم  مسبقا،  الصالبة  لبناء  املانحين  من  التمويل 

تكاليف اخملاطر، ودور عوامل االقتصاد السياسي يف املوازنة بين ارتفاع التكاليف 

يف بداية الفترة والنتائج التي ال تظهر إال على املدى الطويل. وأعرب املشاركون عن 

تأييدهم بقوة إلجراء "الصفقة الكبرى" بين األطراف املعنية الرئيسية والتي تتضمن 

جهود تقودها البلدان الستعادة استمرارية أوضاع املالية العامة مع إدخال التكاليف 

يف بداية فترة االستثمارات لبناء الصالبة ومنافعها التي تتحقق على املدى األطول 

التنفيذي  الدويل. واسترشد اجمللس  الدعم  الكلية من أجل حتفيز  ضمن األطر املالية 

بهذا املؤتمر عند مناقشة الدراسة بعنوان "بناء الصالبة يف الدول الصغيرة املعرضة 

خملاطر الكوارث الطبيعية" يف مايو 20١9. 

نصف الكرة الغربي،

تابع

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
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 اجلزء الثاين

العمل الذي نضطلع به

اإلقراض

قروضا  الصندوق  يقدم 

التي  األعضاء  للبلدان 

أو  فعلية  مشكالت  تواجه 

املدفوعات  ميزان  يف  حمتملة 

بناء  إعادة  على  ملساعدتها 

وحتقيق  الدولية،  احتياطياتها 

استقرار قيم عمالتها، ومواصلة 

واستعادة  الواردات،  قيم  دفع 

نمو  لتحقيق  الالزمة  األوضاع 

تصحيح  مع  قوي،  اقتصادي 

أي مشكالت أساسية.

2

يضطلع صندوق النقد 

الدويل بثالثة أدوار 

رئيسية:

الرقابة 

االقتصادية

يشرف صندوق النقد الدويل 

الدويل  النقدي  النظام  على 

االقتصادية  السياسات  ويتابع 

األعضاء  بلدانه  يف  واملالية 

ويف  بلدا.   189 عددها  البالغ 

والتي  هذه،  الرقابة  عملية  إطار 

الدويل  املستوى  على  تنفذ 

يسلط  حدة،  على  بلد  كل  ويف 

اخملاطر  على  الضوء  الصندوق 

االستقرار  تهدد  أن  يمكن  التي 

ويقدم املشورة بشأن التعديالت 

الالزمة على السياسات.

1

 119

عملية حتقق 

من سالمة 

اقتصادات 

البلدان

تنمية القدرات

النقد  صندوق  يعمل 

احلكومات  مع  الدويل 

على  العامل  أنحاء  خمتلف  يف 

ومؤسساتها  سياساتها  حتديث 

موظفيها.  وتدريب  االقتصادية 

النمو  تعزيز  على  ذلك  ويساعد 

االحتوائي.

3

70 مليار دوالر 

قدمها الصندوق 

إىل ثمانية بلدان، 
زائد 325.7 مليون دوالر 

ألربعة بلدان نامية 

منخفضة الدخل

306 مليون 
دوالر

للمشورة الفنية 

العملية، والتدريب 

يف جمال السياسات، 

والتعلم بين النظراء

ه
ب

ع 
طل

ض
ن

ي 
لذ

 ا
ل

م
ع

ل
ا

29 التقرير السنوي 2019



الرقابة 

االقتصادية

"الرقابة"  خالل  من  الصندوق  يقوم 

الدويل،  النقدي  النظام  على  باإلشراف 

العاملية،  االقتصادية  التطورات  ومتابعة 

السياسات  سالمة  من  التحقق  جانب  إىل 

األعضاء  لبلدانه  واملالية  االقتصادية 

البالغ عددها 189 بلدا. وإىل جانب ذلك، 

اخملاطر  على  الضوء  الصندوق  يسلط 

بلدانه  استقرار  تهدد  أن  يمكن  التي 

األعضاء ويقدم املشورة حلكوماتها بشأن 

مما  السياسات،  على  احملتملة  التعديالت 

الدويل على حتقيق  النقدي  النظام  يساعد 

غرضه وهو تيسير تبادل السلع واخلدمات 

وبالتايل  البلدان،  بين  األموال  ورؤوس 

استمرار النمو االقتصادي القوي.
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الرقابة االقتصادية

الرقابة الثنائية

 عملية مشاورات املادة الرابعة: 

تقييم سنوي

الكلية  األهمية  ذات  القضايا  من  طائفة  الرابعة  املادة  مشاورات  تغطي 

سعر  وقضايا  املالية  والقضايا  العامة  املالية  قضايا  أي   – البالغة 

ومواطن  اخملاطر  على  وتركز   - والهيكلية  النقدية  والقضايا  الصرف 

من  وغيرهم  االقتصاديون  ويشارك  السياسات.  واستجابات  الضعف 

اخلبراء العاملين يف الصندوق يف عملية مشاورات املادة الرابعة. وتُرى 

صندوق  بين  اتاهين  من  السياسات  حول  حوار  صورة  يف  املشاورات 

بلد  الصندوق يف كل  البلد املعني. ويجتمع فريق  الدويل وسلطات  النقد 

مع مسؤويل احلكومة والبنك املركزي، ومع عدد آخر من املعنيين – مثل 

والنقابات  املدين  واجملتمع  الشركات  وممثلي  النواب  جمالس  أعضاء 

العمالية - للمساعدة على تقييم السياسات االقتصادية للبلد وتوجهه. ثم 

التنفيذي للصندوق، ملناقشته  يقدم خبراء الصندوق تقريرا إىل اجمللس 

الصندوق  ويرسل  املشاورات،  تُختتم  ذلك  وبعد  العادية.  الظروف  يف 

وبعد  احلاالت،  معظم  ويف  املعني.  البلد  سلطات  إىل  لالجتماع  موجزا 

موافقة البلد العضو املعني، يُنشر تقييم اجمللس يف صورة بيان صحفي، 

إىل جانب تقارير اخلبراء. وخالل السنة املالية 2019، أجرى الصندوق 

يف   1-2 اجلدول  )راجع  الرابعة  املادة  إطار  يف  مشاورة  عملية   119

الصفحة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت(.

برنامج تقييم القطاع املايل

يكتسب التحقق من سالمة القطاعات املالية يف البلدان األعضاء أهمية 

الصندوق  ويُجري  العاملي.  املايل  االستقرار  على  احلفاظ  يف  كبيرة 

تعتبر  اختصاص  منطقة   29 يف  سنوات  خمس  كل  إلزامية  تقييمات 

للقطاعات  تقييمات  يُجري  كما  النظام،  على  مؤثرة  املالية  قطاعاتها 

املالية يف بلدان أعضاء أخرى على أساس طوعي. ويتميز برنامج تقييم 

القطاع املايل بإجراء حتليل عميق للمخاطر والصالبة وكذلك تقييم إطار 

سياسات القطاع املايل وشبكات األمان يف القطاع املايل، مما يؤدي إىل 

وضع جمموعة من التوصيات املهمة بشأن السياسات حلماية االستقرار 

املايل.

باثنتي  علما  التنفيذي  اجمللس  أُحيط   ،2019 املالية  السنة  وخالل 

عشرة عملية تقييم أُجريت يف ظل برنامج تقييم القطاع املايل: أرمينيا 

وأستراليا والبرازيل ومنطقة اليورو وجاميكا والكويت ومالطة ومقدونيا 

الشمالية وبيرو وبولندا ورومانيا وتنزانيا. 

مقدمة

عمل الصندوق الرقابي يتألف من "الرقابة الثنائية"، وفيها يقوم الصندوق 

بتقييم سياسات كل بلد عضو وتقديم املشورة بشأنها؛ و"الرقابة متعددة 

األطراف"، وفيها يقدم الصندوق حتليال لالقتصاد العاملي أو جمموعة من 

البلدان التي تشترك يف خصائص معينة. وباجلمع بين الرقابة الثنائية 

الشمول  من  أكبر  قدرا  يضمن  أن  للصندوق  يمكن  األطراف،  ومتعددة 

بها  تؤثر  أن  يمكن  التي  الطرق  أي  "التداعيات"،  حتليل  يف  واالتساق 

سياسات بلد واحد على بلدان أخرى. وعالوة على ذلك، يُجري الصندوق 

أعمال الرقابة على االتفاقات املالية اإلقليمية واحتادات العملة.

وهناك عنصر مهم يف الرقابة الثنائية هو مشاورات املادة الرابعة، التي 

سميت كذلك على أساس املادة الواردة يف اتفاقية تأسيس الصندوق التي 

من  كل  يف  االقتصادية  والسياسات  للتطورات  مراجعة  إجراء  تقتضي 

البلدان األعضاء يف الصندوق. 

االقتصادية  االتاهات  متابعة  األطراف  متعددة  الرقابة  وتتضمن 

السائدة عامليا وإقليميا وحتليل تداعيات سياسات البلدان األعضاء على 

االقتصاد العاملي. 

وعامليا  إقليميا  السائدة  االقتصادية  االتاهات  الصندوق  يتابع  كذلك 

البلدان  يف  األعضاء  البلدان  سياسات  حتدثه  قد  الذي  التأثير  وحتليل 

دورية عن هذه  تقارير  الصندوق  ويُصدر  العاملي.  واالقتصاد  اجملاورة 

االتاهات والتحليالت. ويتضمن تقرير آفاق االقتصاد العاملي حتليال 

اآلثار  مثل  مسائل  فيه  يعالج  نموه،  وآفاق  العاملي  لالقتصاد  مفصال 

العاملية  والتداعيات  العاملية  املالية  لالضطرابات  الكلية  االقتصادية 

احملتملة، خاصة تلك التي قد تنتج عن السياسات االقتصادية واملالية 

والنقدية لالقتصادات الكبرى املؤثرة على مستوى العامل مثل الواليات 

العاملي  املايل  االستقرار  تقرير  أما  اليورو.  ومنطقة  والصين  املتحدة 

املالية  واالختالالت  العاملية  املال  رأس  ألسواق  تقييما  فيتضمن 

ومواطن الضعف التي يمكن أن تشكل خماطر على االستقرار املايل. أما 

العامة على  للتوقعات بشأن املالية  الراصد املايل فيقدم حتديثا  تقرير 

املدى املتوسط وتقييما للتطورات التي تطرأ على املوارد العامة. وينشر 

مفصال  حتليال  تقدم  اإلقليمي  االقتصاد  عن  تقارير  أيضا  الصندوق 

للمناطق الرئيسية يف العامل.
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الرقابة االقتصادية

اتفق يف  قد  التنفيذي  املايل. وكان اجمللس  القطاع  الضعف يف  مواطن 

املناخ  تغير  مواجهة  الصالبة مسبقا يف  بناء  أن  على  مناقشاته  سياق 

االستثمار  ذلك  ويتضن  األولويات.  طليعة  يف  بات  الطبيعية  والكوارث 

عن  تنجم  التي  واخلسائر  األضرار  يقلل  مما  الصلبة  التحتية  البنية  يف 

الكوارث، ويشجع استثمارات القطاع اخلاص، ويوقف الهجرة إىل اخلارج. 

الرقابة متعددة األطراف

عملية اإلنذار املبكر

تمثل عملية اإلنذار املبكر جزءا مهما من عمل الصندوق الرقابي، وتُرى 

)تقرير  الرئيسية  الصندوق  إعداد مطبوعات  باالتساق مع  مرتين سنويا 

آفاق االقتصاد العاملي وتقرير االستقرار املايل العاملي وتقرير الراصد 

املايل(. 

ويقتصر  بالغة  بسرية  العملية  هذه  إليها  تخلُص  التي  النتائج  وتُعامل 

أثناء  واملالية  النقدية  للشؤون  الدولية  اللجنة  أعضاء  على  عرضها 

والبنك  الدويل  النقد  لصندوق  السنوية  واالجتماعات  الربيع  اجتماعات 

الدويل. وتتم متابعة عملية اإلنذار املبكر يف سياق أنشطة الرقابة الثنائية 

ومتعددة األطراف. وهناك تعاون وثيق بين الصندوق وجملس االستقرار 

املايل بشأن عملية اإلنذار املبكر، وذلك بغرض إصدار آراء متكاملة بشأن 

اخملاطر ومواطن الضعف. ويضطلع الصندوق بدور ريادي فيما يتصل  

الكلي،  واملايل  الكلي،  االقتصادي  اجملال  يف  اخملاطر  من  باخملاوف 

جملس  يركز  بينما  السيادية،  واخملاطر  والتكنولوجي  الكلي،  والهيكلي 

االستقرار املايل على القضايا التنظيمية والرقابية ذات الصلة بالنظام 

املايل.

تقرير القطاع اخلارجي

يعرض تقرير القطاع اخلارجي تقييمات متسقة يف إطار أنشطته متعددة 

األطراف للقطاع اخلارجي يف البلدان األعضاء، بما يف ذلك أسعار الصرف 

وامليزانيات  الرأسمالية  والتدفقات  واالحتياطيات  اجلارية  واحلسابات 

الرئيسية )إىل جانب  التقارير  التقرير هو أحد  العمومية اخلارجية. وهذا 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي، وتقرير االستقرار املايل العاملي وتقرير 

التقرير سنويا منذ عام 2012، ويغطي 29  الراصد املايل( ويصدر هذا 

اقتصادا من أكبر اقتصادات العامل، إىل جانب اقتصادات منطقة اليورو، 

وتمثل هذه االقتصادات جميعها حوايل 90% من إجمايل الناجت احمللي 

العاملي. ويمثل تقرير القطاع اخلارجي جزءا من اجلهود اجلارية لتقديم 

ومعاجلة  وأسبابها،  املفرطة  العاملية  لالختالالت  وصريح  دقيق  تقييم 

يف  األعضاء  البلدان  سياسات  حتُْدِثُها  التي  احملتملة  التحديات  أثار 

االستقرار اخلارجي العاملي.  

وسط   2020 لعام  املايل  القطاع  تقييم  برنامج  مراجعة  تُرى  وسوف 

مشهد مايل كلي سريع التطور. فيواجه االستقرار املايل حتديات جديدة 

إىل  الرئيسية  املتقدمة  االقتصادات  يف  النقدية  السياسة  عودة  من 

الناشئة  واخملاطر  املالية،  كالتكنولوجيا  املالية  واالبتكارات  طبيعتها، 

احلقائق  هذه  مع  التكيف  أجل  ومن  اإللكترونية.  واخملاطر  الرقمنة  من 

الواقعية، ستركز املراجعة على فحص نطاق تقييم االستقرار املايل يف 

ظل برنامج تقييم القطاع املايل، وتقوية األسس التحليلية يف البرنامج، 

أعمال  يف  أخرى  عناصر  مع  االندماج  ذلك  يف  بما  فعاليته،  وحتسين 

بما  املشاركة،  واستعراض  الصندوق،  بها  يضطلع  التي  املالية  الرقابة 

من  بيئة  ظل  التكاليف يف  اإللزامية، وفحص  التقييمات  قائمة  ذلك  يف 

القيود على املوازنة.  

الرقابة اإلقليمية

السياسات املشتركة

قدم صندوق النقد الدويل مشورة بشأن السياسات للبلدان أعضاء احتادات 

على  النمو  على  احلفاظ  يف  املتمثل  التحدي  على  الضوء  فألقى  العملة 

خلفية من التقلبات العاملية. وشهدت البلدان أعضاء االحتاد االقتصادي 

للعام   %6 املتوسط  يف  بلغ  اقتصاديا  توسعا  إفريقيا  لغرب  والنقدي 

السابع على التوايل. وذلك برغم ارتفاع أسعار النفط واخملاوف األمنية. 

العام وارتفعت تكلفة خدمته يف ظل استمرار  الدين  ازداد  ومع هذا، فقد 

معدالت العجز الكبيرة يف املالية العامة وعمليات القطاع العام. ومن ثم، 

فاحلفاظ على آفاق مواتية يعتمد على مواصلة اجلهود نحو تعزيز املوارد 

العامة وتطبيق اإلصالحات الرامية إىل حتسين بيئة األعمال. 

اجلماعة  بلدان  يف  إحلاحا  أكثر  مطلبا  اإلصالحات  هذه  وتشكل 

االقتصادي  الوضع  يزال  ال  حيث  إفريقيا،  لوسط  والنقدية  االقتصادية 

القطاع  أوضاع  تدهور  وسط  بطيئا  النمو  يزال  وال  بالتحديات.  حمفوفا 

املصريف، نتيجة للمتأخرات احلكومية الكبيرة. وينبغي إعطاء نفس القدر 

من األهمية لإلصالحات التي تهدف إىل حتسين احلوكمة وتقوية القطاع 

املايل لدعم حتسن اآلفاق بالتدريج على املدى املتوسط. 

وعقب اآلثار الكارثية التي خلفها إعصارا إرما وماريا يف 2017، بدأت 

فتدفقات  بالتدريج.  تتعايف  الكاريبي  شرق  لدول  النقدي  االحتاد  بلدان 

السياحة الداخلة تزداد ببطء يف البلدان التي تأثير باإلعصارين كما أنها 

ظلت قوية يف البلدان األخرى. وال تزال الظروف مواتية لتحقيق النمو، لكن 

العامة واستمرار  املالية  ارتفاع عجز  االزدياد نتيجة  اخملاطر آخذة يف 
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صدر  الذي   2018 عام  تقرير  التنفيذي  اجمللس  وناقش 

وذلك  منفردة،  القتصادات  تقييمات  من  عدد  جانب  إىل 

خالل جلسة رسمية عُقدت يف يوليو 2018. وأيد املديرون 

التقرير وتوصياته بشأن  التي استخلصها  النتائج  عموما 

السياسات ورحبوا باجلهود التي تهدف إىل تنقيح منهجيته 

وتوسيع نطاق تغطيته.  

التقارير نصف السنوية

وتقرير  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من  كل  يقدم 

حتليال  املايل  الراصد  وتقرير  العاملي،  املايل  االستقرار 

العاملية. إضافة إىل ذلك، يعد  التطورات االقتصادية  ألحدث 

الرقابة  بشأن  توجيهية  مذكرة  الدويل  النقد  صندوق  خبراء 

الجتماعات جمموعة العشرين مرتين يف السنة. 

املشورة بشأن السياسات

جدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن السياسات 

العاملية

عام  مدير  الغارد،  كريستين  السيدة  عرضت   ،2019 إبريل  يف 

صندوق النقد الدويل، جدول أعمال السياسات العاملية، "مسؤولية 

للمجلس  رسمية  غير  جلسة  خالل  مشتركة"،  وعوائد  مشتركة، 

التعاون  حققه  مما  الرغم  على  أنه  األعمال  جدول  وأكد  التنفيذي. 

من  التكنولوجي  والتقدم  واملايل،  االقتصادي  واالندماج  الدويل، 

يتم  مل  املاضية،  العقود  خالل  العامل  مستوى  على  هائلة  منافع 

تقاسم هذه املنافع بما يكفي ملنع تآكل الثقة يف املؤسسات وضعف 

دعم النظام العاملي الذي أتاح حتقيق هذه املكاسب. 

ويأتي فقدان الثقة بينما العامل يواجه حتديات من التقدم التكنولوجي 

الديمغرافية،  والتحوالت  العمل،  مستقبل  بشأن  اليقين  وعدم  السريع، 

إال يف  التحديات  يمكن مواجهة هذه  املناخ. وال  وتغير  البيئة،  وتدهور 

سياق عمل تعددي جديد يبث الثقة يف أن كل األطراف ستتحمل نصيبا من 

الدائمة. وبالتايل، فإن صناع  التي تأتي بها احللول  التكاليف واملكاسب 

إلدارة  والدولية  احمللية  السياسات  توجيه  إعادة  إىل  مدعوون  السياسات 

العواقب االقتصادية واالجتماعية من االندماج الدويل والتقدم التكنولوجي 

بصورة أفضل، مع مراعاة التأثير العاملي ملا يتخذونه من إجراءات.
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ويعتمد مفهوم العمل التعددي اجلديد على ثالثة جماالت متكاملة وداعمة 

لبعضها البعض على صعيد إجراءات السياسات، وهي: السياسات احمللية 

االقتصادية؛  الفرص  وتعزيز  صالبة  أكثر  اقتصادات  لبناء  الساعية 

والتعاون العاملي املعزز الذي يتيح ظروفا أفضل للمنافسة العادلة عبر 

األوسع  العاملية  بالتحديات  يتعلق  فيما  معا  بالعمل  وااللتزام  احلدود؛ 

نطاقا، مثل التغير املناخي.

التدفقات الرأسمالية يف الواقع العملي و توصيف صندوق 

النقد الدويل ملقاييس إدارة التدفقات الرأسمالية

نشر خبراء صندوق النقد الدويل يف يوليو 2018 دراسة بعنوان "الرؤية 

والتي  العملي،"  الواقع  الرأسمالية يف  للتدفقات  الصندوق  املؤسسية يف 

لضمان  وتطبيقه  الدويل  النقد  صندوق  إطار  على  عامة  نظرة  تعرض 

اتساق املشورة التي يقدمها للبلدان األعضاء بشأن السياسات املرتبطة 

بالتدفقات الرأسمالية، مع مراعاة الظروف القُطْرية. وصدرت يف سبتمبر 

إدارة  ملقاييس  الدويل  النقد  صندوق  "توصيف  بعنوان  دراسة   2018

مقاييس  أنواع  خملتلف  كمرجع   ،"2018 لعام  الرأسمالية  التدفقات 

التدفقات الرأسمالية التي تعتمدها البلدان يف إدارة التدفقات الرأسمالية 

من  جزءا  الدراستان  وتشكل   .2012 يف  املؤسسية  الرؤية  اعتماد  منذ 

جهود الصندوق يف مد جسور التفاهم بشأن الرؤية املؤسسية وتطبيقها 

يف الواقع العملي.

القطاع املايل

استراتيجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يف نوفمبر 2018، استعرض اجمللس التنفيذي استراتيجية صندوق النقد 

الدويل بشأن مكافحة غسل األموال. فلقد تمكن الصندوق من خالل اتباع 

وتمويل  األموال  بغسل  تتعلق  قضايا  معاجلة  من  األبعاد  متعدد  منهج 

متعلقة  أعم  وقضايا  الشامل،  الدمار  أسلحة  انتشار  وتمويل  اإلرهاب 

ذات صلة بعالقات  نامية ومستجدة  فيها قضايا  بما  املالية،  بالنزاهة 

لزيادة  جهود  بُذِلت  كذلك  املالية.  والتكنولوجيا  املصرفية  املراسلة 

العمل من أجل تعزيز كفاءة وتأثير عمل  التضافر بين خمتلف مسارات 

يف  بما   - اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  جمال  يف  الصندوق 

ذلك يف الرقابة، والبرامج التي يدعمها الصندوق، وبرامج تقييم القطاع 

املايل، وأنشطة تنمية القدرات.    
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املبادئ  باستخدام  اقتراحا  التنفيذي  اجمللس  أيد   ،2018 مايو  ويف 

اخلدمات  جملس  وضعها  التي  اإلسالمي،  التمويل  لتنظيم  األساسية 

املالية اإلسالمية بمشاركة من أمانة جلنة بازل للرقابة املصرفية. وهذه 

حتفز  بينما  املايل  لالستقرار  الدويل  البنيان  ستكمل  األساسية  املبادئ 

مناطق  عبر  اإلسالمية  الصيرفة  لنشاط  االحترازي  اإلطار  حتسين  على 

املساعدة  األساسية  املبادئ  استخدام  االختصاص اخملتلفة. ومن شأن 

الرقابة وتصميم  أعمال  واالتساق يف  املعاملة  املساواة يف  تعزيز  على 

البرامج واملساعدة الفنية. 

قضايا املالية العامة

مبادرة شفافية املالية العامة إدماج قضايا إدارة املوارد 

الطبيعية

يف  خاصة  أهمية  الرشيدة  واحلوكمة  العامة  املالية  شفافية  تكتسب 

يحقق  نحو  على  املتجددة  غير  الطبيعية  املوارد  إدارة  على  املساعدة 

العدالة واالستمراراية. فالطبيعة الناضبة للموارد الطبيعية وحجم الريع 

االقتصادي يثيران اعتبارات تتعلق بشفافية املالية العامة يف كل مرحلة 

من مراحل إدارة إيرادات املوارد. أما حمدودية فرص استخراج موارد غير 

الناتة  اإليرادات  الستخدام  املزيد  عمل  إىل  احلكومات  فيدفع  متجددة 

عنها بما يعود بالنفع على األجيال احلالية واملستقبلية. ويتعرض هذا 

القطاع بصفة خاصة خملاطر الفساد يف ظل احتماالت حتقيق مستويات 

مرتفعة من الريع األمر الذي يدعو إىل وضع آليات قوية للمساءلة.

ويف ديسمبر 2018، ناقش اجمللس التنفيذي اقتراحا بإدراج ركيزة رابعة 

جديدة )الركيزة الرابعة( ضمن ميثاق شفافية املالية العامة حول إدارة 

بيان كل من  الرابعة هو  الركيزة  والهدف من  الطبيعية.  املوارد  إيرادات 

ممارسات الشفافية املتبعة يف الصناعات االستخراجية وكذلك املعايير 

الناشئة، مثل نشر املدفوعات املرتبطة باملوارد والعقود واإلفصاح عن 

املالك املستفيدين من حقوق استغالل املوارد. كذلك تعكس هذه الركيزة 

الدروس املستخلصة من التقييمات التجريبية لشفافية املالية العامة، يف 

بلدان مثل بيرو واملكسيك، وكثير من اآلراء التقييمية لألطراف املعنية.  

نُشِرَت  التي  الثالث  إىل  األول  من  للركائز  تكملة  اجلديد  الهيكل  ويمثل 

العامة،  املالية  تقارير  إعداد  على  أعم  بصورة  تركز  والتي   ،2014 عام 

اخملاطر  وإدارة  وحتليل  املوازنة،  وإعداد  العامة  املالية  تنبؤات  ووضع 

على املالية العامة.

ومن أجل توسيع نطاق عمل الصندوق وحتقيق أكبر األثر من مشاركته 

يف أعمال تقييم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ككل، أيد اجمللس 

التنفيذي التحول إىل تقليل عمليات التقييم التي يقودها الصندوق بينما 

زاد مشاركة خبرائه يف مراجعة مستويات اجلودة واالتساق يف تقييمات 

أخرى ويف مزيد من جهود التدريب. 

تقرير االستقرار املايل العاملي 

استعرض اجمللس التنفيذي عدد إبريل 2019 من تقرير االستقرار املايل 

العاملي، الذي خلص إىل أن األوضاع املالية ال تزال تيسيرية بالرغم من 

التباين الكبير على مدى ربعي السنة املاضيين. ونتيجة لذلك، ظلت مواطن 

والقطاعات  والشركات  السيادية  الكيانات  يف  تتراكم  املايل  الضعف 

مما  النظام،  على  املؤثرة  البلدان  من  العديد  لدى  املصرفية  غير  املالية 

يؤدي إىل ارتفاع اخملاطر على املدى املتوسط. ويعرض التقرير تقييما 

كليا ملواطن الضعف هذه، بينما يركز حتديدا على دين قطاع الشركات يف 

االقتصادات املتقدمة، والرابط بين الكيانات السيادية والقطاع املايل يف 

اليورو، واالختالالت املالية يف الصين، وتقلب تدفقات احلافظة  منطقة 

إىل األسواق الصاعدة، وخماطر التطورات السلبية يف أسواق اإلسكان.

صندوق النقد الدويل يعتمد قرار بشأن املبادئ األساسية 

لتنظيم التمويل اإلسالمي يف املصارف

فبلغت  وتعقيدا.  حجما  فيزداد  النمو  اإلسالمي  التمويل  قطاع  يواصل 

األصول املالية اإلسالمية يف العامل حوايل تريليوين دوالر، تصل حصة 

معامالت  وتُرى  األصول.  جمموع  من   %85 حوايل  املصريف  القطاع 

النشاط اآلن  بلدا، وأصبح هذا  الصيرفة اإلسالمية يف ما يزيد على 60 

مؤثرا على النظام يف 13 منطقة اختصاص.

ويتيح نمو التمويل اإلسالمي فرصا مهمة لتعزيز الشمول املايل، وتعميق 

األسواق املالية، وتعبئة التمويل للتنمية من خالل توفير أساليب تمويل 

جديدة وجذب السكان الذين ال يملكون حسابات مصرفية ومل يشاركوا يف 

النظام املايل. وتُرى املصارف اإلسالمية عمليات متميزة بينما تختلف 

أنماط اخملاطر وهياكل امليزانيات العمومية فيها من نواحي مهمة عما 

التقليدية، مع ما يصاحب ذلك من انعكاسات على  هي عليه يف البنوك 

االستقرار املايل.
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وتبين من اإلطار أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الدين العام، فمعظم 

البلدان لديها بعض احليز على أقل تقدير. ووُجِدَ أن االقتصادات املتقدمة 

عموما لديها حيز مايل أكبر من األسواق الصاعدة، وذلك بصفة أساسية 

نتيجة ما لديها من ضمانات أكبر تكفل حصولها على تمويل، مما يعكس 

إىل حد كبير تمتعها بقدر أكبر من املصداقية والقوة املؤسسية.

وكشف تطبيق اإلطار عن بعض جماالت حمتملة لتعديله، مثل اإلدماج 

التفاصيل  لرصد  والتعديالت  الصريحة  االحتمالية  لاللتزامات  الرسمي 

احملددة ملنتجي السلع األولية والبلدان منخفضة الدخل. 

تقييم إدارة االستثمارات العامة - مراجعة وحتديث

يمكن أن تشكل االستثمارات العامة حمفزا مهما للنمو االقتصادي، ولكن 

كفاءتها.  مدى  على  حاسم  بشكل  تعتمد  املتزايدة  االستثمارات  منافع 

والبلدان  الصاعدة  األسواق  يف  العامة  االستثمارات  زيادة  ساهمت  فقد 

والبلدان  األغنى  البلدان  بين  الفجوة  من  جزء  سد  يف  الدخل  منخفض 

األفقر من حيث جودة البنية التحتية االجتماعية واالستفادة منها. ومع 

العامة  استثماراتها  قيمة  من   %30 نحو  املتوسط  يف  البلدان  تفقد  هذا، 

بسبب أوجه عدم الكفاءة يف عمليات االستثمار العام. ومن شأن 

حتسن حوكمة البنية التحتية أن يساعد البلدان على سد ما يصل 

إىل ثلثي "فجوة الكفاءة" املذكورة. 

ويمثل "تقييم إدارة االستثمار العام" األداة الرئيسية التي يستخدمها 

الصندوق يف تقييم حوكمة البنية التحتية على امتداد دورة االستثمار 

 ،2018 مايو  ويف  االقتصادية.  املؤسسات  بناء  ودعم  الكاملة 

تطبيق  تارب  الدويل  النقد  صندوق  عن  صادرة  دراسة  استعرضت 

إطار تقييم إدارة االستثمار العام أُجريت فيما يزيد على 30 بلدا. وبناء 

على الدروس املُستفادة والنتائج املستخلصة من أوىل موجات عمليات 

التقييم  ويحتفظ  األصلي.  اإلطار  على  طفيفة  تعديالت  أدْخِلَت  التقييم، 

ثالث  من  املكون  الهيكل  فيها  بما   ،2015 إطار  سمات  بأهم  املعدل 

مراحل )التخطيط والتوزيع والتنفيذ( ويلقي مزيدا من الضوء على بعض 

الصيانة  اجلوانب  هذه  وتتضمن  البالغة.  األهمية  ذات  احلوكمة  جوانب 

اإلطار  كفاية  وكذلك  للمشروعات،  املستقلة  واملراجعة  واملشتريات 

القانوين وقدرات العاملين. وتشكل تقييمات إدارة االستثمار العام جزءا 

من مبادرة دعم سياسات البنية التحتية التي أطلقها الصندوق.

اجمللس التنفيذي للصندوق يستعرض العمل بشأن احليز 

املايل

أحدث  على  التنفيذي  اجمللس  الصندوق  خبراء  أطلع   ،2018 مايو  يف 

تطورات تربتهم املتعلقة بتطبيق إطار احليز املايل التجريبي يف 24 بلدا 

خالل الفترة 2017-2018. ويُعَرّف احليز املايل بأنه املساحة املتاحة 

لتنفيذ سياسة املالية العامة االستنسابية مقارنة باخلطط القائمة دون 

حتمل  على  القدرة  واستمرارية  السوق  إىل  النفاذ  إمكانية  ذلك  يهدد  أن 

القُطْرية وآراء  للعناصر  أبعاده، بينما  الديون. ويتسم هذه اإلطار بتعدد 

خبراء صندوق النقد الدويل دور كبير يف صدور احلكم النهائي.

الغرض منه.  وتخلص املراجعة إىل جناح اإلطار بوجه عام يف حتقيق 

ومؤشراته  منطقه  مع  عموما  اتسقت  املايل  للحيز  تقييمات  وضع  فقد 

األدلة  القائمة على  القُطْرية  للوثائق  الداخلية  املراجعة  األساسية ودعم 

يعني  ال  مايل  حيز  توافر  أن  كذلك  اإلطار  وأكد  املعاملة.  يف  واملساواة 

على  العمل  مواصلة  ينبغي  ال  أنه  أو  استخدامه  ينبغي  أنه  بالضرورة 

توسيعه.
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ضرائب الشركات يف االقتصاد العاملي

أدت التصورات الشائعة بأن بعض الشركات متعددة اجلنسيات الكبرى ال 

تدفع سوى ضرائب زهيدة إىل إثارة اخملاوف بشأن فعالية وعدالة النظام 

الضريبي ككل وركزت االنتباه على احلاجة إىل بنيان جديد من الضرائب 

على الشركات الدولية. وتشير التقديرات إىل أن حتويل األرباح إىل مواقع 

منظمة  يف  األعضاء  غير  البلدان  على  أضاع  قد  الضرائب  منخفضة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إيرادات تبلغ حوايل 200 مليار 

الناجت احمللي. وهذه املوارد  أو نحو 1.3% من إجمايل  السنة،  دوالر يف 

أن  يمكن  الدخل،  البلدان منخفضة  إليها، خاصة يف  احلاجة  تشتد  التي 

حتقق نموا أعلى وأكثر احتواء وأن تمكن هذه البلدان من حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة 2030. ومع ظهور نماذج األعمال ذات الربحية العالية 

الرقمية، والتي تقوم على  التكنولوجيا والتقنيات  الكبير على  واالعتماد 

تقييمها  يصعب  التي  االختراع،  براءات  مثل  امللموسة،  غير  األصول 

القواعد  يف  التفكير  إعادة  يستدعي  األمر  هذا  أصبح  انتقالها،  ويسهل 

احلالية لفرض الضرائب الدولية. 

وناقش اجمللس التنفيذي يف فبراير 2019 بحث جديد أجراه الصندوق 

الدولية بشأن ترتيبات تطبيق  الراهن لالتفاقات  الوضع  يستعرض فيه 

ضرائب الدخل على الشركات الدولية ويحلل خيارات اإلصالح يف سياق 

ثالثة معايير رئيسية: حتسين معاجلة مسألة حتويل األرباح واملنافسة 

اإلصالح،  أمام  واإلدارية  القانونية  العقبات  على  والتغلب  الضريبية، 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  بمصالح  الكامل  االعتراف  وضمان 

واالقتصادات النامية. ورحب املديرون التنفيذيون بتحليل هذه التحديات 

وأكد  وسياسية.  فنية  صعوبات  من  تكتنفه  بما  ومناقشتها،  الضريبية 

التعاون  منظمة  مع  كثب  عن  التعاون  مواصلة  أهمية  كذلك  املديرون 

الفعالة  الدولية  املنظمات  من  وغيرها  االقتصادي  امليدان  والتنمية يف 

يف هذا اجملال، بما يضمن أن يظل عمل الصندوق مكمال لعمل املنظمات 

األخرى. 
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الرقابة االقتصادية

استخدام مؤشرات أطراف ثالثة يف تقارير الصندوق

يف بعض األحيان، يحتاج خبراء صندوق النقد الدويل إىل االعتماد على 

خبرات وتقديرات مؤسسات أخرى عندما تعوزه اخلبرة الالزمة أو تكون 

حمدودة يف الداخل. وكان الستخدام مؤشرات أطراف ثالثة دور يف دعم 

منهج الصندوق القائم على األدلة يف اجملاالت ذات األولوية مثل اخملاطر 

والتداعيات، والقضايا املالية الكلية والهيكلية الكلية، واحلوكمة والفساد، 

وكذلك يف جماالت مستجدة مثل عدم املساواة وقضايا اجلنسين وتغير 

املناخ. 

الثالثة يفرض  ومع هذا، فإن اختالف مستوى جودة مؤشرات األطراف 

األطراف  مؤشرات  فبعض  الصندوق.  مصداقية  على  وخماطر  حتديات 

الثالثة تستند إىل بيانات موثوقة، بينما يقوم بعضها اآلخر على تقييم 

خمتلف  مركبات  أو  تصورات  أو  تارب  على  أو  اخلبراء،  يجريه  نوعي 

شفافية   عدم  من  مشكالت  ظهرت  وربما  األساسية.  البيانات  مصادر 

الثالثة يف وضع مؤشراتها، وكذلك  مصادر ومنهجيات بعض االطراف 

فيما يتعلق بجودة وإمكانية االعتماد على تلك التي تستند إىل تصورات 

أو حكم قيمي. 

املالية  السنة  خالل  قدمها  التي  التنفيذي  اجمللس  بتوجيهات  وعمال 

الدويل يف سبتمبر 2018 مذكرة توجيهية  النقد  2018، أصدر صندوق 

مبادئ  ثالثة  من  يتألف  والذي  الثالث  الطرف  مؤشرات  إطار  لتفعيل 

ألفضل املمارسات: الشفافية والثبات وعكس آراء األطراف املعنية. 

البيانات

مستجدات استراتيجية البيانات واإلحصاءات 

واصل صندوق النقد الدويل خالل السنة املالية 2019 تطوير استراتيجية 

بيئي  نظام  نحو  التحول  كيفية  حتدد  التي  واإلحصاءات،  البيانات 

تلبية  من  وأعضاءه  الصندوق  تمكِّن  التي  واإلحصاءات  البيانات  من 

االحتياجات املتطورة بصورة أفضل من البيانات يف عامل رقمي. 

االستراتيجية.  تنفيذ  دعم  بهدف  البيانات  حلوكمة  جديد  إطار  ووُضِع 

الصندوق،  يف  البيانات  ومسؤول  اإلحصائيين  كبير  اإلطار  هذا  ويضم 

الذي يشغل أيضا منصب مدير إدارة اإلحصاءات، واللجنة الدائمة املعنية 

إدارة  عن  مسؤولة  املستوى  رفيعة  وجمموعة  واألحصاءات،  بالبيانات 

البيانات  حوكمة  وجمموعة  واإلحصاءات،  البيانات  استراتيجية  وتنفيذ 

واملمارسات  السياسات  تطبيق  ومتابعة  تطوير  عن  مسؤولة  وهي 

واملبادئ التوجيهية السليمة يف إدارة بيانات صندوق النقد الدويل. 

قضايا أخرى

مراجعة الرقابة الشاملة

مراجعة الرقابة الشاملة 2020 هي أوىل املراجعات الشاملة من نوعها 

الرقابة املقررة كل ثالث سنوات والتي أجريت  التي تُرى منذ مراجعة 

اإلعداد  على  وتركز  استشرافية.  بأنها  املراجعة  هذه  وتتسم   .2014 يف 

للمشهد االقتصادي واملايل العاملي املتوقع للعقد القادم وذلك عن طريق 

البلدان لتعزيز  الرقابة وإعادة تصميم طريقة عملنا مع  اتساق أولويات 

الثقة يف صندوق النقد الدويل وفعاليته يف العمل مع البلدان األعضاء. 

العامة  املالمح  تتناول  بمناقشة  الشاملة  الرقابة  مراجعة  تبدأ  وسوف 

العاملي يف  تُعَرِّف االقتصاد  التي من املرجح أن  الكلية  للخلفية املالية 

الفترة من 2020-2030. وتتضمن هذه املالمح الضغوط على التجارة 

السياسات  وصفات  يف  الشكوك  يثير  مما  املايل،  واالندماج  العاملية 

التي  الديمغرافية  التكنولوجي واملكاسب  التقليدية، والتقدم  االقتصادية 

هذه  إىل  واستنادا  اجلميع.  على  بالنفع  يعود  بما  منها  االستفادة  يمكن 

اخللفية، سوف تقترح بعد ذلك أولويات العمل الرقابي وتناقش املنافع 

احملتملة التي تعود على البلدان األعضاء من املُضي يف العمل على أساس 

هذه األولويات. كذلك فإن مراجعة الرقابة الشاملة ستعالج قضايا تتعلق 

بأساليب زيادة فعالية املشورة بشأن السياسات التي يقدمها الصندوق، 

بوسائل منها حتديث مزيج أنماط ومنتجات الرقابة يف الصندوق.  

وبالنظر إىل الطبيعة االستشرافية التي تتسم بها مراجعة الرقابة الشاملة 

2020، تم تشكيل جمموعتين استشاريتين خارجيتين لتقديم اإلرشادات 

الكلية وجلب أحدث األفكار واخلبرات وفق أعلى مستويات اجلودة. وسوف 

حتديد  على  بالرقابة  املعنية  اخلارجية  االستشارية  اجملموعة  تعمل 

النتائج  يف  رأيها  إبداء  ثم  للمراجعة  االستراتيجي  والتوجه  األولويات 

تقدم  وسوف  الصندوق.  خلبراء  األولية  والتوصيات  تُستخلص  التي 

اجملموعة االستشارية اخلارجية املعنية بالتكنولوجيا الرقمية توجيهات 

االتاهات  وانعكاسات  احملتملة  الكلية  االقتصادية  بالعواقب  تتعلق 

التكنولوجية احلالية املهمة على السياسات وتساعد الصندوق على إعداد 

منظور  من  الرقابة  يف  تُستخدم  السياسات  مستوى  على  جديدة  مناهج 

التغير التكنولوجي.
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جمال  فتح  شأن  من  االستراتيجية،  هذه  من  وكجزء 

القدرة  يعزز  أن  البيانات  علماء  تخصص جديد يضم 

ذلك  يف  )بما  اإلحصاءات  جمال  يف  االبتكار  على 

يسهل  وأن  اآللة(  تعلُّم  وأساليب  الضخمة  البيانات 

برنامج  حتول  كذلك  الصندوق.  عمل  يف  تعميمها 

من   2019 يناير  من  اعتبارا  الصندوق  مطبوعات 

اإلحصائية  املطبوعات  توفير  إىل  الورقية  الطباعة 

الرقمية وحسب. وستظل إمكانية االطالع عبر  بالوسائل 

اإلنترنت متاحة للمستخدمين لكي يحصلوا على البيانات 

التي تشكل أساس هذه املطبوعات. 

النظام العام املعزز لنشر البيانات 

يف إطار النظام املعزز لنشر البيانات الذي اعتمده اجمللس 

تلتزم   ،2015 مايو  يف  الدويل  النقد  لصندوق  التنفيذي 

السلطات القُطْرية بنشر البيانات التي تدعم حوارها املستمر 

بشأن السياسات مع خبراء الصندوق. والنشر - عبر صفحة 

إلكترونية  بيانات  بوابة  وهي  املوجزة،  القومية  البيانات 

مع  بشأنها  املتفق  واحلداثة  الدورية  معايير  يتبع   - موحدة 

السلطات، ويوفر البيانات بسهولة، بما يف ذلك من خالل نقلها 

آليا. 

الدويل، حيث يقدم بنك  التعاون  وتسهم هذه اجلهود يف تعزيز 

ماديا  دعما  األمريكية  للبلدان  التنمية  وبنك  اإلفريقي  التنمية 

)منصة  املعلومات  لتكنولوجيا  حتتية  بنية  إنشاء  بغرض 

البيانات املفتوحة( لدعم صفحات البيانات القومية املوجزة يف 

بلدان خمتارة يف إفريقيا ونصف الكرة الغربي. 
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الرقابة االقتصادية

املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات 

النقد الدويل  البيانات الصادر عن صندوق  املعيار اخلاص املعزز لنشر 

البيانات، وهو خمصص  أعلى معيار ضمن املبادرات املعنية بنشر  هو 

يف األساس لالقتصادات التي تضطلع بدور أساسي يف أسواق رأس املال 

العاملي.  املستوى  على  بروابط  املالية  مؤسساتها  ترتبط  والتي  الدولية 

وليتوانيا  والتفيا  فنلندا  من  كل  التزمت   ،2019 املالية  السنة  وخالل 

ومقدونيا الشمالية بتطبيق املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات. 

ظل  يف  الرئيسية  االقتصادية  مؤشراتها  تنشر  التي  البلدان  عدد  وارتفع 

مبادرات الصندوق بشأن معايير البيانات من 83 إىل 121 خالل الفترة 

بين إبريل 2017 ومارس 2019، أي أنه ارتفع بنسبة %46. 

وبدأ تنفيذ النظام العام املعزز لنشر البيانات يف عدد من البلدان خالل 

البهاما والبوسنة  البلدان أنغوال وأذربيجان وجزر  العام. وتضمنت هذه 

وفيجي  الدومينيكية  واجلمهورية  وكمبوديا  فاسو  وبوركينا  والهرسك 

وميانمار  الشعبية  الديمقراطية  الو  وجمهورية  وكينيا  وغانا  وغامبيا 

وأوزبكستان  وتوغو  ليشتي  وتيمور  وصربيا  وبنما  وباكستان  وعُمان 

واإلمارات العربية املتحدة وفانواتو. 

املعيار اخلاص لنشر البيانات

اإلحصاءات  توافر  يعزز  البيانات  لنشر  اخلاص  املعيار  يف  االشتراك 

كلية  اقتصادية  سياسات  وضع  يف  بالتايل  ويسهم  املناسب  الوقت  يف 

السنة  وخالل  املالية.  األسواق  يف  األداء  كفاءة  مستوى  ويرفع  سليمة 

البيانات،  لنشر  اخلاص  املعيار  يف  منغوليا  اشتركت   ،2019 املالية 

وهي أوىل البلدان اآلسيوية التي يؤدي اشتراكها يف النظام العام املعزز 

لنشر البيانات إىل تسهيل التقدم نحو االشتراك يف املعيار اخلاص لنشر 

البيانات.   
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الرقابة االقتصادية

درجات  حتقيق  إىل  اجلنسين  قضايا  عن  املفصلة  البيانات  وتشير 

وربما  اجلنسين.  بين  املايل  الشمول  فجوة  نحو سد  التقدم  من  متفاوتة 

كانت هذه االختالفات بين البلدان مرتبطة بالفروق القُطْرية مثل الفروق 

يف معدالت مشاركة املرأة يف القوى العاملة-وهي مسألة تستحق مزيدا 

من االهتمام. 

ويستند مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية إىل بيانات إدارية 

القطاع املايل من املؤسسات  أو جهات تنظيم  املركزية  البنوك  تمعها 

البيانات  الراهن، تغطي جمموعة  الوقت  املالية ومقدمي اخلدمات. ويف 

189 بلدا على امتداد ما يزيد على عشر سنوات وتتضمن أكثر من مائة 

واستخدامها.  املالية  اخلدمات  على  احلصول  عن  زمنية  بيانات  سلسلة 

احلصول  إمكانية  مسح  تمول  الهولندية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  وظلت 

على اخلدمات املالية حتى أكتوبر 2018، ثم دخل الحقا حتت "صندوق 

البيانات لدعم القرارات" اجلديد، الذي يدعم املسح يف الوقت احلاضر.

املنتدى اإلحصائي السادس لصندوق النقد الدويل: قياس 

الرخاء االقتصادي يف العصر الرقمي: ماذا وكيف؟

واشنطن  يف  الدويل  النقد  لصندوق  السادس  اإلحصائي  املنتدى  عُقِدَ 

العاصمة خالل شهر نوفمبر 2018 حيث تناول موضوع قياس الرخاء 

املنتدى  يف  قُدِّمت  التي  العمل  أوراق  وتناولت  الرقمي.  العصر  يف 

يف  الناس  على  أكبر  بقدر  يركز  منهج  اتباع  نحو  العملية  اخلطوات 

الرقمنة.  آلثار  أفضل  فهم  تكوين  ونحو  الكلية  االقتصادية  اإلحصاءات 

الدخل  توزيع  مقاييس  املنتدى  طرحها  التي  التساؤالت  وتضمنت 

ألغراض احلسابات القومية، وفائض املستهلكين من املنصات الرقمية 

اجملانية مثل فيسبوك ومن التسوق عبر شبكة اإلنترنت، وقيمة البيانات، 

واالستثمار يف البرجميات مفتوحة املصدر.  

مبادرة جمموعة العشرين املعنية بثغرات البيانات

الدويل  النقد  يف سبتمبر 2018، نشر جملس االستقرار املايل وصندوق 

التقرير الثالث عن التقدم يف سير العمل يف املرحلة الثانية من "مبادرة 

على  التقرير  ويحتوى  البيانات".  بثغرات  املعنية  العشرين  جمموعة 

تنفيذ  نحو  قُدُما  للمُضي   2017 سبتمبر  منذ  اجلاري  العمل  مستجدات 

التوصيات بشأن معاجلة ثغرات البيانات التي حُدِّدَت بعد األزمة املالية 

العاملية وتشجيع التدفق املنتظم لإلحصاءات املوثوقة يف الوقت املناسب 

من أجل استخدامها ألغراض السياسات. ويتضمن برنامج عمل مبادرة 

ناقشت موضوعات  لعام 2019 ثالث حلقات تطبيقية  البيانات  ثغرات 

وإحصاءات  القطاعية  واحلسابات  العقارات  أسعار  )حول  متخصصة 

األوراق املالية( واملؤتمر العاملي السنوي. وسيتم تقديم تقرير عن التقدم 

احملرز يف املبادرة ككل إىل وزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية يف 

التقدم  عن  الرابع  التقرير  يف  يف   2019 سبتمبر  يف  العشرين  جمموعة 

احملرز على صعيد مبادرة ثغرات البيانات الذي يعده جملس االستقرار 

املايل وصندوق النقد الدويل.

فجوات يف الشمول املايل

على  احلصول  إمكانية  "مسح  خالل  من  الدويل  النقد  صندوق  يحصل 

اخلدمات  على  باحلصول  تتعلق  سنوية  بيانات  على  املالية"  اخلدمات 

اتسع  العام،  وهذا  املايل.  للشمول  مهمة  كركائز   - واستخدامها  املالية 

من   2018 لعام  املالية  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  مسح  نطاق 

وإعداد  اجلنسين،  قضايا  عن  املفصلة  البيانات  تعميم  أبعاد:  ثالثة 

أشكال  الفروع، وهو شكل من  التجزئة بخالف  منافذ وكالء  تقارير عن 

العمل املصريف بدون فروع بنكية، وتتبع عدد بطاقات اخلصم املباشر 

وبطاقات االئتمان املتداولة. 

أن  املالية،  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  مسح  بيانات  من  واتضح 

منافذ وكالء التجزئة - وتتضمن عادة حمالت البيع بالتجزئة، ومكاتب 

البريد، واملؤسسات الصغيرة التي تتعامل نيابة عن البنوك- قد حققت 

تقدما كبيرا يف جنوب آسيا وأمريكا الالتينية. وتشير البيانات كذلك إىل 

أن نمو النقود اإللكترونية احملمولة ال يزال مستمرا يف املناطق اخملتلفة، 

يف مقدمتها البلدان منخفضة الدخل. ويف املتوسط، يصل عدد حسابات 

النقود اإللكترونية احملمولة لكل ألف شخص بالغ يف البلدان منخفضة 

الدخل إىل ما يزيد على ضعف عدد احلسابات املصرفية لكل ألف شخص 

بالغ. وبينما ال توجد عالمة على انحسار نمو النقود اإللكترونية احملمولة 

يف إفريقيا جنوب الصحراء، فاملناطق األخرى يف العامل ليست متأخرة 

عنها كثيرا. ومن أمثلة البلدان التي تشهد نموا مرتفعا يف استخدام النقود 

اإللكترونية احملمولة بنغالديش وإندونيسيا وباكستان والفلبين. 
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اإلقراض
النقد  صندوق  يقدم  ال  التنمية،  لبنوك  خالفا 

بل  حمددة،  مشروعات  لتمويل  قروضا  الدويل 

إىل البلدان األعضاء التي تواجه مشكالت ميزان 

لتصحيح  الالزم  الوقت  ملنحها  املدفوعات 

دون  النمو  واستعادة  االقتصادية  السياسات 

الضرر  تلحق  إجراءات  إىل  اللجوء  إىل  احلاجة 

باقتصاداتها أو باالقتصادات األعضاء األخرى. 

ويهدف التمويل املقدم من صندوق النقد الدويل 

معاجلة  على  األعضاء  البلدان  مساعدة  إىل 

االستقرار  وحتقيق  املدفوعات،  ميزان  مشكالت 

القابل  االقتصادي  النمو  واستعادة  االقتصادي، 

لالستمرار. ويقع هذا الدور املتعلق بحل األزمات 

يف قلب أنشطة اإلقراض التي يقوم بها الصندوق. 

وبشكل عام، يقدم الصندوق نوعين من القروض 

ميسرة  غير  فائدة  بأسعار  املقدمة  القروض   —

الدخل  منخفضة  البلدان  إىل  املقدمة  والقروض 

الفائدة  أسعار  فيها  تكون  ميسرة،  بشروط 

منخفضة أو يف بعض احلاالت صفرا. ويف الوقت 

الراهن، ال توجد قروض بشروط ميسرة تتحمل أي 

فائدة. 

إىل  احلاجة  العاملية  املالية  األزمة  أبرزت  وقد 

تساعد  فعالة  عاملية  مايل  أمان  شبكة  توافر 

املعاكسة  الصدمات  مع  التكيف  على  البلدان 

الرئيسية  األهداف  أحد  كان  وبالتايل  احملتملة. 

جمال  يف  مؤخرا  أُجريت  التي  لإلصالحات 

ملنع  إضافية  أدوات  استحداث  هو  اإلقراض 

لدور  مكمال  عنصرا  تصبح  بحيث  األزمات 

الصندوق التقليدي يف جمال حل األزمات.
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اإلقراض

نشاط التمويل بشروط غير ميسرة

موارد حساب املوارد العامة

الدويل،  النقد  لصندوق  الرئيسي  احلساب  هو  العامة  املوارد  حساب 

تمثل  التي  االحتياطية  واألصول  العمالت  من  جمموعة  من  ويتكون 

املوارد  وحساب  األعضاء.  البلدان  تسددها  التي  احلصص  اشتراكات 

العامة هو احلساب الذي يتم من خالله تمويل عمليات اإلقراض بشروط 

املالية  السنة  وخالل  الدويل.  النقد  صندوق  بها  يقوم  التي  ميسرة  غير 

اتفاقات جديدة وعلى زيادة  التنفيذي على سبعة  2019، وافق اجمللس 

واحدة )لألرجنتين( وعلى خفض واحد )للمكسيك( يف اتفاقين قائمين يف 

قيمتها  بلغ جمموع  للتمويل بشروط غير ميسرة،  الصندوق  أدوات  إطار 

دوالر  مليار   70.0( خاصة  سحب  حقوق  وحدة  مليار   50.5 الصافية 

مقابل  اخلاصة  السحب  حقوق  وحدة  صرف  سعر  أساس  على  أمريكي 

اثنان  والبالغ  0.721626(. وعُقِد  إبريل 2019  السائد يف 30  الدوالر 

من هذه االتفاقات اجلديدة على أساس احترازي.

وكان اتفاق استعداد ائتماين )وزيادته الحقا( مع األرجنتين )40,7 مليار 

وحدة حقوق سحب خاصة( يمثل حوايل 70% من االلتزامات اجلديدة )ما 

حقوق  وحدة  مليون   8917,7 بقيمة  املكسيك  مع  االتفاق  تخفيض  عدا 

ائتماين  استعداد  اتفاق  من  املتبقية   %30 نسبة  وتألفت  خاصة(.  سحب 

وثالثة  مليون وحدة حقوق سحب خاصة(،   2800.0( أوكرانيا  مع  آخر 

اتفاقات ممددة يف ظل "تسهيل الصندوق املمدد" مع بربادوس )208.8 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة(، وأنغوال )2673.0 مليون وحدة حقوق 

سحب خاصة(، وإكوادور )3035,0 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(، 

مليون   7848.0( كولومبيا  مع  املرن«  االئتمان  "خط  ظل  يف  واتفاق 

الوقاية والسيولة" مع  وحدة حقوق سحب خاصة(، واتفاق يف ظل "خط 

اجلدول  ويعرض  مليون وحدة حقوق سحب خاصة(.   2150.8( املغرب 

2-1 تفاصيل االتفاقات التي تمت املوافقة عليها خالل السنة املالية، 

املوافقة عليها خالل  التي تمت  االتفاقات  البياين 1-2  الشكل  ويوضح 

السنوات املالية العشر ة املاضية.

املبالغ املنصرفة من حساب  املالية 2019، بلغ جمموع  السنة  وخالل 

"عمليات  باسم  إليها  التمويل، واملشار  اتفاقات  إطار  العامة يف  املوارد 

دوالر  مليار   47.2( خاصة  سحب  حقوق  وحدة  مليار   34.0 الشراء" 

أمريكي(. وحصلت كل من األرجنتين ومصر وأوكرانيا على ما يزيد على 

93% من هذه املشتريات. 

وبلغ جمموع املبالغ املسددة، ويُطلق عليها "عمليات إعادة شراء" لهذه 

السنة املالية 8,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة )11,4 مليار دوالر(. 

قيمة  عن  كبيرا  ارتفاعا  الشراء  إعادة  عمليات  قيمة  الرتفاع  ونتيجة 

العامة  القائم من حساب املوارد  ارتفع رصيد االئتمان  الشراء،  عمليات 

إىل 63.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة )88.3 مليار دوالر أمريكي( 

مقابل37.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة )52.5 مليار دوالر أمريكي( 

منذ عام مضى. ويوضح الشكل البياين 2-2 رصيد القروض غير امليسرة 

القائم خالل السنوات املالية العشرة املاضية.

 اجلدول 1-2

االتفاقات التي تمت املوافقة عليها يف ظل حساب املوارد العامة يف السنة املالية 2019 
)ماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة(

تاريخ النفاذنو ع االتفاقاألعضاء

املبالغ التي تمت 

املوافقة عليها:

االتفاقات اجلديدة

257,848.0 مايو 2018خط االئتمان املرن ملدة 24 شهراكولومبيا

2035,379.0 يونيو 2018اتفاق االستعداد االئتماين ملدة 36 شهرااألرجنتين

208.0أول أكتوبر 2018تسهيل الصندوق املمدد ملدة 48 شهرابربادوس

72,673.0 ديسمبر 2018تسهيل الصندوق املمدد ملدة 36 شهراأنغوال

172,150.8 ديسمبر 2018خط الوقاية والسيولة ملدة 24 شهرااملغرب

182,800.0 ديسمبر 2018اتفاق االستعداد االئتماين ملدة 14 شهراأوكرانيا

113,035.0 مارس 2019تسهيل الصندوق املمدد ملدة 36 شهراإكوادور

54,093.8  اجملموع 

زيادة/خفض االتفاقات القائمة

265,335.0 أكتوبر 2018اتفاق االستعداد االئتماين ملدة 36 شهرااألرجنتين

-268,912.7 نوفمبر 2018خفض االستفاد من خط االئتمان املرن الذي يغطي 24 شهرااملكسيك

-3,577.7  اجملموع

50,516.1اإلجمايل

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
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اإلقراض

االقتراض من حساب املوارد العامة

وقد  العضوية.  حصص  على  قائمة  مؤسسة  هو  الدويل  النقد  صندوق 

تضاعف إجمايل حجم املوارد املستمدة من حصص العضوية من خالل 

إجراء زيادات يف احلصص يف إطار املراجعة العامة الرابعة عشرة. غير 

أن املوارد املقترضة اليزال لها دور كبير بوصفها موارد مكملة للموارد 

املستمدة من احلصص. وتمثل االتفاقات اجلديدة لالقتراض خط الدفاع 

االئتمان  اتفاقات  من  جمموعة  عن  عبارة  وهي  احلصص،  بعد  الثاين 

مليار وحدة حقوق  اإلجمالية 182  قيمتها  وتبلغ  بلدا  فيها 40  يشترك 

سحب خاصة. ويف 25 فبراير 2016، أنهى اجمللس التنفيذي لصندوق 

اجلديدة  االتفاقات  إطار  يف  التفعيل  فترة  مبكر  وقت  يف  الدويل  النقد 

 2015 أكتوبر  أول  من  الفترة  األصل  يف  تغطي  كانت  )التي  لالقتراض 

الرابعة عشرة  العامة  حتى 31 مارس 2016( يف ضوء تنفيذ املراجعة 

للحصص يف 26 يناير 2016.

وقد تم جتديد اجملموعة احلالية من االتفاقات املبرمة يف إطار االتفاقات 

خمس  ملدة  سارية  وأصبحت   ،2016 نوفمبر  يف  لالقتراض  اجلديدة 

سنوات من 17 نوفمبر 2017 إىل 16 نوفمبر 2022. 

اتفاقات االستعداد االئتماين

تسهيل الصندوق املمدد

خط االئتمان املرن

خط الوقاية والسيولة

صفر

٢٠ 

٤٠ 

٦٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

١٢٠ 

١٤٠ 

١٦٠ 

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 

٢٠١٩ 

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

البيــاين مبالــغ االتفاقــات اجلديــدة يف كل ســنة ماليــة وال  ملحوظــة: يعــرض الرســم 

يتضمــن الزيــادات أو التخفيضــات يف االتفاقــات القائمــة يف الســنوات املاليــة التاليــة 

على املوافقة على البرنامج.

الشكل البياين ٢-١ 

التــي صــدرت املوافقــة عليهــا مــن حســاب  االتفاقــات 

املــوارد العامــة خــالل الســنوات املالية املنتهية يف ٣٠ 

إبريل، ٢٠١٠-٢٠١٩
(بمليارات حقوق السحب اخلاصة، السنة املالية)

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

الشكل البياين ٢-٢

القروض القائمة املمنوحة بشروط غير ميسرة، السنوات املالية ٢٠١٠-٢٠١٩
   (مليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة)

 

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
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اإلقراض

ولدى الصندوق أيضا اتفاقات االقتراض الثنائي، التي تمثل خط الدفاع 

االتفاقات،  وهذه  لالقتراض.  اجلديدة  واالتفاقات  احلصص  بعد  الثالث 

املبرمة بموجب إطار االقتراض لعام 2016، تتيح للصندوق اإلبقاء على 

البلدان األعضاء  اقتراض ثنائي من  إمكانية حصوله بصفة مؤقتة على 

وتنتهي جميع  اإلقراض.  قدرته على  تراجع حاد يف  أي  وبالتايل جتنب 

ديسمبر   31 أقصى  بحد   2016 عام  إطار  بموجب  االقتراض  اتفاقات 

 ،2019 ديسمبر   31 يف  املبدئي  انتهائها  تاريخ  يكون  أن  على   ،2020

إبريل  الدائنين. واعتبارا من 30  مع إمكانية تمديدها لعام آخر بموافقة 

2019، التزم 40 بلدا عضوا بتقديم قروض ثنائية تبلغ قيمتها اإلجمالية 

حوايل 316 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 439 مليار دوالر أمريكي.

ملوارد  حمدودية  أكثر  دعما  لالقتراض  العامة  االتفاقات  وقدمت 

املشاركين  جميع  موافقة  غياب  يف  احلصص  من  املستمدة  الصندوق 

االتفاقات  تضف  ومل  لالقتراض.  اجلديدة  االتفاقات  تفعيل  اقتراح  على 

االلتزامات  ألن  الصندوق،  ملوارد  الكلي  إىل اجملموع  لالقتراض  العامة 

التعهد بها بموجب هذه االتفاقات خفضت بقيمة مساوية لها  التي يتم 

القرار  يُجدد  ومل  لالقتراض.  اجلديدة  االتفاقات  بموجب  املتاح  املبلغ 

العامة لالقتراض عند انتهاء فترته يف 25 ديسمبر  املعني باالتفاقات 

2018، عقب اتفاق املشاركين باإلجماع على السماح بتوقف العمل بهذه 

االتفاقات بعد انتهاء مدتها.

45  التقرير السنوي  ٢٠١٩
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اإلقراض

اجلدول 2-2: 

 الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق
 يعرض هذا اجلدول التسهيالت الرئيسية لإلقراض غير امليسر. ظلت اتفاقات االستعداد االئتماين ملدة طويلة هي أداة اإلقراض األساسية للمؤسسة. 

ويف أعقاب األزمة املالية العاملية خالل الفترة 2007-2009، عزز صندوق النقد الدويل جمموعة أدوات اإلقراض لديه. وكان أحد األهداف الرئيسية هو تعزيز أدوات منع 

وقوع األزمات من خالل إنشاء خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إنشاء أداة التمويل السريع، التي يمكن استخدامها يف جمموعة كبيرة 

 من الظروف اخملتلفة، لتحل حمل سياسة املساعدة يف حاالت الطوارئ الصادرة عن الصندوق.

الرسوم2حدود االستفادة من املوارد1التقسيم املرحلي واملتابعةالشروطالغرضالتسهيل االئتماين )سنة اعتماده(1

 جدول 

األقساطالسداد )سنوات(

اتفاق االستعداد االئتماين 

 )1952(

مساعدة قصيرة األجل إىل متوسطة 

األجل للبلدان التي تواجه مشكالت يف 

ميزان املدفوعات ذات طابع قصير 

األجل.  

اعتماد سياسات توفر الثقة يف إمكانية 

حل مشكالت ميزان املدفوعات يف البلد 

العضو خالل فترة زمنية معقولة

عمليات شراء رُبع سنوية عموما )مبالغ 

منصرفة( مرتهنة بمراعاة معايير األداء 

وغيرها من الشروط

 سنوية: 145% من احلصة، تراكمية: 

435% من احلصة

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3 

ربع سنوية5-3.25

تسهيل الصندوق املمدد 

  )1974(

)اتفاقات ممددة(

مساعدة أطول أجال لدعم اإلصالحات 

الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة 

مشكالت يف ميزان املدفوعات ذات طابع 

طويل األجل

اعتماد برنامج تصل مدته إىل أربع 

سنوات، ووضع جدول أعمال هيكلي 

وإعداد بيان سنوي مفصل بسياسات 

االثني عشر شهرا القادمة

عمليات شراء رُبع سنوية أو نصف سنوية 

)مبالغ منصرفة( مرتهنة بمراعاة معايير 

األداء وغيرها من الشروط

 سنوية: 145% من احلصة، تراكمية: 

435% من احلصة

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

 ملدة تتجاوز 51 شهرا( 3

نصف سنوي 4.5 - 10

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانية خط االئتمان املرن )2009( 

ملعاجلة جميع املشكالت املتعلقة 

باحتياجات ميزان املدفوعات، سواء 

احملتملة أو الفعلية  

أساسيات اقتصادية كلية متوقعة، 

وأطر للسياسات االقتصادية، وسجالت 

أداء على مستوى السياسات تتسم 

بالقوة البالغة

املوافقة على االستفادة من موارد 

الصندوق املتاحة مقدما طوال مدة 

االتفاق، شريطة استكمال مراجعة منتصف 

الفترة بعد عام واحد يف حالة اتفاقات خط 

االئتمان املرن التي تمتد لعامين.

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ ال يوجد حد مقرر سلفا

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

 ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3

ربع سنوية5-3.25

خط الوقاية والسيولة 

)2011(

أداة للبلدان التي تتميز بأساسيات 

وسياسات اقتصادية سليمة

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي 

والقدرة على النفاذ إىل األسواق، بما يف 

ذلك سالمة أوضاع القطاع املايل

صرف موارد كبيرة يف بداية الفترة، رهنا 

بإجراء مراجعات نصف سنوية )بالنسبة خلط 

الوقاية والسيولة الذي تتراوح مدته بين عام 

وعامين(

يُتاح 125% من حصة العضوية ملدة 6 شهور؛ ويُتاح 

250% من حصة العضوية عند صدور املوافقة على 

اتفاقات مدتها بين عام وعامين؛ ويصل اجملموع 

500% من قيمة احلصة بعد 12 شهرا بشرط حتقيق 

تقدم مرضِ

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3

ربع سنوية5-3.25

مساعدة مالية سريعة جلميع البلدان أداة التمويل السريع )2011(

األعضاء التي تواجه احتياجات ملحة يف 

ميزان املدفوعات

اجلهود املبذولة حلل مشكالت ميزان 

املدفوعات )ربما تتضمن إجراءات مسبقة(

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل 

برنامج كامل أو مراجعات

سنوية: 37.5% من احلصة )60% يف حالة الكوارث 

الطبيعية الكبيرة(؛ تراكمية: 75% من احلصة

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3

ربع سنوية5-3.25

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

1 تموَّل القروض املقدمة من الصندوق من خالل حساب املوارد العامة أساسا من رأس املال الذي تكتتب فيه البلدان األعضاء؛ وتخصَّص لكل بلد حصة معينة تمثل التزامها املايل. ويدفع 

البلد العضو جزءا من حصته يف شكل حقوق سحب خاصة أوعملة بلد عضو آخر مقبولة للصندوق ويدفع الباقي بعملته احمللية. ويُصرف القرض املقدم من الصندوق أو يُسحب عن طريق 

قيام املقترض بشراء أصول بالعمالت األجنبية من الصندوق بعملته احمللية. ويتم سداد مبلغ القرض عن طريق قيام املقترض بإعادة شراء عملته احمللية من الصندوق بعمالت أجنبية.

2 يقرَّر معدل الرسم على املبالغ املنصرفة من حساب املوارد العامة بهامش يزيد على سعر الفائدة األسبوعي على حقوق السحب اخلاصة )100 نقطة أساس يف الوقت احلايل(. ويطبق 

معدل الرسم على الرصيد اليومي جلميع السحوبات القائمة  يف حساب املوارد العامة يف كل رُبع سنة مالية يف الصندوق. وباإلضافة إىل ذلك، يتم حتصيل رسم خدمة غير متكرر بنسبة 
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اإلقراض

اجلدول 2-2: 

 الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق
 يعرض هذا اجلدول التسهيالت الرئيسية لإلقراض غير امليسر. ظلت اتفاقات االستعداد االئتماين ملدة طويلة هي أداة اإلقراض األساسية للمؤسسة. 

ويف أعقاب األزمة املالية العاملية خالل الفترة 2007-2009، عزز صندوق النقد الدويل جمموعة أدوات اإلقراض لديه. وكان أحد األهداف الرئيسية هو تعزيز أدوات منع 

وقوع األزمات من خالل إنشاء خط االئتمان املرن وخط الوقاية والسيولة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إنشاء أداة التمويل السريع، التي يمكن استخدامها يف جمموعة كبيرة 

 من الظروف اخملتلفة، لتحل حمل سياسة املساعدة يف حاالت الطوارئ الصادرة عن الصندوق.

الرسوم2حدود االستفادة من املوارد1التقسيم املرحلي واملتابعةالشروطالغرضالتسهيل االئتماين )سنة اعتماده(1

 جدول 

األقساطالسداد )سنوات(

اتفاق االستعداد االئتماين 

 )1952(

مساعدة قصيرة األجل إىل متوسطة 

األجل للبلدان التي تواجه مشكالت يف 

ميزان املدفوعات ذات طابع قصير 

األجل.  

اعتماد سياسات توفر الثقة يف إمكانية 

حل مشكالت ميزان املدفوعات يف البلد 

العضو خالل فترة زمنية معقولة

عمليات شراء رُبع سنوية عموما )مبالغ 

منصرفة( مرتهنة بمراعاة معايير األداء 

وغيرها من الشروط

 سنوية: 145% من احلصة، تراكمية: 

435% من احلصة

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3 

ربع سنوية5-3.25

تسهيل الصندوق املمدد 

  )1974(

)اتفاقات ممددة(

مساعدة أطول أجال لدعم اإلصالحات 

الهيكلية يف البلدان األعضاء ملعاجلة 

مشكالت يف ميزان املدفوعات ذات طابع 

طويل األجل

اعتماد برنامج تصل مدته إىل أربع 

سنوات، ووضع جدول أعمال هيكلي 

وإعداد بيان سنوي مفصل بسياسات 

االثني عشر شهرا القادمة

عمليات شراء رُبع سنوية أو نصف سنوية 

)مبالغ منصرفة( مرتهنة بمراعاة معايير 

األداء وغيرها من الشروط

 سنوية: 145% من احلصة، تراكمية: 

435% من احلصة

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

 ملدة تتجاوز 51 شهرا( 3

نصف سنوي 4.5 - 10

أداة مرنة يف سياق الشرائح االئتمانية خط االئتمان املرن )2009( 

ملعاجلة جميع املشكالت املتعلقة 

باحتياجات ميزان املدفوعات، سواء 

احملتملة أو الفعلية  

أساسيات اقتصادية كلية متوقعة، 

وأطر للسياسات االقتصادية، وسجالت 

أداء على مستوى السياسات تتسم 

بالقوة البالغة

املوافقة على االستفادة من موارد 

الصندوق املتاحة مقدما طوال مدة 

االتفاق، شريطة استكمال مراجعة منتصف 

الفترة بعد عام واحد يف حالة اتفاقات خط 

االئتمان املرن التي تمتد لعامين.

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ ال يوجد حد مقرر سلفا

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

 ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3

ربع سنوية5-3.25

خط الوقاية والسيولة 

)2011(

أداة للبلدان التي تتميز بأساسيات 

وسياسات اقتصادية سليمة

قوة أطر السياسات واملركز اخلارجي 

والقدرة على النفاذ إىل األسواق، بما يف 

ذلك سالمة أوضاع القطاع املايل

صرف موارد كبيرة يف بداية الفترة، رهنا 

بإجراء مراجعات نصف سنوية )بالنسبة خلط 

الوقاية والسيولة الذي تتراوح مدته بين عام 

وعامين(

يُتاح 125% من حصة العضوية ملدة 6 شهور؛ ويُتاح 

250% من حصة العضوية عند صدور املوافقة على 

اتفاقات مدتها بين عام وعامين؛ ويصل اجملموع 

500% من قيمة احلصة بعد 12 شهرا بشرط حتقيق 

تقدم مرضِ

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3

ربع سنوية5-3.25

مساعدة مالية سريعة جلميع البلدان أداة التمويل السريع )2011(

األعضاء التي تواجه احتياجات ملحة يف 

ميزان املدفوعات

اجلهود املبذولة حلل مشكالت ميزان 

املدفوعات )ربما تتضمن إجراءات مسبقة(

عمليات شراء مباشرة دون احلاجة إىل 

برنامج كامل أو مراجعات

سنوية: 37.5% من احلصة )60% يف حالة الكوارث 

الطبيعية الكبيرة(؛ تراكمية: 75% من احلصة

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف )200 نقطة أساس على املبالغ 

التي تتجاوز 187.5% من حصة العضوية؛ و100 نقطة أساس إضافية 

عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من 187.5% من حصة العضوية 

ملدة تتجاوز 36 شهرا( 3

ربع سنوية5-3.25

0.5% على كل عملية سحب من موارد الصندوق يف حساب املوارد العامة، بخالف عمليات السحب من شريحة االحتياطي. ويُطبق رسم التزام يُدفع مقدما )15 نقطة أساس على املبالغ 

امللتزم بها حتى 115% من حصة العضوية؛ و30 نقطة أساس على املبالغ التي تزيد على 115% وحتى 575% من حصة العضوية، و60 نقطة أساس على املبالغ التي تتجاوز %575 

من حصة العضوية( على املبلغ املتاح شراؤه يف إطار االتفاقات )االستعداد االئتماين وتسهيل الصندوق املمدد وخط الوقاية والسيولة وخط االئتمان املرن( واحملتمل سحبه خالل كل 

فترة زمنية )سنويا(؛ ويتم رد هذا الرسم على أساس تناسبي مع إجراء عمليات سحب الحقا يف إطار االتفاق االئتماين املعني. 

3 استُحدِث نظام الرسوم اإلضافية يف نوفمبر 2000. وطُبق نظام جديد للرسوم اإلضافية اعتبارا من أول أغسطس 2009، وتم حتديثه يف 17 فبراير 2016، مع تعديل حمدود بغير أثر 

رجعي لالتفاقات القائمة.
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 اجلدول 3-2

 تسهيالت اإلقراض املُيَسَّر
هناك ثالثة تسهيالت لإلقراض امليسر للبلدان النامية منخفضة الدخل. 

التسهيل االئتماين السريعتسهيل االستعداد االئتماينالتسهيل االئتماين املمدد

مساعدة البلدان منخفضة الدخل على حتقيق مركز اقتصادي كلي مستقر وقابل لالستمرار واحلفاظ عليه على النحو الالزم لتحقيق أداء قوي ودائم الهدف 

يف جمال النمو واحلد من الفقر.

بميزان الغرض  تتعلق  مطولة  مشكالت  معاجلة 

املدفوعات

تلبية احتياجات قصيرة األجل تتعلق بميزان 

املدفوعات

احتياجات  لتلبية  منخفضة  بموارد  التمويل 

عاجلة تتعلق بميزان املدفوعات

البلدان املؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقراألهلية 

وجود مشكلة مطولة يف ميزان املدفوعات؛ وجود املؤهل 

احتياج فعلي إىل التمويل أثناء فترة االتفاق، وإن 

مل يكن بالضرورة يف وقت املوافقة على القرض 

أوصرفه

أو  وقائي(  )استخدام  حمتمل  احتياج  وجود 

مشكالت  ملعاجلة  القصير  األجل  يف   فعلي 

املوافقة؛  وقت  املدفوعات  بميزان  تتعلق 

لكل  فعلي  احتياج  هناك  يكون  أن  ضرورة 

مبلغ منصرف

تتعلق  مشكالت  ملعاجلة  ملحة  حاجة  وجود 

برنامج  يكون  عندما  املدفوعات  بميزان 

أو غير  إما متعذرا  األعلى  االئتمانية  الشرائح 

ضروري1

استراتيجية النمو واحلد من 

الفقر 

دعم  إىل  يهدف  أن  وينبغي  الفقر  من  واحلد  النمو  لتحقيق  املعني  البلد  أهداف  مع  متوائما  الصندوق  بموارد  املدعم  البرنامج  يكون  أن  ينبغي 

السياسات التي توفر ضمانات وقائية لإلنفاق االجتماعي وأوجه اإلنفاق األخرى ذات األولوية

من تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر احلد  استراتيجية  وثيقة  تقديم  يلزم  ال 

إىل  مستمر  احتياج  وجود  حالة  ويف  الفقر؛ 

لتسهيل  املستخدم  البلد  يطلب  التمويل، 

ظل  يف  اتفاق  عقد  االئتماين  االستعداد 

التسهيل االئتماين املمدد مع االلتزام بشروط 

تقديم وثائق استراتيجية احلد من الفقر 

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر 

يتعلق الشرطية   فيما  مرونة  األعلى؛  االئتمان  شريحة 

بمسار ضبط أوضاع املالية العامة وتوقيته

تلبية  إىل  تهدف  األعلى؛  االئتمان  شريحة 

مشكالت  ملعاجلة  األجل  قصيرة  احتياجات 

تتعلق بميزان املدفوعات

ال توجد شرطية على أساس املراجعة الالحقة؛ 

لتكرار  البلد  لتأهيل  األداء  سجل  ويستخدم 

مواجهة  نافذة  إطار  يف  )عدا  االستخدام 

الصدمات ونافذة مواجهة الكوارث الطبيعية(

سياسات االستفادة من 

املوارد 

حد سنوي نسبته 75% من حصة العضوية؛ وحد تراكمي )بعد خصم مدفوعات السداد املقررة( نسبته 225% من حصة العضوية. وتستند احلدود 

إىل جميع القروض القائمة يف إطار الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر. ويف حالة االستفادة من املوارد يف حاالت استثنائية، تكون نسبة 

احلد السنوي 100% من حصة العضوية؛ ونسبة احلد التراكمي )بعد خصم مدفوعات السداد املقررة( 300% من حصة العضوية

املعايير واحلدود الفرعية2

يكون معيار االستفادة 90% من حصة العضوية 

لكل اتفاق يف ظل التسهيل االئتماين املمدد مدته 

جمموع  يقل  التي  للبلدان  بالنسبة  سنوات   3

االئتمان القائم املقدم لها من الصندوق بشروط 

من   %75 عن  التسهيالت  كل  إطار  يف  ميسرة 

حصة  من   %56.25 ويكون  العضوية،  حصة 

بالنسبة  سنوات   3 مدته  اتفاق  لكل  العضوية 

لها  املقدم  القائم  االئتمان  يتراوح  التي  للبلدان 

من الصندوق بشروط ميسرة بين 75% و%150 

من حصة العضوية.

حصة  من   %90 االستفادة  معيار  يكون 

العضوية لكل اتفاق يف ظل تسهيل االستعداد 

للبلدان  بالنسبة  شهرا   18 مدته  االئتماين 

التي يقل جمموع االئتمان القائم املقدم لها 

كل  إطار  يف  ميسرة  بشروط  الصندوق  من 

العضوية،  حصة  من   %75 عن  التسهيالت 

لكل  العضوية  حصة  من   %56.25 ويكون 

التي  للبلدان  بالنسبة  شهرا   18 مدته  اتفاق 

من  لها  املقدم  القائم  االئتمان  يتراوح 

بين 75% و%150  الصندوق بشروط ميسرة 

من حصة العضوية.  

التسهيل  من  لالستفادة  معيار  أي  يوجد  ال 

االئتماين السريع.

وجود  عدم  إىل  )بالنظر  الفرعية  احلدود 

يمكن  ال  األعلى(:  االئتمانية  الشرائح  شرطية 

التسهيل  قروض  أرصدة  جمموع  يتجاوز  أن 

زمنية  نقطة  أي  يف  القائمة  السريع  االئتماين 

75% من حصة العضوية )بعد خصم مدفوعات 

السداد املقررة(. ويكون حد االستفادة يف إطار 

التسهيل االئتماين السريع خالل أي فترة مدتها 

12 شهرا 18.75% من حصة العضوية، بينما 

إطار  يف  العضوية  حصة  من   %37.5 يكون 

حصة  من  و%60  الصدمات"،  مواجهة  "نافذة 

الكوارث  مواجهة  "نافذة  إطار  يف  العضوية 

تمت  التي  واملشتريات  الكبرى".  الطبيعية 

من  األول  بعد  السريع  التمويل  أداة  إطار  يف 

السنوية  احلدود  ضمن  حتتسب   2015 يوليو 

والتراكمية املطبقة.
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التسهيل االئتماين السريعتسهيل االستعداد االئتماينالتسهيل االئتماين املمدد

سعر الفائدة: صفر حالياشروط التمويل3

فترات السداد: 

5.5 – 10 سنوات 

سعر الفائدة: صفر حاليا

السداد:   فترات 

4–8 سنوات

املتاحة  املبالغ  على   %0.15 إتاحة:  رسم 

غير املسحوبة يف إطار االتفاق الوقائي

سعر الفائدة: صفر

السداد:   فترات 

5.5 – 10 سنوات 

شروط اجلمع مع 

التمويل من حساب 

املوارد العامة

على أساس نصيب الفرد من الدخل وإمكانية النفاذ إىل األسواق؛ وترتبط االستفادة بمواطن الضعف يف مراكز الدين. وبالنسبة للبلدان األعضاء املفترض 

قيامهم باجلمع، فإن نسبة اجلمع بين موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر وحساب املوارد العامة هي 2:1 

سنوي  الاالستخدام الوقائي  بحد  وقائي،  استخدام  يوجد 

 %56.25 نسبته  املوافقة  عند  لالستفادة 

يتجاوز  أن  يمكن  وال  العضوية  حصة  من 

عند  لالستفادة  السنوي  احلد  متوسط 

املوافقة 37.5% من حصة العضوية.

ال

املدة وتكرار 

االستخدام 

5(؛  إىل  تمديدها  )يمكن  سنوات   4-3

ويمكن استخدامه بصورة متكررة  

12-24 شهرا؛ ويقتصر االستخدام على 2.5 

سنة من أي 5 سنوات4

التقيد  بشرط  االستخدام  تكرار  يمكن  مباشرة:  منصرفة  مبالغ 

بحدود االستفادة والشروط األخرى

حساب املوارد العامة )تسهيل الصندوق االستخدام املتزامن  

املمدد/اتفاق االستعداد االئتماين(

الصندوق  )تسهيل  العامة  املوارد  حساب 

وأداة  االئتماين(  االستعداد  املمدد/اتفاق 

دعم السياسات  

حساب املوارد العامة )أداة التمويل السريع وأداة دعم السياسات(؛ 

االئتمان املقدم يف إطار أداة التمويل السريع يحتسب ضمن حدود 

التسهيل االئتماين السريع

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

1 الشرطية املعيارية لشرائح االئتمان األعلى هي جمموعة من الشروط املتصلة بالبرنامج تهدف إىل ضمان استخدام موارد صندوق النقد الدويل يف دعم أهداف البرنامج، مع وجود 

ضمانات كافية ملوارد الصندوق.

2 ال تنطبق معايير االستفادة من املوارد عندما يتجاوز االئتمان القائم املقدم بشروط ميسرة 150% من حصة العضوية. ويف تلك احلاالت، تتقرر حدود االستفادة استرشادا باعتبار 

حد االستفادة البالغ 225% من حصة العضوية )أو حد االستفادة االستثنائية البالغ 300% من حصة العضوية(، وتوقع وجود احتياج يف املستقبل إىل الدعم املقدم من الصندوق، 

واجلدول الزمني ملدفوعات السداد.

3 يُجري الصندوق مراجعًة ألسعار الفائدة على جميع التسهيالت امليسرة كل عامين. ويف آخر مراجعة أُجريت يف أكتوبر2016، وافق اجمللس التنفيذي على تطبيق سعر فائدة صفري 

على التسهيل االئتماين املمدد واتفاق االستعداد االئتماين حتى نهاية ديسمبر2018 وعلى تعديل آلية حتديد سعر الفائدة بما يضمن بقاء أسعار الفائدة الصفرية ما دامت )ومتى 

كانت( أسعار الفائدة العاملية منخفضة. ويف يوليو 2015، حدد اجمللس التنفيذي سعر فائدة صفري دائم على التسهيل االئتماين السريع. ويف ديسمبر 2018، أطال اجمللس التنفيذي 

مدة تطبيق سعر الفائدة الصفري على األرصدة القائمة من قروض الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر يف ظل التسهيل االئتماين املمدد وتسهيل االستعداد االئتماين وتسهيل 

مواجهة الصدمات اخلارجية حتى نهاية يونيو 2019.

4 تسهيالت االستعداد االئتماين التي تُعامَل باعتبارها وقائية التدخل يف تقييم احلدود الزمنية.
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جميع  ■ على  صفرية  فائدة  أسعار  وضع  تقرر   ،2016 أكتوبر  يف 

آلية حتديد  تعديل  تم  كذلك  ديسمبر 2018.  امليسرة حتى 31  القروض 

أسعار  تنخفض  عندما  صفرا  الفائدة  أسعار  تظل  بحيث  الفائدة  أسعار 

اجمللس  قرر   ،2018 ديسمبر  ويف  تراجعها.  يستمر  أو  العاملية  الفائدة 

على  الصفري  السنوي  الفائدة  سعر  تطبيق  يف  االستمرار  التنفيذي 

األرصدة القائمة على قروض الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر 

يف ظل التسهيل االئتماين املمدد وتسهيل االستعداد االئتماين حتى نهاية 

يونيو 2019.

ويف مايو 2017 ، بحث اجمللس التنفيذي اخليارات املتاحة لتحسين  ■

املساعدات املقدمة إىل البلدان التي تواجه ضغوطا مفاجئة يف موازين 

البلدان  ذلك  يف  بما  املدى،  واسعة  طبيعية  كوارث  بسبب  مدفوعاتها 

األعضاء املؤهلة لالستفادة من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد 

السنوي  األقصى  احلد  رفع  بشأن  اقتراحا  املديرون  أيد  وقد  الفقر.  من 

للتمويل املتاح بموجب التسهيل االئتماين السريع وأداة التمويل السريع 

نتيجة  أضرارا  شهدت  التي  للبلدان  احلصة  من   %  60 إىل   %  37.5 من 

كوارث طبيعية كبرى.

-2018 مراجعة   مبدئيا  التنفيذي  اجمللس  ناقش   ،2018 يوليو  ويف 

لتقييم  الدخل  منخفضة  للبلدان  املتاحة  الصندوق  لتسهيالت   2019

املتاحة  االختيارات  وبحث  امليسر  اإلقراض  تسهيالت  استخدام  جترية 

بعد   2019 مايو  يف  املراجعة  )استُكْمِلَت  القائمة.  التسهيالت  لتعديل 

التقرير  يغطي  وسوف  التقرير.  هذا  يغطيها  التي  املالية  السنة  انتهاء 

السنوي لعام 2020 استكمال هذه املراجعة(. وركزت املناقشات األولية 

على موضوعين واسعي النطاق أثارتهما املشاورات مع األطراف املعنية 

إىل حتديث سياسات  احلاجة   )1( التجربة:  لهذه  اخلبراء  وكذلك مراجعة 

من  يكفي  بما  االحتفاظ  مع  التمويل  وشروط  املوارد  من  االستفادة 

الفقر،  للنمو واحلد من  االستئماين  الصندوق  الوقائية ملوارد  الضمانات 

زيادة  تقتضي  التي  التسهيالت  جوانب  استكشاف  إىل  احلاجة  و)2( 

احملتملين.   املقترضين  من  االختالف  شديدة  جمموعة  دعم  يف  املرونة 

نشاط التمويل بشروط ميسرة 

تعهد الصندوق خالل السنة املالية 2019 بتقديم قروض تصل قيمتها 

دوالر(  مليون   325.72( خاصة  وحدة حقوق سحب  مليون   235,1 إىل 

إىل البلدان النامية منخفضة الدخل األعضاء فيه يف ظل برامج يدعمها 

القروض  جمموع  وكان  الفقر.  من  واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق 

امليسرة القائمة على 52 عضوا يف نهاية إبريل 2019 يبلغ 6.45 مليار 

االتفاقات  تفاصيل   4-2 اجلدول  ويعرض  خاصة.  سحب  حقوق  وحدة 

يف  قائمة  اتفاقات  بموجب  موارد  على  احلصول  والزيادات يف  اجلديدة 

ظل تسهيالت التمويل امليسر من الصندوق. ويوضح الشكل البياين 3-2 

املبالغ التي ظلت قائمة من القروض امليسرة على مدى العقد املاضي.

ملراعاة  امليسر  التمويل  إلطار  منتظمة  مراجعة  الصندوق  ويُجري 

املايل  األمان  شبكة  تعزيز  تم   ،  2015 عام  ففي  املتغيرة.  االحتياجات 

بها  قام  التي  نطاقا  األوسع  اجلهود  إطار  يف  الدخل  منخفضة  للبلدان 

اجملتمع الدويل لدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتضمنت 

من  االستفادة  وحدود  معايير  يف   %  50 بنسبة  زيادة  التغييرات)1(  أهم 

موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر، و)2( إعادة التوازن بين 

مزيج التمويل من املوارد بشروط ميسرة وغير ميسرة املقدم إىل البلدان 

موارد  من  مزيج  صورة  يف  الصندوق  من  مايل  دعم  على  حتصل  التي 

الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر وحساب املوارد العامة لتصبح 

النسبة بينهما 2:1 بدال من 1:1 ، و)3( وضع سعر فائدة صفري دائم على 

السريع  االئتماين  التسهيل  إطار  بشكل عاجل يف  املنصرفة  الدعم  مبالغ 

ملساعدة البلدان ذات األوضاع الهشة، وتلك  املتأثرة بالكوارث الطبيعية. 

التنفيذي مناقشة يف نوفمبر 2016 أوضح فيها خمتلف  وعقد اجمللس 

اجلوانب املتعلقة بتطبيق شبكة األمان املايل تلك، بما يف ذلك استخدام 

من  لالستفادة  املؤهلين  األعضاء  جانب  من  العامة  املوارد  حساب 

الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر، وسياسات مزج املوارد، ودور 

املعايير يف حتديد حجم االستفادة من املوارد. وإىل جانب ذلك:

١ 

صفر

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

الشكل البياين ٢-٣

القروض القائمة املمنوحة بشروط ميسرة، السنوات املالية ٢٠١٠-٢٠١٩

   (مليارات وحدات حقوق السحب اخلاصة)
 

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

الربع

 األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث 

الربع 

الرابع
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إعادة  عملية  إلجراء  فرصة  املراجعة  وتشكل 

أدوات  جمموعة  كفاية  ملدى  شاملة  تقييم 

االحتياجات  تلبية  يف  الدويل  النقد  صندوق 

وتمثل  الدخل.  منخفضة  للبلدان  الراهنة 

أوسع  أعمال  جدول  من  جزءا  املراجعة 

بشأن السياسات يتضمن مراجعة الشرطية 

الصندوق  من  املدعمة  البرامج  وتصميم 

لعام  السنوي  التقرير  كذلك  )سيغطيها 

استمرارية  إطار  تنفيذ  وكذلك   ،)2020

البلدان  يف  الدين  حتمل  على  القدرة 

منخفضة الدخل بعد حتديثه. 

وقد بدأت جولة جلمع األموال يف عام 2015 لدعم الصندوق يف سعيه 

البلدان األعضاء،  أفقر وأضعف  املستمر نحو تقديم قروض ميسرة إىل  

وحشدت 11.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة يف صورة موارد لتقديم 

قروض جديدة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر، متجاوزة 

وقد  خاصة.  سحب  وحدة  مليار   11 إىل  يصل  ما  جلمع  األصلي  هدفها 

تواصل الصندوق مع 28 مقرضا حمتمال – منهم 14 مقرضا جديدا من 

 15 التزم  وقد   - املتقدمة  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

منهم باتفاقات اقتراض جديدة اعتبارا من 30 إبريل 2019 . وتتضمن 

هذه اجملموعة مقرضَيْن جديدين، هما البرازيل والسويد. 

وفيما يتعلق بتخفيف أعباء الديون، تم تنفيذ جزء كبير من مبادرة البلدان 

املثقلة بالديون )هيبيك(. استفاد ما جمموعه 36 بلدا، من بين 39 بلدا 

مؤهال أو يُحتمل أن يكون مؤهال لالستفادة من تخفيف أعباء الديون يف 

هذه  وتتضمن  )"هيبيك"(.  بالديون"  املثقلة  الفقيرة  البلدان  "مبادرة  ظل 

البلدان تشاد، وهي آخر مستفيد من تخفيف أعباء الديون بقيمة 17 مليون 

وحدة حقوق سحب خاصة يف إبريل 2015. كذلك يستطيع صندوق النقد 

الدويل أن يقدم منحا لتخفيف أعباء الديون عن البلدان املؤهلة من خالل 

الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون الذي تأسس 

التي  للبلدان  استثنائيا  دعما  الصندوق  هذا  ويقدم   .2015 فبراير  يف 

تواجه مشكالت يف ميزان املدفوعات ناجتة عن كوارث طبيعية كبرى، 

مثل الزالزل الضخمة؛ وأوبئة مهددة للحياة وسريعة االنتشار يمكن أن 

اآلن  وحتى  املدمرة.  الكوارث  من  أخرى  وأنواع  أخرى؛  بلدان  على  تؤثر 

تم تخفيف أعباء ديون ثالثة بلدان )غينيا وليبيريا وسيراليون( يف إطار 

الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون. وإىل جانب 

ذلك، استفادت هايتي يف عام 2010 ، من تخفيف أعباء ديونها بمقدار 

االستئماين  الصندوق  إطار  يف  خاصة  سحب  حقوق  وحدة  مليون   178

السابق لتخفيف أعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث.

أداة تنسيق السياسات

وتهدف أداة تنسيق السياسات التي أُنشئت يف 2017 إىل مساعدة البلدان 

للقطاعين  التابعين  والدائنين  املانحين  من  التمويل  موارد  حترير  على 

الرسمي واخلاص، وكذلك إظهار مدى التزامها بجدول أعمال اإلصالحات. 

وتساعد األداة على إجراء حوار بشأن السياسات بين الصندوق والبلدان، 

التطورات والسياسات االقتصادية، فضال على موافقة اجمللس  ومراقبة 

إىل  اجلديدة  األداة  تصميم  سمات  أهم  وتستند  السياسات.  تلك  على 

ترتيبات تمويل الصندوق وأداة دعم السياسات، مع بعض االختالفات. 

 اجلدول 4-2

االتفاقات والقروض املباشرة التي تمت املوافق عليها 

واملعززة يف إطار الصندوق االستئماين للنمو واحلد من 

 الفقر يف السنة املالية 2019
)ماليين حقوق السحب اخلاصة(

تاريخ النفاذاألعضاء

املبالغ 

التي تمت 

املوافقة 

عليها:

اتفاقات جديدة مدتها ثالث سنوات يف إطار تسهيل الصندوق املمدد، وذلك

30124.4 نوفمبر 2018سيراليون

 124.4اجملموع

االتفاقات املعززة يف ظل التسهيل االئتماين املمدد1

 5.7 1 يونيو 2018غينيا بيساو

 19.7 10 ديسمبر 2018النيجر

 25.4  اجملموع

جديد التسهيل االئتماين السريع 

1985.2 إبريل 2019موزامبيق

 85.2 اجملموع

 235.1 اإلجمايل

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

1 بالنسبة لالتفاقات املعززة، ال يظهر إال مبلغ الزيادة.
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اإلقراض

دون  ودعمه  الصندوق  مشورة  على  للحصول  السياسات"  دعم  "أداة  من 

عقد اتفاق لالقتراض. وتمثل هذه األداة عنصرا تكميليا مهما لتسهيالت 

للنمو  االستئماين  الصندوق  إطار  يف  الصندوق  يتيحها  التي  اإلقراض 

واحلد من الفقر. وتساعد هذه األداة البلدان يف تصميم برامج اقتصادية 

التنمية  فعالة. وهي تعطي إشارات واضحة إىل اجلهات املانحة وبنوك 

البلد  سياسات  بقوة  الصندوق  يقر  حيث  واألسواق:  األطراف  متعددة 

العضو املعني.

بشأن  وثيق  إجراء حوار  على  التشجيع  إىل  السياسات  دعم  أداة  وتهدف 

عادة يف صورة  يكون  ما  وهو  العضو،  والبلد  الصندوق  بين  السياسات 

تقييمات نصف سنوية يجريها الصندوق للسياسات االقتصادية واملالية 

لدى البلد العضو. ويتاح استخدام هذه األداة للبلدان املؤهلة لالستفادة 

استراتيجية  تطبق  التي  الفقر  من  واحلد  للنمو  االستئماين  الصندوق  من 

االستقرار  تعزيز  على  يركز  سياسات  إطار  إىل  تستند  الفقر  من  للحد 

تعميق  مع  الديون،  حتمل  على  القدرة  واستمرارية  الكلي  االقتصادي 

النمو  أمام  معوقات  تمثل  التي  اجملاالت  أهم  يف  الهيكلية  اإلصالحات 

النمو وجهود  الفقر. وتدعم هذه اإلصالحات قوة واستمرارية  واحلد من 

الالزم  الدعم  تقديم  مؤسساتها  تستطيع  التي  البلدان  يف  الفقر  من  احلد 

دعم  أداة  ظل  يف  السياسات  تهدف  عام،  وبوجه  ومستمر.  قوي  ألداء 

السياسات إىل تدعيم االستقرار االقتصادي الكلي واملُضي قُدُما يف تنفيذ 

التدابير الهيكلية لدفع النمو وزيادة فرص العمل. وتتضمن هذه التدابير 

شبكات  وتأسيس  املايل،  القطاع  وتقوية  العام،  القطاع  إدارة  حتسين 

اجمللس  يجريها  التي  البرامج  مراجعات  وتقوم  االجتماعية.  األمان 

التنفيذي للصندوق بدور بالغ األهمية يف تقييم األداء يف إطار البرنامج 

وإتاحة تعديل مسار األداء بحيث يتسق مع التطورات االقتصادية. 

واستكمل اجمللس التنفيذي خالل السنة املالية 2019 مراجعة أداة دعم 

السياسات لكل من رواندا والسنغال.

االختالفات  هذه  ومن 

متاحة  )فهي  لألهلية  شروط  أي  وجود  عدم 

جلميع األعضاء(، واجلدول الزمني للمراجعة أكثر مرونة، ومنهج مراقبة 

الشرطية يقوم على املراجعة. 

وواصل اجمللس خالل السنة املالية 2019 مراقبة تقدم العمل من خالل 

بدء  على  وافق  كما  السياسات  تنسيق  أداة  ظل  يف  سيشيل  مع  برنامج 

برنامج مع صربيا يف ظل أداة تنسيق السياسات. 

صربيا

كانت صربيا هي ثاين البلدان أعضاء الصندوق الذي يطلب االستفادة من 

أداة تنسيق السياسات عقب استكمال اتفاق االستعداد االئتماين الوقائي 

يف فبراير 2018. وحققت صربيا تقدما هائال نحو استعادة استمرارية 

أوضاع املالية العامة وحتسين الوضع االقتصادي الكلي يف ظل برنامج 

ومع  إيجابية.  االقتصادية  آفاقها  تزال  وال  الدويل،  النقد  صندوق  مع 

هذا، فهي ال تزال عرضة النتشار تداعيات التطورات اإلقليمية والعاملية 

يف  اخملاطر  عن  العزوف  زيادة  احتماالت  ذلك  يف  بما  السوق،  وتقلب 

األسواق الصاعدة. 

اتفاق مدته 30 شهرا مع  التنفيذي على  ويف يوليو 2018، وافق اجمللس 

تنسيق  أداة  من  والهدف  السياسات.  تنسيق  أداة  من  لالستفادة  صربيا 

واملُضي  واملايل  الكلي  االقتصادي  االستقرار  على  احلفاظ  هو  السياسات 

قُدُما يف تنفيذ جدول أعمال طموح بشأن اإلصالحات الهيكلية واملؤسسية 

لدعم حتقيق النمو االحتوائي بوتيرة سريعة، وتوفير فرص العمل، وحتسين 

جدول  على  بناء  البرامج  مراجعة  عمليات  وجتُرى  املعيشة.  مستويات 

زمني نصف سنوي ثابت. ورغم أن "أداة تنسيق السياسات" ال تنطوي على 

استخدام أي من موارد الصندوق املالية، فإن االستكمال الناجح ملراجعات 

يف  باالستمرار  صربيا  التزام  توضح  إشارة  إعطاء  يف  سيسهم  البرامج 

السياسات االقتصادية الكلية القوية واإلصالحات الهيكلية.  

أداة دعم السياسات

بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل التي ال ترغب يف احلصول على 

قرض من الصندوق أو ال حتتاجه، هناك آلية مرنة تمكنها من االستفادة 
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اإلصالحات، مما يؤدي إىل زيادة االستثمارات ورفع نمو إجمايل الناجت 

احمللي.

لكنه  قويا،  اقتصاديا  نموا  تشهد  ألبانيا  أن  التنفيذيون  املديرون  وذكر 

الهيكلية. لذلك، فمن  قد ال يستمر بدون إعطاء دفعة كبيرة لإلصالحات 

الضروري للغاية أن تستفيد احلكومة من أوقات اليُسر لكي تمضي قُدُما 

النمو املمكن لكي يعود  أعمال اإلصالحات بغية دفع  نحو تنفيذ جدول 

النفع على ألبانيا من انضمامها احملتمل إىل االحتاد األوروبي.

اليونان

اليونان  أوىل مناقشاته مع  التنفيذي  اختتم اجمللس  يف مارس 2019، 

بشأن متابعة ما بعد البرامج.

يف  آخذ  أنه  كما  سريعة  بوتيرة  اليونان  يف  االقتصادي  التعايف  يسير 

 %2.1 نسبة  من  )أعلى  العام  هذا   %2.4 النمو  بلوغ  ويُتوقع  االتساع. 

حسب التقديرات يف 2018( تدعمه الصادرات واستهالك القطاع اخلاص 

للودائع  التدريجي  التعايف  أدى  وقد  املزاج.  حتسن  مع  واالستثمارات 

اخلاصة إىل تسهيل مواصلة تخفيف إجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية، 

وإن كان اإلقراض املصريف ال يزال سالبا. وعلى املدى املتوسط، يُتوقع 

تباطؤ التوسع االقتصادي ليصل إىل أعلى قليال من %1.

ولدى اليونان قدرة كافية تمكنها من سداد ديونها على املدى املتوسط، 

لكنها معرضة خملاطر متزايدة وسط مواطن الضعف التي التزال كبيرة. 

الناجت احمللي على مسار  إجمايل  إىل  الدين  أن تظل نسبة  املتوقع  ومن 

الهبوط يف األجل املتوسط بفضل االرتفاع املستمر يف الفوائض األولية 

كما هو متفق عليه مع الشركاء األوروبيين، ونمو إجمايل الناجت احمللي 

كبيرا  نقديا  وقائيا  هامشا  أتاح  مما  الديون،  أعباء  وتخفيف  االسمي، 

وانخفاض خدمة الدين يف حالة القروض الرسمية. 

)احمللية واخلارجية على حد سواء( وال  اشتدت حدة اخملاطر  ومع ذلك، 

تزال موروثات األزمة - بما فيها ارتفاع الدين العام وضعف امليزانيات 

العمومية للقطاع اخلاص - وضعف االنضباط يف أداء املدفوعات تشكل 

مواطن ضعف كبيرة.

وذكر املديرون التنفيذيون أنه يتعين مواصلة بذل اجلهود لالستفادة من 

مكاسب القدرة التنافسية، وتعزيز اإلنتاجية، وضمان مرونة سوق العمل. 

التنافسية  والقدرة  العمالة  توظيف  قلقهم من اخملاطر على  وأعربوا عن 

الناجمة عن االنعكاس مؤخرا يف مسار إصالح اتفاق التفاوض اجلماعي 

عام 2012 إىل جانب رفع احلد األدنى اإللزامي لالجور، الذي كان أعلى 

كثيرا من نمو اإلنتاجية. 

متابعة ما بعد البرامج

عندما يقترض بلد عضو أمواال من الصندوق، تخضع سياساته لفحص 

أدق. وعند استكمال بلد عضو برنامج لإلقراض، فقد يخضع ملتابعة ما 

بعد البرامج، والتي تمثل جزءا مهما من هيكل الضمانات الوقائية لدى 

الصندوق. ومن املتوقع عادة إجراء متابعة ما بعد البرامج جلميع البلدان 

األعضاء التي ال يزال يُستحق عليها ائتمان ضخم للصندوق بعد انتهاء 

سالمة  تهدد  التي  اخملاطر  حتديد  هو  املتابعة  من  والهدف  براجمها. 

األوضاع يف تلك البلدان على املدى املتوسط، وإصدار إشارات حتذيرية 

مبكرة بشأن اخملاطر التي تتعرض لها امليزانيات العمومية للصندوق. 

السياسة  إجراءات  الصندوق املشورة بشأن  الضرورة، يقدم خبراء  وعند 

الالزمة لتصحيح االختالالت االقتصادية الكلية.

وقام اجمللس التنفيذي خالل السنة املالية 2019 بمراجعة التقدم الذي 

حققته قبرص من خالل متابعة ما بعد البرامج واختتم أوىل مناقشاته 

بهذا الشأن مع ألبانيا واليونان. 

ألبانيا

ألبانيا  مع  مناقشاته  أوىل  التنفيذي  اجمللس  اختتم   ،2018 مايو  يف 

بشأن متابعة ما بعد البرامج. وقد أخذ اقتصاد ألبانيا يكتسب مزيدا من 

القوة فبلغ نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 3.8% )على أساس سنوي 

مقارن( خالل عام 2017، انعكاسا لقوة الطلب احمللي مدفوعا بانتعاش 

وكبرى  األسر،  قطاع  وائتمان  العمل  سوق  وتعايف  اإلنشاءات  قطاع 

مشروعات االستثمار األجنبي املباشر املرتبطة بالطاقة. وبرغم تراجع 

نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي، تباطأت وتيرة ضبط أوضاع 

املالية العامة منذ انتهاء البرنامج وتراكمت املتأخرات. وقد تراجع عجز 

السياحة  تدعمه  احمللي،  الناجت  إجمايل  من   %6.9 إىل  اجلاري  احلساب 

األجنبي  النقد  احتياطيات  تزال  وال  األخرى،  اخلدمات  من  والصادرات 

يف مستوى مريح. ومعدل التضخم منخفض، وبرغم ضعف نمو االئتمان، 

تتمتع البنوك بالسيولة واالستقرار. 

القصير،  املدى  على  اإليجابية  واآلفاق  املواتية  البيئة  من  الرغم  وعلى 

العام،  الدين  ارتفاع  من  تنشأ  ضعف  ومواطن  خماطر  هناك  تزال  ال 

املؤسسات  يف  الضعف  وأوجه  املايل،  القطاع  يف  املتعثرة  والقروض 

انتشار  أو  اإلصالحات  تباطؤ  شأن  ومن  القضائي.  والنظام  العامة 

مما  والثقة،  النمو  آفاق  يضعف  أن  اخلارجية  الصدمات  من  التداعيات 

يؤثر سلبا على ديناميكية الدين ويُنشئ ضغوطا تمويلية على احلكومة. 

وعلى اجلانب اإليجابي، فإن بدء املفاوضات حول االنضمام إىل االحتاد 

بشأن  األعمال  جدول  تنفيذ  نحو  للدفع  فرصة  يتيح  أن  يمكن  األوروبي 
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تنمية 

القدرات

تؤدي تقوية قدرات املؤسسات، 

مثل البنوك املركزية ووزارات 

املالية، إىل تنفيذ سياسات أكثر 

فعالية وتعزيز االستقرار والشمول 

االقتصادي. لذلك يعمل الصندوق 

مع البلدان على تقوية هذه 

املؤسسات من خالل تقديم املساعدة 

الفنية والتدريب اللذَيْن يركزان على 

القضايا بالغة األهمية لالستقرار 

االقتصادي.
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ونظرا ألن البلدان تعمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، تركز 

جهود الصندوق يف جمال تنمية القدرات على جماالت اختصاصه 

األساسية التالية: 

سياسة املالية العامة: مساعدة احلكومات على تعبئة اإليرادات  ■

بشكل أفضل وإدارة النفقات بكفاءة، من خالل السياسات الضريبية 

واجلمركية وتقوية املؤسسات املعنية باإليرادات، وصياغة املوازنة، 

واإلدارة املالية العامة، والدين احمللي واخلارجي، وشبكات األمان 

استمرارية  على  احلفاظ  من  احلكومات  ذلك  ويمكّن  االجتماعي. 

والطرق  كاملدارس  التحتية  البنية  وتقوية  العامة،  املالية  أوضاع 

واملستشفيات، وحتسين شبكات األمان االجتماعي، وجذب مزيد من 

االستثمارات.

البنوك  ■ مع  العمل  املايل:  القطاع  وسياسة  النقدية  السياسة 

إىل  الصرف،  سعر  وسياسات  النقدية  سياساتها  لتحديث  املركزية 

جانب حتديث أطر هذه السياسات وتنفيذها؛ ومع اجلهات التنظيمية 

واملؤسسات  التحتية  البنية  لتقوية  املايل  القطاع  يف  والرقابية 

الرقابة  وتعزيز  لبناء  الصلة  ذات  األخرى  اجلهات  ومع  املالية؛ 

االحترازية الكلية والقدرة على إدارة األزمات. وتساهم هذه اجلهود 

يف حتسين االستقرار االقتصادي الكلي واملايل يف البلد املعني، مما 

يعزز النمو احمللي والتجارة الدولية.

واملعنية  ■ القانونية  البلدان  أطر  اتساق  حتقيق  القانونية:  األطر 

إصالحات  إجراء  من  تتمكن  حتى  الدولية،  املعايير  مع  باحلوكمة 

وغسل  الفساد  ومكافحة  املايل،  والقطاع  العامة  للمالية  سليمة 

األموال وتمويل اإلرهاب.

البيانات  ■ ونشر  إعداد  على  البلدان  قدرة  تعزيز  اإلحصاءات: 

االقتصادية الكلية واملالية لتكوين فهم أدق القتصاداتها، وتعزيز 

صياغة السياسات املستندة إىل أدلة، وتقوية الشفافية واملساءلة، 

ودعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

صُنع السياسات االقتصادية الكلية: تقوية مهارات املسؤولين  ■

يف صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية ومالية سليمة، وتعميق 

احلوار مع البلدان األعضاء حول قضايا السياسات وتسهيل تبادل 

اخلبرات يف جمال السياسات من خالل التَعَلُم من النظراء. 

مقدمة

تنمية القدرات هي إحدى املهام الرئيسية الثالثة املنوطة بالصندوق، إىل 

جانب أنشطة اإلقراض والرقابة، وتمثل 30% من موازنته. وتنمية القدرات 

تساعد البلدان األعضاء على وضع سياسات وبناء مؤسسات فعالة لتقوية 

اقتصاداتها، وتعزيز النمو االحتوائي، وخلق فرص العمل. وأدرك صندوق 

النقد الدويل بشكل متزايد أنه من أجل تقديم خدمة جيدة ألعضائه، ال يسعه 

وضع تنمية القدرات يف مرتبة ثانوية أو  التعامل معها كنشاط منفصل. 

وبالتايل فإن النظر يف تنمية القدرات على نحو متكامل مع أعمال الرقابة 

وظائف  بين  التضافر  إمكانية  لتحقيق  مواتية  فرصة  يمثل  واإلقراض 

الصندوق الرئيسية وتقديم خدمة أفضل ألعضائه. ويتبوأ الصندوق موقعا 

واختصاصه  العاملي  نشاطه  خالل  من  أعضائه  دعم  من  يمكنه  منفردا 

معرفته  من  يمتلكها  التي  الثروة  خالل  فمن  ركائز.  ثالث  على  القائم 

املتخصصة وخبرته يف  جمال تنمية القدرات، يمكنه تعزيز أهمية وكفاءة 

تقوية  كذلك  ويمكنه  السياسات.  بشأن  يسديها  التي  املشورة  وفعالية 

عملية توجيه أنشطة تنمية القدرات وزيادة وضوحها وفعاليتها من خالل 

املشاركة يف العمل بانتظام مع كبار صناع السياسات  ويتبوأ الصندوق 

وأن  للمعرفة  مركزا  يصبح  أن  خاللها  من  يستطيع  مالئمة  مكانة  أيضا 

املعنية  اجلهات  بين  والتنسيق  النظراء،  من  والتعلُم  املعرفة،  تبادل  يدعم 

بتنمية القدرات لتعزيز هذه اجلهود. 

ويقدم الصندوق دعمه يف جمال تنمية القدرات عن طريق بعثات يرأسها 

العاصمة، وزيارات يقوم  الرئيسي يف واشنطن  خبراء يوفدهم من مقره 

بها خبراء لفترات قصيرة، وتكليف مستشارين مقيمين يف مهمات طويلة 

القدرات  لتنمية  اإلقليمية  املراكز  من  وشبكة  املعني،  البلد  داخل  األجل 

على  الصندوق  تساعد  إقليميا  مركزا   16 وهناك  اإلنترنت.  عبر  والتعلم 

سرعة تلبية ما يستجد من احتياجات يف أي بلد والتنسيق على نحو أوثق 

مع شركاء التنمية اآلخرين. ومن شأن وجود رؤية شاملة ومنظمة بشكل 

جيد أن يضمن تركيز اجلهود على بناء املؤسسات االقتصادية وتماشيها 

مع أولويات التنمية يف البلد املعني. ويدعم هذه اجلهود الشركاء الثنائيون 

ومتعددو األطراف الذين يمولون حاليا حوايل نصف جهود الصندوق يف 

جمال تنمية القدرات، بما يف ذلك من خالل دعمهم للمراكز اإلقليمية. 

جمال  الدعم يف  الصندوق  قدم  املاضية،  اخلمسين  السنوات  مدار  وعلى 

تنمية القدرات لكل البلدان األعضاء البالغ عددها 189 بلدا بما يتماشى 

مع أولوياتها. ففي السنة املالية 2019، تلقت البلدان النامية منخفضة 

الصندوق.  قدمها  التي  الفنية  املشورة  جمموع  نصف  حوايل  الدخل 

وحصلت اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات متوسطة الدخل على 

ما يزيد قليال على نصف التدريب الذي يقدمه الصندوق بشأن السياسات. 
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مراجعة استراتيجية تنمية القدرات

"مراجعة   2018 نوفمبر  يف  للصندوق  التنفيذي  اجمللس  ناقش 

على  املراجعة  وركزت  الصندوق."  يف  القدرات  تنمية  استراتيجية 

القدرات  أعمال تنمية  البعض: تقوية تأثير  هدفين  يعزز  بعضهما 

تنمية  جمال  يف  العمل  تأثير   زيادة  وينبغي  كفاءتها.  وزيادة 

القدرات من خالل مواصلة دجمها بقوة يف املشورة بشأن السياسات 

وعمليات اإلقراض من الصندوق وعن طريق صياغة استراتيجيات 

تتالءم  مع القدرات املؤسسية لكل بلد على حدة، وتفي باالحتياجات 

اخلاصة به، بينما تركز على عملية التنفيذ والنتائج. وينبغي زيادة 

كفاءة أعمال تنمية القدرات عن طريق حتسين عمليات ونظم تنمية 

وتقوية   — واملساءلة  الشفافية  تعزيز  إىل  تهدف  التي   — القدرات 

أساس صنع القرارات االستراتيجية. 

كركيزة  تساعد  التي  للتوصيات  حمددة  جماالت  خمسة  هناك 

الستراتيجية تنمية القدرات: 

واخلارجية  ■ الداخلية  املعنية  األطراف  ومسؤوليات  أدوار  حتديد 

بشكل أوضح، وقيام سلطات البلدان بدور قيادي طوال عملية تنمية 

وقصور  املؤسسية  للقيود  املناسب  االهتمام  وتوجيه  القدرات، 

البلدان تقتضي وجود  التي تركز على  القدرات. وهذه االستراتيجية 

البلدان  مشاركة  لتقود  اجلغرافية  املناطق  بشؤون  خمتصة  إدارات 

يف العمل ككل، بما يف ذلك وضع االستراتيجيات وحتديد األولويات 

القُطْرية لتنمية القدرات، مع مراعاة االستراتيجية اخلاصة بهذا البلد، 

والعمل بالتعاون مع اإلدارات املعنية بتنمية القدرات. 

حتديد األولويات ومتابعة األنشطة على نحو أفضل، مع التوجه  ■

إىل وضع خطط  تنمية القدرات على املدى املتوسط واالستمرار يف 

تقوية متابعة أنشطة تنمية القدرات ككل. 

احتياجات  ■ حسب  اخملصصة  املساعدة  تقديم  عمليات  تعزيز 

من  مزيد  نحو  للمُضي  القائمة  االستراتيجيات  على  بناء  البلدان، 

التحديث والسرعة يف تقديم املساعدة على تنمية القدرات، من خالل 

جتارب استخدام الوسائل التكنولوجية املبتكرة بصفة مستمرة. 

أنشطة  ■ عن  داخليا  املعلومات  وتبادل  املشاورات  فعالية  زيادة 

تنمية القدرات داخل الصندوق، من خالل مبادرات اجمللس التنفيذي 

مثل  العمل،  يف  املشاركة  من  االستفادة  إىل  تهدف  التي  املنتظمة 

تنمية  وإدارة  تسيير  وبرامج  الرقمي،  العمل  ومكان  املعرفة،  إدارة 

القدرات. 

القدرات، وكذلك مشورته وبحوثه يف  ويسهم الصندوق يف جمال تنمية 

جمال السياسات، يف مساعدة البلدان األعضاء يف التعامل مع أولويات 

التنمية، بما يف ذلك ما يلي: 

احلد من عدم املساواة: يقوم الصندوق بتدريب صناع السياسات  ■

والضرائب  والدعم،  اإلنفاق  إصالح  مثل  احتوائية  سياسات  تنفيذ  على 

التصاعدية والشمول املايل، بما يف ذلك من خالل الوسائل التكنولوجية 

التي  واملراقبة  والعمل  التحليل  أدوات  أيضا  ويقدم  اجلديدة.  املالية 

حتتاجها البلدان للقضاء على عدم املساواة. 

جمال  ■ يف  الصندوق  جهود  نطاق  اتسع  اجلنسين:  بين  املساواة 

تدريب  لتشمل  اجلنسين  بين  املساواة  حول  والتدريب  القدرات  تنمية 

النظراء، وبعثات  للتعلم من  التطبيقية  املسؤولين احلكوميين، واحللقات 

املساعدة الفنية يف جمال إعداد املوازنة املراعية للنوع االجتماعي.

على  ■ البلدان  مع  الصندوق  يعمل  املناخ:  تغير  مواجهة  إجراءات 

آثار  من  للحد  الطاقة  استخدام  كفاءة  وتسعير  البيئية  الضرائب  إصالح 

تغير املناخ. ويساهم الصندوق أيضا يف وضع اطر قوية وخطط اإلدارة 

املالية العامة بغرض إعداد البلدان ملواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات 

العمل مع خبراء يف  الصندوق يف  اشترك خبراء  وقد  باملناخ.  املرتبطة 

بنوك مركزية رائدة إلعداد أدوات اختبار القدرة على حتمل الضغوط من 

خماطر املناخ.
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املساعدة  ■ تقدم  التي  األخرى  األطراف  مع  اخلارجي  التنسيق  تقوية 

لتنمية القدرات، ومناهج التواصل املبتكرة لزيادة الوعي بعمل الصندوق 

التوصيات  عرض  طريقة  وحتسين  اجملال،  هذا  يف  القدرات  تنمية  على 

املوضوعات  عن  املذكرات  من  مزيد  ونشر  الفنية،  املساعدة  تقارير  يف 

املتخصصة وتقاير املساعدة الفنية مع احلفاظ على السرية وثقة العميل. 

ويسلط التقرير الضوء يف الصفحات التالية على اجملاالت ذات األولوية 

واألمثلة القُطْرية من كل نشاط من أنشطة تنمية القدرات األساسية التي 

يقوم بها الصندوق.  

أضواء على قضايا املالية العامة

إدارة اإليرادات 

الالزمة  املوارد  تأمين  يف  للبلدان  بالغة  أهمية  اإليرادات  تعبئة  تشكل 

للتنمية املستدامة، واحلد من االعتماد على املعونات اخلارجية يف حالة 

على  العمل  الدويل  النقد  صندوق  واصل  وقد  الدخل.  منخفضة  البلدان 

تصميم مناهج مبتكرة لتقوية إدارة اإليرادات.

حلقة   2019 يوليو  يف  الصندوق  نظم  نوعه،  من  األول  هو  حدث  ويف 

احمليط  ومنطقة  الكاريبي  منطقة  يف  اإليرادات  "تعبئة  عن  تطبيقية 

الهادئ: قضايا مشتركة-ومناهج خمتلفة، " اجتمع فيها ممثلون من 35 

دولة جزرية صغيرة لتبادل املعرفة واخلبرات يف التعامل مع التحديات 

املتفردة التي يواجهونها يف تعبئة اإليرادات. واستفاد مندوبو البلدان من 

تبادل األفكار وازداد التزامهم بتطبيق اإلصالحات على جانب اإليرادات.

مع  التفاعلية  التطبيقية  احللقات  من  سلسلة  الصندوق  عقد  كذلك 

فريق القيادة التنفيذي يف إحدى إدارات اإليرادات األوروبية. وركزت 

احللقة التطبيقية التي عُقِدَت يف فبراير 2019 على تطوير املهارات 

الرئيسية الالزمة لبناء مقر  عمل قوي يتعاون كبار املديرين فيه 

على تنفيذ جدول أعمال إصالحي طموح بينما يضمن الكفاءة يف 

تنفيذ العمليات اليومية. وساعد ذلك القيادة على التركيز بشكل أكبر 

إصالح  نتائج   أثمر  مما  احلوكمة،  وإصالح  التنظيمي  األداء  على 

أفضل.

السياسة الضريبية 

تساعد السياسات الضريبية اجليدة على حتقيق أهداف اإليرادات وضمان 

خبراء  وقدم  والعادل.  االحتوائي  القوي  للنمو  الضريبي  النظام  دعم 

الصندوق مساعدة يف هذا اجملال. 

ويف غينيا، عقب طفرة االستثمارات يف املناجم، أصبحت السلطات قلقة 

بصورة متزايدة بشأن قدرة النظام الضريبي على التعامل بفعالية مع 

مسائل التسعير التحويلي، ومن ثم تعبئة إيرادات أعلى. وأشار صندوق 

كاملة  مراجعة  إلجراء  الفرصة  هذه  اغتنام  ضرورة  إىل  الدويل  النقد 

ألحكام الضرائب الدولية وأوفد بعثة يف سبتمبر 2018. واقترح خبراء 

احمللية  الظروف  مع  تتسق  عمليات  وحتديد  قواعد  وضع  الصندوق 

إحلاح  وحتت  حمددة.  قانونية  نصوص  إىل  التوصيات  هذه  وترجموا 

يف  املقترحة  الدولية  الضريبية  األحكام  مباشرة  اعتُمِدَت  املوقف، 

ميزانية عام 2019.
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تنمية القدرات

وعقب هبوط أسعار السلع األولية هبوطا حادا يف 2014، اتخذت بلدان 

ضبط  لتحقيق  خطوات  إفريقيا  لوسط  والنقدية  االقتصادية  اجلماعة 

النفقات غير ذات األولوية، لكن بات من  العامة بترشيد  أوضاع املالية 

الضريبية.  اإليرادات  من  مزيد  لتعبئة  املزيد  عمل  يتعين  أنه  الواضح 

ككل،  املنطقة  مستوى  على  اإلصالحات  تنفيذ  إىل  التوصل  أجل  ومن 

استمرت أنشطة الصندوق لتقديم املساعدة الفنية يف الفترة بين 2017 

و2019 من أجل تشخيص الوضع وصياغة توصيات بشأن السياسات، 

ونتيجة  جديدة.  إقليمية  لتوجيهات  القانونية  الصياغة  يف  واملساعدة 

لذلك، أقرت اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا رسميا يف إبريل 

2019 توجيها جديدا خاصا بالضريبة االنتقائية، من املتوقع أن يساعد 

مدى  على  كبيرة  إضافية  ضريبية  إيرادات  تعبئة  على  األعضاء  البلدان 

السنوات القادمة. 

 اإلدارة املالية العامة

وسياسة النفقات

املساعدة  تقديم  الدويل  النقد  صندوق  واصل 

للبلدان يف تقوية حوكمة البنية التحتية لتحقيق 

على  العامة  ااالستثمارات  تأثير  من  حد  أقصى 

النمو من خالل عمليات التقييم وبناء القدرات.  

إدارة  تقييم  عمليات  الصندوق  وأجرى 

االستثمارات العامة يف 18 بلدان خالل السنة 

 .53 إىل  جمموعها  ليصل   ،2019 املالية 

السلطات  املذكورة  التقييم  عمليات  وتساعد 

الالزمة لتقوية  على حتديد إجراءات اإلصالح 

نام،  فييت  ويف  التحتية.  البنية  حوكمة 

متعددة  خطة  وضع  التوصيات  تضمنت 

السنوات لالستثمارات العامة وتعزيز  عملية 

كمدخالت  فاستُخدِمَت  املشروعات،  تقييم 

االستثمارات  قوانين  تعديل  يف  أساسية 

العامة ذات الصلة.  ويف لبنان، أدت النتائج 

تطوير  نحو  املزيد  عمل  إىل  املستخلصة 

العامة  املالية  على  اخملاطر  حتديد  إطار 

وتقييمها مع التركيز على عالقات الشراكة 

بين القطاعين العام واخلاص. 

ونظم صندوق النقد الدويل ندوات وحلقات تطبيقية إقليمية خمتلفة 

رفيعة  ندوات  عُقِدَت  وغانا،  نام  فييت  ففي  القدرات.  بناء  بهدف 

املستوى عن حوكمة البنية التحتية لتشجيع التعلُم من النظراء وتبادل 

اخلبرات بين املسؤولين احلكوميين يف آسيا و إفريقيا، على التوايل. 

إقليمية  عمل  ورشات  ثالث  الصندوق  نظم  الكاريبي،  منطقة  ويف 

احلكوميين  للمسؤولين  عملي  تدريب  لتقديم  سنوات  ثالث  خالل 

الناشئة عن شراكة  املالية  تقييم اخملاطر  نموذج  يستخدمون  الذين 

القطاعين العام واخلاص، وهو أداة مصممة لتقييم انعكاسات عالقة 

الشراكة بين القطاعين العام واخلاص على املالية العامة. وتضمنت 

الشراكة  عالقات  إدارة  وممارسات  ألطر  إقليمي  مسح  إجراء  النتائج 

طريق  خارطة  تضمن  دراسة  وإعداد  واخلاص  العام  القطاعين  بين 

لتحسين إدارتها للمايلة العامة.
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متوسطة  واالستراتيجية  الصندوق  حددها  التي  باألولويات  واسترشادا 

املدى إلدارة األسواق النقدية والرأسمالية 2017-2020، تضمن تقديم 

املساعدة الفنية امليدانية ما يعادل عمل 75 خبيرا  بدوام كامل خالل السنة 

املالية  2019 ، واستفادت منها ما يزيد على 137 منطقة اختصاص - 

مؤسسات ثنائية وأجهزة إقليمية - يف خمتلف أنحاء العامل. وكانت إفريقيا 

جنوب الصحراء هي أكبر متلق للمساعدة الفنية )40% خالل السنة املالية 

2019(، تلتها منطقة آسيا واحمليط الهادئ ومنطقة الشرق األوسط وآسيا 

الدخل  البلدان منخفضة  الكبيرة املوجهة نحو  الوسطى. وتستمر اجلهود 

حتول. بمرحلة  تمر  والتي  الصاعدة  االقتصادات  وكذلك  الهشة   وللدول 

يف  السيما  املايل،  االستقرار  جماالت  يف  القدرات  بناء  أنشطة  وكانت   

سياق مراجعة استقرار القطاع املايل، هي التي شهدت أكبر درجات النمو. 

الفنية  املساعدة  تقديم  أنماط  مرونة  أن  املاضية  السنوات  خالل  وثبت 

تكتسب أهمية خاصة يف التوصل إىل نتائج جيدة. وتمكن صندوق النقد 

الدويل، بمساعدة من اجلهات املانحة، من توفير 36 خبيرا يعملون على 

أساس ثنائي لفترات طويلة يف جميع املناطق وتعميم "مراجعة استقرار 

الطلب  أساس   على  تُقَدَّم  التي  الفنية  للمساعدة  كأداة  املايل  القطاع 

فئة  من  األدنى  الشريحة  يف  والبلدان  الدخل  منخفضة  البلدان  ملساعدة 

الدخل املتوسط على الكشف عن اخملاطر ومواطن الضعف يف القطاعات 

األولويات  حسب  تباعا  ومرتبة   شاملة  طريق  خارطة  وإعداد  املالية 

وأُجريت  التحديات.  لهذه  للتصدي  القدرات  بناء  الفنية بهدف  للمساعدة 

)كمبوديا  تشخيصية  مراجعة  عمليات  ست   2019 املالية  السنة  خالل 

وزمبابوي(،  وغزة  الغربية  والضفة  النكا  وسري  ونيكاراغوا  وكوسوفو 

 2020 املالية  السنة  خالل  أخرى  عمليات  خمس  إجراء  املقرر  ومن 

ملتابعة  العمل  وتقدم  ورواندا(.  وغينيا  وغامبيا  وجيبوتي  )بنغالديش 

التنفيذ على خارطة طريق املساعدة الفنية يف ثالثة بلدان أخرى شملتها 

مراجعة استقرار القطاع املايل )كوستاريكا وفيجي وباراغواي( بدعم من 

موارد الصندوق، وكذلك بدأ العمل يف أوغندا بدعم من صندوق استقرار 

القطاع  استقرار  صندوق  مظلة  وحتت  ذلك،  على  وفضال  املايل.  القطاع 

اإلنترنت  التدريبية عبر شبكة  الدورة  فبراير 2019  املايل،استُكمِلَت يف 

عن قضايا الرقابة والتنظيم يف سياق البرنامج التجريبي املشترك بين 

معهد االستقرار املايل يف بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدويل. 

يقدمها  التي  الفنية  املساعدة  على  األخرى  األمثلة  بعض  يلي  وفيما 

الصندوق يف القطاعين النقدي واملايل: 

األرجنتين: دعم جهود تنفيذ البرنامج بتنمية القدرات يف جمال إدارة  ■

الدين احمللي وإطار تنفيذ السياسات النقدية.

اللوائح  ■ من  العديد  وتنفيذ  تعديل  على  السلطات  مساعدة  كمبوديا: 

خمصصات  رصد  مثل  جماالت  يف  املصريف  للقطاع  املهمة  التنظيمية 

خسائر رأس املال والقروض الضعيفة.  

وتظل شفافية املالية العامة يف غاية األهمية لضمان فعالية إدارة 

العامة  املالية  شفافية  ميثاق  أن  كما  واملساءلة،  العامة  املالية 

الرئيسيان يف جهود  العنصران  هما  العامة  املالية  وتقييم شفافية 

الصندوق اجلارية لدعم البلدان األعضاء يف هذا اجملال.  ويف يونيو 

2019، طبق الصندوق تقييم شفافية املالية العامة يف أوزبكستان 

خطة  ووضع  العامة  املالية  شفافية  ممارسات  يف  الثغرات  لتحديد 

رئاسيا  مرسوما  السلطات  أصدرت  التقييم،  وعقب  مفصلة.  عملة 

هذه  اجلمهور  يف   ومشاركة  امليزانية  إعداد  عملية  انفتاح  لضمان 

املالية  تقارير  تغطية  نطاق  لتوسيع  طريق  خارطة  ووضع  العملية 

ضمن  اإلصالحات  هذه  وأُدْرِجَت  جودتها.  مستوى  وحتسين  العامة 

وثيقة ميزانية 2019. كذلك عقد صندوق النقد الدويل أوىل حلقاته 

التطبيقية اإلقليمية للتَعَلُّم من النظراء والتي تناولت شفافية املالية 

العامة يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء املتحدثة بالفرنسية وذلك 

التنمية،  وشركاء  حكوميين،  مسؤوليين  بين  وجمعت   ، دكار  يف 

واجملمتع املدين. 

واصل صندوق النقد الدويل دعم الدول الهشة لتعزيز قدراتها يف جمال 

وخطة  السلطات استراتيجية  أعدت  غينيا،  ويف  العامة.  املالية  اإلدارة 

 ،)2022-2019( القادمة  األربعة  للسنوات  العامة  املالية  لإلدارة  عمل 

واعتمدتها بدعم من صندوق النقد الدويل، وتمويل من االحتاد األوروبي، 

العامة  النفقات  تقييم  من  املستخلصة  النتائج  إىل  فيهما  استندت 

صندوق  وكان  العامة"،  االستثمارات  إدارة  و"تقييم  املالية  واملساءلة 

النقد الدويل قد أجراهما يف 2018. كذلك أصبح حساب اخلزانة الواحد 

البنك املركزي فعاال منذ يناير 2019، بدعم من الصندوق، بهدف  لدى 

حتسين إدارة النقدية. 

أضواء على قضايا القطاع النقدي

تعزيز  أجل  من  القدرات  لتنمية  الدويل  النقد  صندوق  جهود  أصبحت 

الراهنة  احلالة  ظل  يف  خاصة  أهمية  تكتسب  واملايل  النقدي  القطاعين 

آلفاق االقتصاد العاملي الذي يمر بلحظة فارقة. وكان الطلب الكبير على 

من  واسعة  جمموعة  يغطي   2019 املالية  السنة  خالل  القدرات  تنمية 

جماالت املوضوعات الرئيسية املتخصصة: التنظيم والرقابة يف القطاع 

املايل، وعمليات البنوك املركزية، بما فيها إدارة سعر الصرف، وسياسة 

السالمة االحترازية الكلية، واالستقرار املايل، وإدارة الدين، ومنع وقوع 

األزمات وإدارتها، ومراجعات االستقرار املايل. وواصل الصندوق كذلك 

بناء القدرات لتقديم دعم أفضل للبلدان األعضاء يف اجملاالت املستجدة 

مثل اخملاطر اإللكترونية والتكنولوجيا املالية وظل منخرطا إىل حد كبير 

يف حتديث احلوكمة ويف تقديم املساعدة الفنية.  
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أضواء على القضايا اإلحصائية

بأهميته   اإلحصائية  القدرات  تنمية  جمال  يف  الصندوق  عمل  يتسم 

على  تقوم  سياسات  بصياغة  األعضاء  للبلدان  يسمح  ألنه  نظرا  البالغة 

الوقت  يف  وتتوافر  للمقارنة  قابلة  ومالية  كلية  اقتصادية  إحصاءات 

املناسب. وتضاعفت أنشطة تنمية القدرات منذ عام 2011، حيث وصلت 

خالل  نشاط   700 على  يزيد  ما  إىل  والتدريب  الفنية  املساعدة  أنشطة 

السنة املالية 2019،  األمر الذي وضع الصندوق يف مصاف أكبر  خمس 

الصندوق  أنشطة  وتلقى  العامل.  يف  اإلحصائية  القدرات  تنمية  جهات 

على  القيادي  دوره  بفضل  دعما  اإلحصاءات  جمال  يف  القدرات  لتنمية 

مستوى العامل يف وضع املنهجيات اإلحصائية وكجهة واضعة للمعايير 

الدولية، وكذلك الرابط الوثيق بين تنمية القدرات يف هذا اجملال وعمليات 

الرقابة واإلقراض من الصندوق. 

املالية"  السالمة  مؤشرات  إعداد  إىل  "املرشد   2019 إبريل  يف  وصدر 

املنهجية  لإلرشادات  حتديث  على  املرشد  هذا  ويحتوي   .2019 لعام 

التي تضعها إدارة اإلحصاءات يف الصندوق حول املفاهيم والتعريفات، 

املالية  السالمة  مؤشرات  بيانات  إعداد  وأساليب  البيانات،  ومصادر 

تغطية  نطاق  لتوسيع  جديدة  مؤشرات  كذلك  املرشد  ويتضمن  ونشرها. 

سوق  وصناديق  األخرى،  املالية  الوساطة  جهات  فيغطي  القطاعات، 

غير  والشركات  التقاعد،  معاشات  وصناديق  التأمين،  وشركات  املال، 

املالية، وقطاع األسر.

اإلحصائية  القدرات  تنمية  ألنشطة  املدى  متوسط  جديد  بنيان  ووُضِع 

مما يحسن توجيهها ويرفع مستوى الكفاءة يف تقديمها ويسهل التحرك 

نتيجة  املتطورة  العاملية  والتحديات  األولويات  التعامل مع  السريع يف 

لالبتكار التكنولوجي. ويف ظل هذا البنيان، يجري العمل من خالل املراكز 

اإلقليمية لتنمية القدرات، الذي يركز على حتسين األطر املنهجية إلعداد 

جهات  عدة  تدعمها  التي  املواضيعية  الصناديق  وتكمله  اإلحصاءات، 

لدعم  البيانات  و"صندوق  املايل"  القطاع  استقرار  مثل "صندوق  مانحة 

القرارات" الذي بدأ يف يونيو 2018. 

لتعزيز  واسعة  بصالحيات  القرارات"  لدعم  البيانات  "صندوق  ويتمتع 

صنع  يف  عليها  يُعتمد  لكي  جودتها  مستوى  ورفع  البيانات  توافر 

القرارات، األمر الذي يسمح بمرونة االستجابة وتوفير احتياجات البلدان 

بمصاعب  حمفوفة  دولية  بئية  يف  األولوية  ذات  البيانات  من  األعضاء 

متزايدة وتلبية االحتياجات املستجدة من البيانات التي يتطلبها احلوار 

يعمل صندوق  املثال،  على سبيل  العامل.  على مستوى  السياسات  بشأن 

جمال  يف  القدرات  تنمية  أنشطة  تنفيذ  على  القرارات  لدعم  البيانات 

املتزايدة  العاملية  للمخاوف  استجابة  الفترة  بداية  يف  الدين  إحصاءات 

فيما يخص شفافية الدين. 

غابون: العمل مع بنك دول وسط إفريقيا لتعزيز إطار عملياته النقدية. ■

هايتي: حتديث األطر والقدرات الرقابية وبدء تنفيذ الرقابة املصرفية  ■

القائمة على اخملاطر.

حلاالت  ■ التخطيط  حتسين  على  السلطات  مساعدة  موريشيوس: 

الطوارئ من أجل اإلعداد ملواجهة األزمات وإدارتها ورفع جمموعة من 

التشريعات للعرض على جملس النواب مع وضع نظام جديد حلل األزمات 

وإدارتها إىل جانب اإلصالحات الداعمة األخرى. 

إلدارة  ■ األجل  متوسطة  استراتيجيات  صياغة  تعزيز  االسود:  اجلبل 

الدين والعالقات مع السوق. 

ميانمار: مساعدة السلطات على تطبيق قواعد تنظيمية احترازية يف  ■

اجلهاز املصريف، وتعزيز قدراتها الرقابية ووضع خطط للطوارئ، ودعم 

تطوير سوق املال وسوق النقد األجنبي. 

للرقابة  ■ الالزمة  األسس  وضع  يف  املركزي  البنك  دعم  الصومال: 

الفعالة من خالل تعزيز أعمال إصدار التراخيص والرقابة املصرفية. 

)مثل  ■ الصندوق  مع  ببرامج  املرتبطة  البلدان  مع  املستمر  والعمل 

أفغانستان وجورجيا وأوكرانيا(. 
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وإضافة إىل بعثات املساعدة الفنية واحللقات التطبيقية املعدة خصيصا 

الناجمة عن حمدودية نطاق  ملعاجلة أكثر اخملاطر االقتصادية إحلاحا 

تغطية إحصاءات الدين، يجري العمل على إعداد دورة للتعَلُم عبر شبكة 

القرارات  لدعم  البيانات  الدين يف ظل صندوق  اإلنترنت عن  إحصاءات 

الصندوق  يقدمه  الذي  التقليدي  التدريب  تغطية  نطاق  توسيع  أجل  من 

صندوق  ظل  يف  التمويل  فإن  الوقت،  مرور  ومع  الدراسية.  الفصول  يف 

البيانات لدعم القرارات سيتيح لصندوق النقد الدويل إمكانية تقديم منهج 

شامل للجمهور للتعلُم عبر شبكة اإلنترنت يف جميع جماالت اإلحصاءات 

االقتصادية بدون أي تكلفة. 

والشمول املايل مثال آخر على استجابة صندوق البيانات لدعم القرارات 

الحتياجات صناع السياسات. فصندوق البيانات لدعم القرارات يضمن 

توفير ومواصلة تعزيز  مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية، وهو 

املايل  الشمول  بيانات سنوية عن  بلدا ويجمع  مسح متميز يغطي 189 

املركزية  البنوك  )مثل  العرض  جانب  من  التكلفة  بكفاءة  تتسم  بطريقة 

واألجهزة التنظيمية(. ويشمل ذلك بيانات خاصة بقضايا اجلنسين يستند 

إليها صناع السياسات يف اتخاذ قرارات تتعلق بكيفية حتسين إمكانات 

حصول املرأة على اخلدمات املالية - وهو أحد القنوات الرئيسية لتحسين 

استفادة املرأة من الفرص املتاحة. وبدءا من مسح إمكانية احلصول على 

حسب  املقسمة  البيانات  جمع  تعميم  تم   ،2018 لعام  املالية  اخلدمات 

نوع اجلنس، ودعمها بحلقات تطبيقية لزيادة مشاركة البلدان باإلجابة 

على املسح وتوسيع نطاق تغطيته. 

"االستراتيجية  تطبيق  يف  رئيسي  دور  اإلحصائية  القدرات  ولتنمية 

الشاملة للبيانات واإلحصاءات" ااجلديدة لتي وضعها الصندوق وأطلقها 

نظام  إىل  االنتقال  إىل  االستراتيجية  هذه  وتهدف   .2018 مارس  يف 

من  وأعضائه  الصندوق  تمكن  التي  واإلحصاءات  البيانات  من  بيئي 

أجل  ومن  الرقمي.  العامل  يف  البيانات  من  املتغيرة  االحتياجات  تلبية 

جتعل  التي  السليمة  الطريقة  انتهاج  يف  يكمن  الذي  للتحدي  التصدي 

اإلحصاءات تعكس التغيرات التكنولوجية واستخدام التكنولوجيا احلديثة 

يف قياس االجتاهات االقتصادية، يدخل الصندوق يف عالقات شراكة مع 

اقتصادات األسواق الصاعدة املزدهرة وسط أجواء االبتكار الرقمي. وعلى 

باستكشاف  إندونيسيا  يف  الفنية  للمساعدة  مشروع  قام  املثال،  سبيل 

استخدام البيانات الضخمة يف إعداد بيانات عالية التواتر عن األسعار، 

مشروعات  وتهدف  القرارات،.  لدعم  البيانات  صندوق  من  بدعم  وذلك 

تنمية القدرات املتعلقة بأسعار العقارات إىل معاجلة التحديات يف توليد 

بيانات مصدرية من خالل البيانات الضخمة بغرض وضع نظام لإلِنذار 

املايل  القطاع  استقرار  تهدد  أن  يمكنها  التي  العقارات  بفقاعات  املبكر 

بسرعة. 

أهداف  رصد  أجل  من  سليمة  اقتصادية  بيانات  توفير  الضروري  ومن 

التنمية املستدامة، نظرا ألن إعداد ما يزيد على ثلث هذه املؤشرات يعتمد 

االقتصادية  املتغيرات  استخدام  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 

التنمية  أهداف  من  كثير  يستخدم  املثال،  سبيل  على  القياس.  ألغراض 

املستدامة اإلحصاءات االقتصادية مثل إجمايل الناجت احمللي والصادرات 

من  املستفيدة  البلدان  أبرز  ألن  ونظرا  كمقام.  العامة  املالية  وإيرادات 

تنمية القدرات اإلحصائية هي بلدان منخفضة الدخل وبلدان يف الشريحة 

إمكان  ففي  الهشة،  الدول  سيما  وال  املتوسط،  الدخل  فئة  من  األدنى 

الصندوق املساعدة على دعمها يف رصد أهداف التنمية املستدامة.  ويف 

عن  األوىل  للمرة  احمللي  الناجت  إجمايل  تقديرات  نُشِرَت  ليبيريا،  حالة 

الصندوق.  من  فنية  مساعدة  على  حصولها  بعد   2016-2008 الفترة 

بالصراعات  ومتأثرة  هشة  دولة   42 بين  من  دولة   39 أجابت  وأخيرا، 

على األسئلة حول االستفادة من اخلدمات املالية واستخدام البيانات يف 

مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية لعام 2018.  وإضافة إىل 

أنشطة تنمية القدرات التي تهدف إىل املساعدة على تعزيز رصد أهداف 

التنمية املستدامة، وقع اختيار اجملتمع الدويل على صندوق النقد الدويل 

املايل،  االستقرار  تغطي  مؤشرات  أربعة  على  القيِّمة  املؤسسة  باعتباره 

واحلصول على اخلدمات املالية، ومتغيرات املالية العامة. 

61  التقرير السنوي  ٢٠١٩

ه
ب

ع 
طل

ض
ن

ي 
لذ

 ا
ل

م
ع

ل
ا

creo




تنمية القدرات

وأخيرا، فإن صندوق النقد الدويل، يف ظل صندوق استقرار القطاع املايل، 

القطاع املايل  الفنية املوجهة على إحصاءات  يركز يف تقديم املساعدة 

التي  االقتصادية  الضعف  ومواطن  اخملاطر  عن  الكشف  يف  للمساعدة 

تؤثر على البلدان منخفضة الدخل والبلدان يف الشريحة األدنى من الفئة 

إعداد مؤشرات  القدرات يف جمال  تنمية  ذلك  ويتضمن  الدخل.  متوسطة 

الوصول إىل تغطية شبه شاملة  لإلبالغ بحلول  املالية بهدف  السالمة 

عام 2022، لتحقيق أهداف منها دعم رصد أهداف التنمية املستدامة على 

مستوى العامل. ويتضمن كذلك تنمية القدرات التي تسمح للبلدان بتحليل 

امليزانيات العمومية للكشف عن الروابط املتبادلة وانتشار التداعيات من 

قطاع اقتصادي إىل قطاع آخر ، أو إىل بقية العامل، ويُسترشد بها بالتايل 

يف حتليل اخملاطر ووضع تدابير السياسات لتخفيف آثارها.

أضواء على املسائل القانونية

استمر العمل على تنمية القدرات يف املوضوعات املتعلقة بالنزاهة املالية 

الفساد،  مكافحة  وجهود  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة   -

وعالقات املراسلة املصرفية. ويقوم الصندوق املواضيعي ملكافحة غسل 

بتمويل  متعددة،  مانحة  جهات  تدعمه  الذي  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

مشروعات  تنفيذ  إىل  إضافة  بلدا،   22 يف  الفنية  املساعدة  مشروعات 

املستفيدون/ املالك  بيانات  وشفافية  اإلرهاب  تمويل  تتناول  بحثية 

الكيان املستفيد. وحتصل 16 بلدا إضافية على مساعدات يف ظل صناديق 

خمتلفة متعددة األطراف أو ممولة ذاتيا أو ثنائية. ويواصل صندوق النقد 

الدويل التنسيق بانتظام يف تقديم املساعدة الفنية لتحقيق احلد األقصى 

من النتائج وجتنب ازدواجية اجلهود. ويف بوتسوانا، عمل فريق الصندوق 

بشأن  املشورة  لتقديم  والبريطانية  األمريكية  اخلزانة  خبراء  جانب  إىل 

األموال  غسل  مكافحة  بغرض  املصرفية  والرقابة  املالية  االستخبارات 

وتمويل اإلرهاب. وأجرى الصندوق مؤخرا تقييما للصين يف ظل املعايير 

الدولية لفرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال، كما شرع 

يف تقييم جنوب إفريقيا. وأُجريت عمليات تقييم شاملة ملسائل قانونية 

تتعلق بمكافحة الفساد بهدف البدء يف توجيه أعمال تنمية القدرات يف 

 .2020

واستمرت املساعدة الفنية يف جمال قانون املال واملالية العامة بنفس 

واألطر  املركزية،  البنوك  جماالت  يف  ذلك  يف  بما  السابقة،  املستويات 

القانونية للقطاع املايل، وتسوية أوضاع البنوك وإدارة األزمات. وازدادت 

املساعدة يف وضع أطر قانونية لإلدارة املالية العامة )بما فيه تشريعات 

القواعد املالية( وإصالحات األسواق املالية )سندات الدين العام وحيازة 

السندات والضرائب( تماشيا مع جدول أعمال وُضِع لهذا الغرض. وكان 

كل جمال من هذه اجملاالت هو املوضوع الرئيسي الذي تناولته حلقات 

نقاش خمتلفة )يف واشنطن العاصمة والكويت وموريشيوس وسنغافورة(

إفريقيا يف مارس 2019  كذلك يف جنوب  نقاش  عُقِدَت حلقة  بينما  ن 

والوسائل  املالية  بالتكنولوجيا  املتعلقة  القانونية  املسائل  تناولت 

التكنولوجية الناشئة. 

 اإلطار 1-2

تنمية القدرات: تغيير أساس حساب إجمايل 

الناجت احمللي يف البلدان أعضاء الصندوق

خالل السنة املالية 2019، قدمت إدارة اإلحصاءات يف الصندوق 

الدعم واملشورة بشأن إعداد احلسابات القومية، بما يف ذلك تغيير 

يف  التغييرات  هذه  وأدت  احمللي.  الناجت  إجمايل  حساب  أساس 

كثير من احلاالت إىل إجراء تعديالت كبيرة يف تقديرات إجمايل 

العام املاضي، نشرت ثمانية  الناجت احمللي االسمي. وعلى مدار 

احمللي  الناجت  إجمايل  بيانات  يف  للغاية  كبيرة  تعديالت  بلدان 

الذي ارتفع بنسبة 20% أو أكثر. وتؤثر هذه التعديالت الكبيرة على 

التحليالت والتنبؤات االقتصادية الكلية، بما فيها أهم املؤشرات، 

التي  الدين  حتمل  على  القدرة  استمرارية  حتليالت  فإن  ثم  ومن 

تخضع للضبط الدقيق وتستند إىل نسب الدين إىل إجمايل الناجت 

احمللي تصبح موضع شك يف بعض األحيان.

وتكتسب عملية تغيير أساس حساب إجمايل الناجت احمللي أهمية 

االقتصادية  اإلحصاءات  يف  االقتصادي  الهيكل  حتديث  يف 

مراجعة  إجراء  مع  عموما  احلساب  أساس  تغيير  ويقترن  الكلية. 

والتصنيفات  واألساليب  البيانات،  مصادر  وحتديث  شاملة 

املستخدمة يف إعداد احلسابات القومية.  وتقدم إدارة اإلحصاءات 

أساس  تغيير  بشأن  االعضاء  للبلدان  املشورة  الصندوق  يف 

بما  سنوات  خمس  كل  لديها  احمللي  الناجت  إجمايل  حساب 

حدوث  عند  أقرب  فترات  على  أو   الدولية،  املعايير  مع  يتماشى 

األمر من حدوث  اقتصادية جديدة مهمة.  ويخفف هذا  تطورات 

االسمي.  الناجت احمللي  إجمايل  حتوالت كبيرة وغير متوقعة يف 

أهمية  استمرار  يضمن  متكررة  بصورة  احلساب  أساس  وتغيير 

دور تقديرات إجمايل الناجت احمللي يف عمليات صنع السياسات 

التغيير  أدلة. ومع هذا، يجب أن يدعم هذا  القائمة على  والرقابة 

اإلحصاءات  هيئات  من  املناسب  الوقت  ويف  واضح  تواصل 

الوطنية لضمان احلفاظ على ثقة املستخدمين يف البيانات.
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الضريبي يف  القانون  الفنية بشأن  املساعدة  القوي على  الطلب  واستمر 

اجملاالت األساسية كضريبة الدخل وضرائب القيمة املضافة واإلجراءات 

الضريبية  بالقضايا  العاملي  االهتمام  زيادة  يعكس  مما  الضريبية، 

الدولية، ودعمه نشر دراسة بشأن السياسات أصدرها الصندوق بعنوان 

"ضرائب الشركات يف االقتصاد العاملي." ووردت هذه القضايا أيضا يف 

املساهمات القانونية الرئيسية يف جمموعة األدوات التي أقرتها جمموعة 

البلدان  القدرات يف  العشرين واخملرجات األخرى املصممة لدعم تنمية 

منخفضة الدخل.

البلدان  جلميع  الفنية  املساعدة  يوفر  الدويل  النقد  صندوق  وظل 

األعضاء، منها مدغشقر وميانمار، فيما يتعلق بنظم الصرف لديها 

من أجل مساعدتها على صياغة قوانينها بشأن الصرف األجنبي 

واللوائح التنظيمية ذات الصلة وذلك ملساعدة البلدان على ضمان 

الوفاء بالتزاماتهم يف ظل اتفاقية تأسيس الصندوق. 

البلدان  إىل  الفنية  املساعدة  تقديم  أيضا  الصندوق  وواصل 

الدائنين للمساعدة على  األعضاء يف جماالت اإلعسار وحقوق 

لها  تتوافر  التي  للشركات  والسريع  املبكر  اإلصالح  ضمان 

هذه  إىل  تفتقر  التي  الشركات  وتصفية  االستمرار  مقومات 

أن  من  املفرطة  بالديون  املثقلة  األسر  وتمكين  املقومات، 

حقوق  حلماية  أفضل  سبل  وتوفير  جديدة،  ببداية  حتظى 

مع  التعامل  يف  املساعدة  الصندوق  قدم  كذلك  الدائنين. 

القضائيين  املديرين  تنظيم   مثل  متخصصة  موضوعات 

اإلعسار.  بيانات  جلمبع  نظم  وإعداد  اإلعسار   حلاالت 

ونظم الصندوق حلقات تطبيقية عن اإلعسار للمسؤولين 

ومعهد  املشترك  فيينا  معهد  يف  عقدها  احلكوميين 

التدريب يف سنغافورة. وعالوة على ذلك، نظم الصندوق 

الهند  يف  واإلفالس  اإلعسار  جملس  مع  بالتعاون 

عن  تطبيقة  حلقة  الهندية  الشركات  شؤون  ووزارة 

اإلعسار للمسؤولين احلكوميين.

تدريبية  دورات  تقديم  الصندوق  واصل  التدريب،  صعيد  وعلى 

املتعلقة  القانونية  اجلوانب  عن  الدورة  فيه  بما  املسؤولين،  لكبار 

باملؤسسات املالية الدولية يف معهد فيينا املشترك ومعهد التدريب 

يف سنغافورة.
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الشكل البياين ٢-٤ 

حصص اإلنفاق على أنشطة صندوق النقد الدويل 

الرئيسية، السنة املالية ٢٠١٩ 

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية والتخطيط بصندوق 

النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

الرقابة الثنائية

٪٢٥ 

٪١٩ 

الرقابة 
متعددة 
األطراف

املساعدة الفنية

٪٢٥ 

تنمية 

القدرات

٪٣٠ 
التدريب 

اإلشراف على  ٥٪

النظم العاملية

   

٪١١ 

اإلقراض

٪١٣ 

أنشطة متنوعة

٪٢ 

الشكل البياين ٢-٥

اإلنفاق على تنمية القدرات، السنوات املالية ٢٠١٥-٢٠١٩
(بماليين الدوالرات األمريكية)

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية والتخطيط بصندوق

 النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

تمويل الصندوق تمويل خارجي

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

السنة املالية ٢٠١٥ السنة املالية ٢٠١٦ السنة املالية ٢٠١٧ السنة املالية ٢٠١٨ السنة املالية ٢٠١٩
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تنمية القدرات

السنة املالية ٢٠١٦ السنة املالية ٢٠١٧

إفريقيا جنوب

 الصحراء

آسيا واحمليط

 الهادئ

أوروبا الشرق األوسط 

وآسيا الوسطى

نصف الكرة الغربي

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

السنة املالية ٢٠١٨ السنة املالية ٢٠١٩

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية والتخطيط بصندوق 

النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

الشكل البياين ٢-٦ 

اإلنفاق على تنمية القدرات، حسب املنطقة، السنوات 

املالية ٢٠١٦-٢٠١٩
(ماليين الدوالرات األمريكية)

الشكل البياين ٢-٧

اإلنفاق على تنمية القدرات، حسب فئة الدخل، السنوات 
املالية ٢٠١٦-٢٠١٩ ١

(ماليين الدوالرات األمريكية)

اقتصادات األسواق

 الصاعدة ومتوسطة

 الدخل

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

االقتصادات

 املتقدمة

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية والتخطيط بصندوق النقد 

الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

١ تُصَنَّف االقتصادات املتقدمة حسب ما ورد يف عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي». وتتضمن

 االقتصادات املتقدمة جزر وأراض صغيرة. وبلدان االقتصادات النامية منخفضة الدخل هي تلك املصنفة كبلدان 

مؤهلة لالستفادة من موارد «الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر» وكان نصيب الفرد من إجمايل الدخل 

القومي فيها أقل من حد الدخل املقرر خلروج الدول «غير الصغيرة» من مرحلة األهلية لالستفادة من موارده. 

وتتضمن هذه ا�موعة زمبابوي لكنها تستبعد بعض البلدان األغنى املؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماين

 للنمو واحلد من الفقر. واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات متوسطة الدخل تتضمن االقتصادات غير 

املصنفة ضمن االقتصادات املتقدمة أو البلدان النامية منخفضة الدخل.

السنة املالية ٢٠١٦ السنة املالية ٢٠١٧

صفر

السنة املالية ٢٠١٨ السنة املالية ٢٠١٩

الشكل البياين ٢-٨ 

اإلنفاق على تنمية القدرات، حسب املوضوع، السنوات 

املالية ٢٠١٦-٢٠١٩
(ماليين الدوالرات األمريكية)

املالية العامة القطاع النقدي 

واملايل 

إحصائية قانونية

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

املصادر: النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات لدى مكتب امليزانية والتخطيط بصندوق 

النقد الدويل، وحسابات خبراء الصندوق.

السنة املالية ٢٠١٦ السنة املالية ٢٠١٧

صفر

السنة املالية ٢٠١٨ السنة املالية ٢٠١٩

جهود الصندوق يف جمال تنمية 

القدرات باألرقام 

بناء على طلب البلدان األعضاء، قدم الصندوق الدعم يف جمال تنمية القدرات، 

الذي يتضمن تنمية املؤسسات والسياسات وتنمية قدرات املوظفين، وشمل 

الدعم جميع البلدان األعضاء البالغ عددها 189 بلدا. وشكلت جهود تنمية 

 .2019 املالية  السنة  يف  للصندوق  اإلدارية  النفقات  ثلث  حوايل  القدرات 

وكان معظم هذا اإلنفاق على املساعدة الفنية، التي تمثل 25% من جمموع 

النفقات اإلدارية، بينما يمثل التدريب 5% )الشكل البياين 4-2(. 

القدرات  لتنمية  الصندوق  أنشطة  على  الكلي  اإلنفاق  مستويات  وتتسق 

خالل السنة املالية 2019 بوجه عام مع مستويات السنة املالية 2018. 

)باستثناء   القدرات  تنمية  أنشطة  على  املباشر  اإلنفاق  جمموع  وظل 

النفقات العامة للدعم العام واحلوكمة( يف حدود 306 مليون دوالر خالل 

السنة املالية 2019 مقابل 303 مليون دوالر خالل السنة املالية 2018 

العنصر املمول من جهات خارجية  البياين 2-5(. وبلغت نسبة  )الشكل 

55% من اجملموع خالل السنة املالية 2019.

تنمية القدرات

حصلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء على أكبر حصة من اإلنفاق على 

تنمية القدرات بسبب ارتفاع عدد البلدان النامية منخفضة الدخل يف هذه 

املنطقة. وظل اإلنفاق الكلي على تنمية القدرات ثابتا بالفعل لكنه ازداد 

يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء )5%( وآسيا واحمليط الهادئ )%14(، 

مما يرجع إىل زيادة تقديم املساعدة يف اثنين من املراكز اإلقليمية لتنمية 

الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا، ومركز  التدريب واملساعدة  القدرات )مركز 

تنمية القدرات املشترك بين صندوق النقد الدويل والصين(، بينما تراجع 

يف أوروبا )14%( ويف نصف الكرة الغربي )8%(، )الشكل البياين 6-2(.   

ومعظم املساعدات التي يقدمها الصندوق يف جمال تنمية القدرات ال تزال 

توجه إىل بلدان األسواق الصاعدة واالقتصادات متوسطة الدخل )%46( 

والبلدان النامية منخفضة الدخل )48%( )الشكل البياين 7-2(.

الصندوق  يقدمها  التي  القدرات  تنمية  على  املساعدة  عناصر  وظلت 

واملايل،  النقدي  والقطاع  العامة  )املالية  يُذكر   تغيير  دون  الفئة  حسب 

واإلحصاءات، واملسائل القانونية(، لكن النمو على مستوى الفئات كان 

السنة  خالل   )%14( اإلحصاءات  جمال  يف  اإلنفاق  فارتفع  خمتلطا. 

ومسائل  القانونية  املسائل  على  اإلنفاق  انخفض  بينما  املالية 2019، 

)الشكل  التوايل  على  و%3،   %13 بمقدار  املايل  والقطاع  النقدي  القطاع 

املالية  جمال  يف  القدرات  تنمية  على  املساعدة  وتشكل   .)8-2 البياين 

العامة 37% من جمموع املساعدة التي يقدمها الصندوق.
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تنمية القدرات

التدريب 

التدريب هو أحد أنواع بناء القدرات الضروري واملتواصل يدعم الصندوق 

الالزم  البشري  املال  رأس  تعزيز  يف  األعضاء  البلدان  جهود  خالله  من 

لوضع سياسات اقتصادية كلية سليمة وتنفيذها.  ويقدم صندوق النقد 

الدويل التدريب يف جماالت رئيسية تلقى اهتمام املسؤولين يف البلدان 

سياسات  وحتى  الكلي  االقتصادي  التحليل  بين  ما  تتراوح  األعضاء، 

اإلحصاءات  وكذلك  املايل،  والقطاع  النقدي  والقطاع  العامة  املالية 

قضايا  كذلك  التدريب  ويغطي  القانونية.  والقضايا  الكلية  االقتصادية 

امليزانية  إعداد  مثل  ناشئة  وموضوعات  االحتوائي،  النمو  مثل  حديثة 

الذي  التدريب  للمنظور اجلنساين والتكنولوجيا املالية. ويغطي  املراعية 

يقدمه الصندوق خمتلف أنحاء العامل من خالل شبكة من مراكز وبرامج 

التدريب اإلقليمية مما يضمن فعالية دمج القضايا اخلاصة بكل منطقة 

يف حمتويات التدريب.

وخالل السنة املالية 2019، قدم الصندوق 457 دورة تدريبية، شارك فيها 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  بلدا. وحصلت  16,950 مسؤوال من 188 

التدريب  برامج  جمموع  من  النصف  على  الدخل  متوسطة  واالقتصادات 

التي قدمها الصندوق )الشكل البياين 2-9(. وعلى مستوى املناطق، كان 

نصيب منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هو األكبر على اإلطالق، حيث بلغ 

30%، وتلتها منطقة آسيا واحمليط الهادئ )25%( )الشكل البياين 10-2(. 

وتظل مشاركة املسؤولين من الدول الهشة مرتفعة )3739 مسؤوال خالل 

السنة املالية 2019(، أي ما يصل إىل 22% من العدد الكلي، ويمثل التعلُّم 

عبر شبكة اإلنترنت الوسيلة الرئيسية للحصول على التدريب.

مزدوجين  هدفين  حتقيق  يف  اإلنترنت  شبكة  عبر  التَعَلُّم  كفاءة  وثبتت 

هما تبادل املعرفة مع جمهور أوسع وزيادة التدريب املتاح للمسؤولين 

من  عدد  وصل   ،2013 يف  البرنامج  هذا  انطالق  ومنذ  احلكوميين. 

على  يزيد  ما  إىل  اإلنترنت  شبكة  عبر  تدريبية  دورة  بنجاح  استكملوا 

18960 مسؤول حكومي وما يزيد على 13400 من اجلمهور العام من 

191 بلدا. وقدم الصندوق ما يزيد على 20 دورة تدريبية بخمس لغات 

خالل السنة املالية 2019، بينما تزايد عدد الدورات  التي يحدد وتيرتها 

منهج  واتسع  املرة.   يف  واحد  عام  إىل  يصل  ملا  واملفتوحة  املتدرب 

التدريب ليضم دورات جديدة عن الرقابة والتنظيم يف القطاع املصريف، 

الدولية، وترجمات جديدة للدورة  التسويات  ووُضِعَت بالتعاون مع بنك 

عبر شبكة االنترنت عن إصالح دعم الطاقة ودورة إدارة االقتصاد الكلي 

يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية. والدورات الدراسية املفتوحة واسعة 

النطاق عبر شبكة اإلنترنت )MOOCs( جتذب املشاركين من كل مناحي 

احلياة وهي أحد األشكال الفعالة للتواصل وتبادل املعرفة يف الصندوق. 

الفنية  التدريب واقترنت، يف بعض احلاالت، باملساعدة  أنماط  وتنوعت 

لتنمية القدرات على نحو أكثر تركيزا على البلد املعني ولزيادة تأثيرها. 

التدريب  منهج  على  يرتكز  الذي  اخملصص  التدريب  املثال،  سبيل  على 

سياق  يف  املسؤولين  لفرق  قُطريا  تدريبا  يقدم  للصندوق،  اخلارجي 

استشرايف. وخالل  أساس  على  السياسات  دعم صنع  بهدف  مؤسساتهم 

السنة املالية 2019، يف سياق مشروع التدريب يف جمال التنبؤ القائم 

يف  االحتياطي  لبنك  واخملصص  السياسات  حتليل  ونظام  نماذج  على 

مالوي، تفاعلت فرق التدريب يف الصندوق عن كثب مع الفريق القُطْري 

يف مالوي ومكتب املمثل املقيم لضمان التعاون بشكل جيد يف تنسيق 

أعمال البرنامج وتنمية القدرات. وأُدرِجَت ضمن االتفاق يف ظل التسهيل 

استراتيجية  لوضع  هيكلية  معيارية  قاعدة  مالوي  مع  املمدد  االئتماين 

املعيار  هذا  مالوي  سلطات  واستوفت  النقدية،  السياسة  بشأن  تواصل 

قبل التاريخ املستهدف.  ووضع موظفو  وزارة املالية يف كل من أرمينيا 

وجورجيا، بالتعاون مع فرق التدريب يف الصندوق، نماذج ألدوات حتليل 

السياسات لالستعانة بها يف املناقشات والقرارات بشأن  سيناريوهات 

بصورة  بها  املقترن  والتحليل  األدوات  هذه  إدراج  ويُتوقع  السياسات. 

منتظمة أكثر يف العملية التي يتبعونها يف التخطيط للموازنة. 

املستوى  رفيعة  تطبيقية  حلقة  املشترك  فيينا  معهد  يف  عام  كل  وتُقام 

للتعلُم من النظراء موجهة للممارسين يف البنوك املركزية ملنطقة القوقاز 

الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  احللقة  وتنظم  الوسطى.  وآسيا 

فيينا  ومعهد  السويسري،  الوطني  البنك  مع  بالتعاون  الصندوق  يف 

املشترك. وناقش املشاركون يف أحدث حلقة تطبيقية سبل تعزيز آليات 

إعداد  يتبعونها يف  التي  الطرق  النقدية، وحتسين   السياسة  آثار  انتقال 

النماذج واستراتيجيات التواصل، وصقل حوكمة البنوك املركزية. وكان 

البروفيسور جون تايلور األستاذ يف جامعة ستانفورد ضيفا خاصا يف 

هذا احلدث.

ويواصل الصندوق جتربة وسائل تكنولوجية جديدة لدعم زيادة املرونة 

السنة  النظراء. وخالل  من  التعلم  من  مزيد  وتسهيل  املساعدة  تقديم  يف 

على  القدرة  استمرارية  إطار  عن  التفاعلي  الدليل  صدر   ،2019 املالية 

وثيقة  تعميم  صاحب  الذي  الدخل  منخفضة  البلدان  يف  الدين  حتمل 

فيديو  الدليل  ويتضمن  به.  املقترنة  التحليلية  واألداة  العامة  السياسات 

بيانية وجداول تفاعلية، وعناصر تصميم أخرى تساعد  قصير، ورسوم 

املستخدمين على فهم وتطبيق النموذج القياسي اجلديد إلطار استمرارية 

البلدان منخفضة الدخل الذي أعده صندوق  القدرة على حتمل الدين يف 

النقد الدويل والبنك الدويل.
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الشكل البياين ٢-١٠ 

املشاركة اإلجمالية يف التدريب حسب املناطق األصلية للمشاركين، السنوات املالية ٢٠١٥-٢٠١٩

(عدد املشاركين)

املصدر: نظام تتبع بيانات املشاركين ومقدمي الطلبات (PATS)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: معظم أنشطة التدريب التي يقدمها الصندوق تندرج حتت برنامج تدريب معهد تنمية القدرات يف الصندوق، ويتضمن التدريب الذي ينسقه املعهد، 

والدورات التي يقدمها املعهد بالتعاون مع إدارات أخرى يف املقر الرئيسي ويف أنحاء العامل يف مراكز وبرامج التدريب اإلقليمية التابعة للصندوق للمسؤولين 

يف البلدان األعضاء. ويتضمن التدريب كذلك الدورات عبر شبكة اإلنترنت التي يجتازها املسؤولون يف البلدان األعضاء بنجاح. وتقدم هذه الدورات كذلك اإلدارات 

الوظيفية خارج برنامج التدريب ملعهد تنمية القدرات.

إفريقيا جنوب الصحراء آسيا واحمليط الهادئ أوروبا الشرق األوسط وآسيا الوسطى نصف الكرة الغربي

١,٠٠٠

٢,٠٠٠

٣,٠٠٠

٤,٠٠٠

٥,٠٠٠

٦,٠٠٠

السنة املالية ٢٠١٦ السنة املالية ٢٠١٧

صفر

السنة املالية ٢٠١٨ السنة املالية ٢٠١٥السنة املالية ٢٠١٩

االقتصادات

 املتقدمة

اقتصادات األسواق مناطق متعددة٢

الصاعدة ومتوسطة

 الدخل

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

الشكل البياين ٢-٩

املشاركة اإلجمالية يف التدريب، حسب فئة الدخل١، السنوات املالية ٢٠١٥-٢٠١٩

(عدد املشاركين)

٢,٠٠٠

٤,٠٠٠

٦,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٠,٠٠٠

املصدر: نظام تتبع بيانات املشاركين ومقدمي الطلبات (PATS)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: معظم أنشطة التدريب التي يقدمها الصندوق تندرج حتت برنامج تدريب معهد تنمية القدرات يف الصندوق، ويتضمن التدريب الذي ينسقه 

املعهد، والدورات التي يقدمها املعهد بالتعاون مع إدارات أخرى يف املقر الرئيسي ويف أنحاء العامل يف مراكز وبرامج التدريب اإلقليمية التابعة 

للصندوق للمسؤولين يف البلدان األعضاء. ويتضمن التدريب كذلك الدورات عبر شبكة اإلنترنت التي يجتازها املسؤولون يف البلدان األعضاء بنجاح. 

وتقدم هذه الدورات كذلك اإلدارات الوظيفية خارج برنامج التدريب ملعهد تنمية القدرات.

١ تُصَنَّف االقتصادات املتقدمة حسب ما ورد يف عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي». وتتضمن االقتصادات املتقدمة جزر وأراض 

صغيرة. وبلدان االقتصادات النامية منخفضة الدخل هي تلك املصنفة كبلدان مؤهلة لالستفادة من موارد «الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر» 

وكان نصيب الفرد من إجمايل الدخل القومي فيها أقل من حد الدخل املقرر خلروج الدول «غير الصغيرة» من مرحلة األهلية لالستفادة من موارده. 

وتتضمن هذه ا�موعة زمبابوي لكنها تستبعد بعض البلدان األغنى املؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر. واقتصادات

 األسواق الصاعدة واالقتصادات متوسطة الدخل تتضمن االقتصادات غير املصنفة ضمن االقتصادات املتقدمة أو البلدان النامية منخفضة الدخل.

٢ تتضمن التدريب اإلقليمي املقدم للمشاركين من املؤسسات اإلقليمية.

السنة املالية ٢٠١٦ السنة املالية ٢٠١٧

صفر

السنة املالية ٢٠١٨ السنة املالية ٢٠١٥السنة املالية ٢٠١٩

67  التقرير السنوي  ٢٠١٩
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تنمية القدرات

القدرات،  ■ تنمية  يف  الصندوق  شركاء  أكبر  هو  األوروبي  واالحتاد 

اإلقليمية  الفنية  املساعدة  مراكز  جميع  يدعم  الذي  الوحيد  والشريك 

االحتاد  ساهم   ،2019 ويف  املواضيعية.  الصناديق  ومعظم  للصندوق 

األوروبي يف الصندوق املواضيعي لتعبئة اإليرادات، وصندوق البيانات 

لدعم القرارات ومراكز املساعدة الفنية اإلقليمية يف وسط وغرب إفريقيا.  

على  يركز  العامة  املالية  لإلدارة  برنامج   2018 أكتوبر  يف  وانطلق 

والبلدان  الدخل  والبلدان منخفضة  أوضاع هشة  تعاين من  التي  البلدان 

العامة  املديرية  تدعمه   املتوسط  الدخل  فئة  من  األدنى  الشريحة  يف 

العامة  اإلدارة  مع  وقع  ديسمبر 2018،  الدولية. ويف  والتنمية  للتعاون 

من  الثانية  املرحلة  بشأن  اتفاق  التوسع  ومفاوضات  اجلوار  لسياسة 

يف  احمللية  اإليرادات  تعبئة  وبرنامج  العامة  املالية  اإلدارة  برنامج 

جنوب شرق أوروبا، وكذلك برنامج جديد يتعلق بحوكمة املالية العامة 

يف بلدان  الشراكة الشرقية يف االحتاد األوروبي. ووُقِع يف ديسمبر 2018 

لالحتاد  اإلحصائي  املكتب  مع  لإلحصاءات  بشأن برنامج  اتفاق  على 

احلدث  يف  الدويل  النقد  صندوق  شارك   ،2018 يونيو   ويف  األوروبي. 

اإلنمائي الرئيسي لالحتاد األوروبي وهو أيام التنمية األوروبية، وعرض 

عمل الصندوق بشأن قضايا اجلنسين. 

 شراكات من أجل

 تنمية القدرات

الدعم الذي يقدمه الشركاء يساعد صندوق النقد الدويل على تقديم مساعدة 

وتتسق  األعضاء  البلدان  احتياجات  تلبي  القدرات  لتنمية  اجلودة  عالية 

مع أولويات الصندوق والتنمية العاملية. أما عالقات الشراكة فهي تدعم 

أنشطة تنمية القدرات يف الصندوق بعدة طرق. فاملساهمات املالية من 

الشركاء تعزز تقديمها. وعالوة على ذلك، يساهم الشركاء يف التَعَلُّم من 

النظراء ونشر أفضل املمارسات عن القضايا املواضيعية واإلقليمية من 

خالل تبادل خبراتهم ومعارفهم. ويساهمون كذلك يف تركيز الصندوق 

على ضمان توجيه تنمية القدرات نحو حتقق النتائج املرجوة. 

ويُوَجَّه دعم الشركاء من خالل املراكز اإلقليمية متعددة األطراف لتنمية 

القدرات والصناديق املواضيعية، وكذلك من خالل املشروعات الثنائية. 

وتمكن هذه املبادرات الشركاء من االستفادة من املوارد وحتقيق نتائج 

من  عاملية  شبكة  اإلقليمية  املراكز  وتضم  العاملي.  املستوى  على  أكبر 

أرض  على  القدرات  لتنمية  الصندوق  أعمال  من  الكثير  تنسق  املراكز 

على  ترتكز  التي  املواضيعية  الصناديق  األنشطة  هذه  وتكمل  الواقع. 

جماالت خبرة الصندوق الرئيسية. 

لدعم  الشركاء  من  جديدة  مساهمات  وردت   ،2019 املالية  السنة  ويف 

جهود الصندوق يف جمال تنمية القدرات بقيمة 221 مليون دوالر ، وبلغ 

 ، دوالر  مليون   178 حوايل  الشركاء  مولها  التي  األنشطة  قيمة  جمموع 

غطت حوايل نصف جمموع قيمة أنشطة تنمية القدرات. وخالل السنوات 

تنمية  أنشطة  يف  مساهمة  جهات  خمسة  أكبر  كانت  املاضية،  الثالثة 

القدرات التي يقوم بها الصندوق هي االحتاد األوروبي واليابان وسويسرا 

والصين والكويت. ويحظى كل الدعم املقدم جلهود تنمية القدرات بتقدير 

يلي  وفيما  األعضاء.  البلدان  يف  هائلة  نتائح  حتقيق  على  وساعد  كبير 

أضواء على أهم الشراكات:

ظلت اليابان تقدم دعما متواصال على مدى ما يزيد على  25 عاما  ■

وخالل  القدرات.  تنمية  جمال  يف  الصندوق  شركاء  أقدم  بالتايل  وهي 

السنة املالية 2019، قُدِّم الدعم جملموعة واسعة من املناطق، مع التركيز 

بصفة خاصة على آسيا والذي تضمن مساهمات يف مكتب تنمية القدرات 

يف تايلند ومعهد التدريب يف سنغافورة التابعين لصندوق النقد الدويل. 

لدعم  البيانات  صندوق  يف  آخرين  شركاء  إىل  اليابان  انضمت  كذلك 

صندوق  عن  املنبثقة  املواضيعية  للصناديق  دعمها  فوسعت  القرارات، 

النقد الدويل. 

 اإلطار 2-2

مركز إقليمي للمساعدة الفنية يف منطقة 

القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا

أعلن صندوق النقد الدويل اعتزامه الدخول يف عالقة شراكة مع جمموعة 

مركز  إنشاء  بغرض   اخلارجية  املقابلة  واألطراف  األعضاء  البلدان  من 

الوسطى ومنغوليا  القوقاز وآسيا  القدرات يف منطقة  إقليمي جديد لتنمية 

فتضم  بالتنوع،  املركز  يغطيها  التي  املنطقة  هذه  وتتسم   .)CCAM(
وأسواق  التحول،  طور  يف  وأخرى  الدخل،  منخفضة  البلدان  من  جمموعة 

صاعدة، واقتصادات غنية باملوارد الطبيعية، وبرغم ما حققته بلدانها من 

تقدم جيد يف بناء املؤسسات االقتصادية ووضع أطر السياسات، إال أنها 

ال تزال تواجه حتديات عديدة، وبصفة خاصة التعرض خملاطر الصدمات 

اجلغرافية-السياسية.  واألوضاع  األولية  السلع  أسعار  مثل  اخلارجية 

الوسطى  وآسيا  القوقاز  منطقة  يف  القدرات  لتنمية  اإلقليمي  واملركز 

ملا  ومرونة  بسرعة  االستجابة  الدويل  النقد  لصندوق  سيتيح  ومنغوليا 

وشركاء  األعضاء  البلدان  مع  كثب  عن  والتنسيق  احتياجات،  من  يستجد 

التنمية وتسهيل التعلُم من النظراء على مستوى املنطقة. وسوف يعمل هذا 

املركز مباشرة مع أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية 

قيرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. 
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الصندوق  ■ يف  القدرات  تنمية  ألنشطة  الدعم  املتحدة  اململكة  وتقدم 

وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  جماالت  يف  سيما  وال  بعيد  أمد  منذ 

وللمراكز  الضريبية،  اإلدارة  وتشخيص  املايل،  اإلرهاب،والقطاع 

وهي  آسيا.  وجنوب  والكاريبي  الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف  اإلقليمية 

تمول كذلك اثنين من املشروعات الثنائية الكبيرة يف جمال اإلحصاءات 

زيادة  الدولية على  التنمية  إدارة  اتفقت  والبحوث. ويف ديسمبر 2018، 

جنوب  إفريقيا  اإلقليميةيف  القدرات  تنمية  ملراكز  تقدمه  الذي  التمويل 

كذلك  اإليرادات.  لتعبئة  املواضيعي  الصندوق  يف  واملساهمة  الصحراء 

تنص االتفاقية اجلديدة على تنمية القدرات املوجهة نحو الدول الهشة.

وقدمت كوريا الدعم، وهي شريك قوي يف أنشطة الصندوق يف جمال  ■

تنمية القدرات، جملموعة من املبادرات املهمة يف آسيا واحمليط الهادئ 

غسل  ومكافحة  اإليرادات،  تعبئة  على  العمل  فيها  بما  أخرى،  ومناطق 

إفريقيا.  للتدريب يف  الصندوق  اإلحصائية، ومعهد  واملبادرات  األموال، 

وأثناء االجتماعات السنوية لعام 2018، جددت كوريا دعمها وتعهدت 

بدعم تنمية القدرات يف الصندوق لثالث سنوات أخرى.

 الصناديق املواضيعية العاملية 

لتنمية القدرات 

إن الصناديق املواضيعية العاملية لتنمية القدرات التي يؤسسها الصندوق، 

ويدعمها شركاء خارجيون، تضمن توافر األدوات لالقتصادات األقل نموا 

من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتساعد هذه الصناديق البلدان 

على زيادة تعبئة اإليرادات، وحتسين إدارة موارد املالية العامة واملوارد 

الطبيعية، وتعزيز استقرار القطاع املايل واحلصول على اخلدمات املالية، 

طريق  عن  االقتصادي  القرار  صنع  ودعم  املديونية،  قضايا  ومعاجلة 

التي  للبلدان  خمصصان  صندوقان  أيضا  وهناك  اإلحصاءات.  حتسين 

تعاين من أوضاع هشة - يعمالن مع جنوب السودان والصومال.

وفيما يلي أضواء على الصناديق املواضيعية:

انطلق صندوق البيانات لدعم القرارات يف يونيو 2018. وهو يهدف  ■

إىل مساعدة البلدان منخفضة الدخل والبلدان يف الشريحة األدنى من فئة 

الدخل املتوسط على حتسين توافر اإلحصاءات االقتصادية الكلية ورفع 

وتساعد   - ونشرها  وحداثتها  تغطيتها  نطاق  وتوسيع  جودتها  مستوى 

نتيجة  ذلك  وسيحقق  السياسات.  صنع  حتسين  على  جميعا  االمور  هذه 

للبلدان إلعداد مؤشرات  الالزمة  التحتية  البنية  توافر  رئيسية تتمثل يف 

يشكل  كذلك  عنها.  تقارير  وإعداد  املستدامة  التنمية  أهداف  من  كثيرة 

مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية عنصرا رئيسيا يف صندوق 

البيانات لدعم القرارات.

ويف ديسمبر 2018، أقرت اللجنة التوجيهية يف الصندوق املواضيعي  ■

لتعبئة اإليرادات زيادة حجم الصندوق وإطالة مدته. وتمتد هذه املرحلة 

اآلن ست سنوات بميزانية تبلغ 77 مليون دوالر )مقارنة باخلطة األصلية 

وسوف  دوالر(.  مليون   60 مقدارها  بميزانية  سنوات  خمس  تغطي  التي 

يعزز ذلك تقديم املساعدة على تنمية القدرات يف جمال تعبئة اإليرادات، 

وهو أحد األولويات اإلنمائية املهمة. 

اجتماعات  ■ خالل  الدين  إدارة  تسهيل  من  الثالثة  املرحلة  وانطلقت 

الربيع لعام 2019. وتسهيل إدارة الدين هو صندوق مواضيعي مشترك 

بين صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يركز على إدارة الدين السيادي 

وموجه يف اإلساس إىل البلدان منخفضة الدخل. وهو الصندوق الوحيد 

شاملة  مساعدة  لتقديم  وخمصص  متعددة  مانحة  جهات  تدعمه  الذي 

لتنمية القدرات يف جمال إدارة الدين. 

 املراكز اإلقليمية

لتنمية القدرات

الفقري  العمود  هي  عشرة  الستة  القدرات  لتنمية  اإلقليمية  املراكز 

تنمية  جمال  يف  الصندوق  جهود  عليها  تقوم  التي  التحتية  للبنية 

منطقة،  كل  أولويات  حسب  املصممة  املراكز،  هذه  وتساعد  القدرات. 

من  يستجد  ملا  السريعة  االستجابة  على  الصندوق  قدرة  تعزيز  يف 

مع  كثب  عن  التنسيق  وتتيح  بلد  أي  يف  القدرات  لتنمية  احتياجات 

املراكز  هذه  يف  ويعمل  الواقع.  أرض  على  األخرى  املعنية  األطراف 

اإلقليمية مستشارون مقيمون، كما أنها تعزز التعلُم بين النظرا، وتقدم 

التنمية  شركاء  ويوفر  مستمرة.  ومتابعة  العملي  التنفيذ  يف  دعما 

املوارد  أرباع  ثالثة  من  أكثر  األعضاء  والبلدان  املضيفة  والبلدان 

النقد  صندوق  أعلن  ربيع 2019،  ويف  املراكز.  هذه  لتشغيل  الالزمة 

الفنية،  املساعدة  لتقديم  جديد  إقليمي  مركز  لتأسيس  خططا  الدويل 

)راجع  ومنغوليا  الوسطى  وآسيا  القوقاز  منطقة  يف  البلدان  يخدم 

اإلطار 2-2(.

وفيما يلي أضواء على املراكز اإلقليمية لتنمية القدرات:

تعهد الشركاء واألعضاء يف مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة  ■

سيعمق  املركز  فإن  كذلك  للمركز.  التمويل  من  مزيد  بتقديم  الكاريبي 

تركيزه على قضايا تغير املناخ وبناء الصالبة، على نحو ما اتُفِق عليه 

يف اجتماع اللجنة التوجيهية يف مايو 2018.  
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تنمية القدرات

املركز  ■  - الهادئ  احمليط  ملنطقة  املالية  الفنية  املساعدة  مركز 

 25 بمرور   2018 ديسمبر  يف  احتفل   - الهادئ  احمليط  جلزر  اإلقليمي 

واألعضاء  الشركات  اتفق  كذلك  اإلطار 3-2(.  )راجع  إنشائه  على  عاما 

يف املركز على رفع ميزانية املرحلة احلالية بشكل كبير لتصل إىل حوايل 

40 مليون دوالر من أجل تلبية الطلبات اجلديدة على تنمية القدرات يف 

التعامل مع قضايا النمو االحتوائي والصالبة يف مواجهة تغير املناخ.

ومن أجل تلبية الطلب الكبير على التدريب يف إفريقيا، أقرت اإلدارة  ■

الثانية بمعهد  العُليا يف الصندوق زيادة األنشطة بالتدريج يف املرحلة 

حتى   2019 مايو  من  الثانية  املرحلة  وتمتد  إفريقيا.  لصالح  التدريب 

يف  دوالر  مليون   35 بمقدار  امليزانية  وترتفع   ،2024 إبريل  نهاية 

وسوف  دوالر(.  مليون   23 األوىل  املرحلة  ميزنية  )بلغت  املرحلة  هذه 

الرئيسية  القضايا  التدريب يف  الزيادة على تقديم مزيد من  تساعد هذه 

وعلى  املناخ(،  وتغير  اجلنسين  وقضايا  احلوكمة  فيها  )بما  واملستجدة 

تقدم مزيد من الدعم للدول الهشة، ومزيد من التدريب املُخصص حسب 

االحتياجات وأنشطة التعلُم من النظراء. وسوف يظل التدريب اخملصص 

يدعم املشروعات ذات األولوية يف مراكز املساعدة الفنية يف إفريقيا.  

 انطالق دورة تدريبية باللغة العربية عبر اإلنترنت

عن إصالح دعم الطاقة

األوسط،  الشرق  يف  والتمويل  لالقتصاد  الدويل  النقد  صندوق  مركز  قام 

تدريبية  دورة  وتقديم  بإعداد  الصندوق،  يف  خمتلفة  إدارات  مع  بالتعاون 

باللغة العربية عبر شبكة اإلنترنت عن إصالح دعم الطاقة. وأُدخِلَت تعديالت 

على هذه الدورة لكي تالئم املنطقة العربية وأصبحت تتضمن وحدة نموذجية 

خاصة لتقييم أبرز التحديات والدروس املستخلصة من جتربة املغرب. والقت 

الدورة إقباال ال بأس به، حيث استكملها 180 من املسؤولين يف القطاع العام 

من البلدان العربية عندما أُتيحت للمرة األوىل يف يناير/فبراير 2019.

 اإلطار 3-2

االحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء مركز 

املساعدة الفنية املالية ملنطقة احمليط الهادئ

على  عاما   25 بمرور  احتفاال  مؤتمر  عُقِد   ،2018 ديسمبر  يف 

تأسيس مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة احمليط الهادئ وهو 

أول مركز يُنشئه الصندوق لتقديم املساعدة الفنية.  وافتتح السيد 

أياز سيد قيوم، رئيس وزراء جمهورية فيجي بالنيابة، والسيدة 

كارال غراسو، نائب مدير عام صندوق النقد الدويل، املؤتمر الذي 

استغرق يومين، كما حضرته السيدة هيلين كالرك، رئيس وزراء 

نيوزيلندا األسبق ورئيس برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.  وتألف 

السياسات  صناع  من  شخص  مائتي  على  يزيد  مما  احلضور 

األكاديمية  والدوائر  اخلاص  القطاع  من  وممثلين  الفكر  وقادة 

أن  يمكن  التي  الطريقة  حول  مناقشات  أجروا  حيث  واإلعالم 

املركز  يغطيها  التي  عشرة  الستة  األعضاء  البلدان  تنتهجها 

وبناء   ، النمو  فرص  من  القصوى  االستفادة  حتقيق  ملواصلة 

الصالبة يف مواجهة الكوارث الطبيعية، وحتقيق النمو االحتوائي، 

وكيف يمكن حتسين القدرات من خالل املساعدة الفنية العملية 

وأنشطة التعلم من النظراء. وعُقِدَت مسابقة للتصوير بين الشباب 

فألقت الضوء على رحلة التنمية يف املنطقة وزادت الوعي بعمل 

ويلقى  الهادئ.   احمليط  ملنطقة  املالية  الفنية  املساعدة  مركز 

املركز دعما من أستراليا ونيوزيلندا واالحتاد األوروبي وكوريا 

والبلدان  املضيف،  البلد  وهو  وفيجي،  اآلسيوي  التنمية  وبنك 

املوقع  يف  الفيديو  شاهد  املزيد،  على  لالطالع  فيه.  االعضاء 

https://www.imf.org/external/mmedia/view. :اإللكتروين التايل

.aspx?vid=5982227772001
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يف  األوىل  الندوة  وعُقِدَت  اإلصالح.  جمال  يف  متنوعة  خبرات  لديهم 

العامل  التطورات االقتصادية يف  نوفمبر 2018 وركزت على انعكاسات 

الرئيسي فيها هو السيد موريس أوبستفلد  على املنطقة، وكان املتحدث 

الندوة  وعُقِدَت  الدويل.  النقد  صندوق  يف  السابق  البحوث  إدارة  مدير 

الثانية يف فبراير 2019، الستخالص الدروس من التجارب العاملية يف 

طريق تعزيز احلوكمة الرشيدة والشفافية، وحتدث فيها السيد لوي-مارك 

احلدثان  هذان  وكان  الصندوق.  يف  اإلحصاءات  إدارة  مدير  دوشارم، 

جهاد  السيد  مع   2018 فبراير  يف  عُقِدَت  التي  النقاش  حلقة  يكمالن 

الدويل  النقد  الوسطى بصندوق  األوسط وآسيا  الشرق  إدارة  أزعور، مدير 

عن "التنمية االحتوائية يف العامل العربي: دعوة إىل التحرك."

 اإلطار 4-2

منتدى رفيع املستوى للتعلُم من النظراء: 

السياسة النقدية يف رابطة أمم جنوب شرق 

آسيا )آسيان(

يف  النقدية  السلطة  مع  بالتعاون  الدويل  النقد  صندوق  نظم 

يوليو 2018 منتدى رفيع  الفترة من 10-9  سنغافورة خالل 

النقدية  السياسة  أطر  حتديث  عن  النظراء  من  للتعلُم  املستوى 

)آسيان(.   آسيا  شرق  جنوب  أمم  رابطة  بلدان  يف  وعملياتها 

أنشطة  إدماج  هو  املنتدى  هذا  من  الرئيسي  الهدف  وكان 

البلدان  مع  تدور  التي  احلوارات  يف  القدرات  لتنمية  الصندوق 

السياسة  تنفيذ  أمام  التحديات  عن  الرقابة  إطار  يف  األعضاء 

واملتقلبة،  الكبيرة  الرأسمالية  التدفقات  مواجهة  يف  النقدية 

وعدم اليقين الناشئ من تصاعد التوترات التجارية، واخملاطر 

العاملية، وكيف  الفائدة  على االستقرار املايل، وارتفاع أسعار 

ومتى يتم التدخل يف أسواق الصرف األجنبي. 

التفاعل  من  عالية  درجة  سادتها  جلسات  املنتدى  وتضمن 

بين نواب احملافظين ومساعدي احملافظين وغيرهم من كبار 

املسؤولين يف البنوك املركزية يف بلدان رابطة أمم جنوب شرق 

آسيا، بينما قدم خبراء الصندوق عروضا موجزة ساعدت على 

حتفيز هذا التفاعل، وناقش اخلبراء الدوليون أفضل املمارسات 

حوار  إلجراء  مصصما  البرنامج  وكان  املستفادة.   والدروس 

السياسة  يف  متقاطعة  جماالت  أربعة  حول  نطاق  أوسع  على 

النماذج  وإعداد  والعمليات،  واألدوات  اإلطار،  تصميم  النقدية: 

وأدوات التنبؤ، وعمليات التواصل. وشارك األستاذ جون تايلور  

دعا  احلماسة،  أثارت  رئيسية  كلمة  وألقى  اجللسات  وقائع  يف 

سياسات  تصميم  يف  األطراف  متعدد  منهج  اتباع  إىل  فيها 

واستراتيجيات نقدية تتسم بالشفافية وتقوم على قواعد.

 ندوات رفيعة املستوى عن الدروس العاملية املُستفادة

يف النمو االحتوائي واحلوكمة 

األوسط  الشرق  يف  والتمويل  لالقتصاد  الدويل  النقد  صندوق  مركز  عقد 

سلسلة من الندوات رفيعة املستوى يف الكويت، باالشتراك مع الصندوق 

إدارات خمتلفة  وبالتعاون مع  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي 

إثراء  إىل  الندوات  من  السلسلة  هذه  وتهدف  الدويل.  النقد  صندوق  يف 

خاصة  أهمية  تكتسب  التي  االقتصادية  السياسات  قضايا  حول  احلوار 

يف مواجهة التحديات أمام العامل العربي، بينما جاء اخلبراء املشاركون 

بخلفيات متنوعة، ومنهم كبار موظفي الصندوق وصناع سياسات ممن 

 اجلدول 5-2

صندوق النقد الدويل: الصناديق املواضيعية والقُطْرية 

لتنمية القدرات

الشركاءاالسم

)RM( أستراليا وبلجيكا والدانمرك وأملانيا تعبئة اإليرادات

واليابان وكوريا ولكسمبرغ وهولندا 

والنرويج والسويد وسويسرا واململكة 

املتحدة واالحتاد األوروبي 

أداة التقييم التشخيصي لإلدارة 

)TADAT( الضريبية

أملانيا واليابان وهولندا والنرويج 

وسويسرا واململكة املتحدة واالحتاد 

األوروبي 

 )MNRW( أستراليا وهولندا والنرويج وسويسرا إدارة ثروة املوارد الطبيعية

واململكة املتحدة واالحتاد االحتاد 

األوروبي

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

  )AML/CFT(
فرنسا واليابان ولكسمبرغ وهولندا 

والنرويج وقطر واململكة العربية 

السعودية وسويسرا واململكة املتحدة 

)FSSF( الصين وأملانيا وإيطاليا ولكسمبرغ صندوق استقرار القطاع املايل

واململكة العربية السعودية والسويد 

وسويسرا واململكة املتحدة وبنك 

االستثمار األوربي

 )DMF II( 2 تسهيل إدارة الدين

النمسا وأملانيا وهولندا والنرويج باالشتراك مع البنك الدويل 

وروسيا وسويسرا وبنك التنمية اإلفريقي 

واالحتاد األوروبي

مبادرة إصالح وتعزيز القطاع املايل 

)"فيرست"( باالشتراك مع البنك الدويل 

املرحلة الثالثة: أملانيا ولكسمبرغ 

وهولندا وسويسرا واململكة املتحدة

املرحلة الرابعة: أملانيا وسويسرا

)D4D(  الصين وأملانيا واليابان وكوريا بيانات اتخاذ القرار

ولكسمبرغ وهولندا والنرويج وسويسرا 

واالحتاد األوروبي 

كندا وإيطاليا واململكة املتحدة الصندوق القُطْري لصالح الصومال

والواليات املتحدة والصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

واالحتاد األوروبي

الصندوق القُطري لصالح جنوب 

النرويجالسودان

املصدر: إعداد خبراء الصندوق.
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اجلدول 6-2             

مراكز الصندوق اإلقليمية املعنية بتنمية القدرات 

البلدان األعضاءالشركاءاالسم

)ATI( معهد التدريب لصالح إفريقيا )أستراليا والصين وأملانيا وكوريا وموريشيوس )البلد املضيف

وبنك االستثمار األوروبي 

45 بلدا من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة 

)AFC( وسط إفريقيا

الصين وفرنسا وغابون )البلد املضيف( وأملانيا وهولندا وبنك 

االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي

بوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد 

وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا 

االستوائية وغابون وسان تومي وبرنسيبي  

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة 

)AFE( شرق إفريقيا

أملانيا وهولندا وسويسرا وتنزانيا )البلد املضيف( واململكة 

املتحدة وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي

إريتريا وإثيوبيا وكينيا وماالوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة 

)AFS( جنوب إفريقيا

أستراليا والصين وأملانيا وموريشيوس )البلد املضيف( وهولندا 

وسويسرا واململكة املتحدة وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد 

األوروبي

أنغوال وبوتسوانا وجزر القُمُر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر 

وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب إفريقيا 

وزامبيا وزمبابوي

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة 

)AFW( غرب إفريقيا

الصين و وكوت ديفوار )البلد املضيف( وفرنسا وأملانيا وهولندا 

ولكسمبرغ وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي 

بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وغينيا بيساو ومايل 

وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي الثاين 

)AFW2( ملنطقة غرب إفريقيا

أستراليا وكندا والصين وغانا )البلد املضيف( وسويسرا وبنك 

التنمية اإلفريقي وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي

كابو فيردي وغامبيا وغانا وليبريا ونيجيريا وسيراليون

مكتب تنمية القدرات يف تايلند 

)CDOT(
كمبوديا وجمهورية الو  الديمقراطية الشعبية وميانمار وفييت اليابان وتايلند )البلد املضيف( 

نام )البلد املستفيد الرئيسي(، إضافة إىل بلدان أخرى يف جنوب 

شرق آسيا ومنطقة جزر احمليط الهادئ يف ظل مشروعات 

مُختارة

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة 

)CARTAC( الكاريبي

بربادوس )البلد املضيف( وكندا واملكسيك وهولندا واململكة 

املتحدة وبنك التنمية الكاريبي والبنك املركزي لدول شرق 

الكاريبي واالحتاد األوروبي 

أنغيال، وأنتيغوا وباربودا، وأروبا، وجزر البهاما، وبربادوس، 

وبليز ، وبرمودا، وجزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان، 

وكوراكاو، ودومينيكا، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وجاميكا، 

ومونتسيرات، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت 

فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، 

وتركس، وكايكوس.

مركز املساعدة الفنية ألمريكا الوسطى 

وبنما واجلمهورية الدومينيكية 

)CAPTAC-DR(

كندا وغواتيماال )البلد املضيف( ولكسمبرغ واملكسيك والنرويج 

وإسبانيا ومصرف التكامل االقتصادي يف أمريكا الوسطى 

واالحتاد األوروبي

كوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال 

وهندوراس ونيكاراغوا وبنما

مركز تنمية القدرات املشترك بين 

الصين وصندوق النقد الدويل

الصين وبلدان أعضاء أخرىالصين )البلد املضيف(

) JVI( وشركاء/مانحون معهد فيينا املشترك )النمسا )العضو الرئيسي والبلد املضيف

دوليون 

31 بلدا منها 29 بلدا يف وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا 

والقوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك إيران وتركيا

مركز صندوق النقد الدويل لالقتصاد 

)CEF( والتمويل يف الشرق األوسط

22 بلدا عضوا يف جامعة الدول العربيةالكويت )البلد املضيف(

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة 

)METAC( الشرق األوسط

فرنسا وأملانيا ولبنان )البلد املضيف( وسويسرا وهولندا 

واالحتاد األوروبي

أفغانستان واجلزائر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن ولبنان 

وليبيا واملغرب والسودان وسوريا وتونس والضفة الغربية وغزة 

واليمن 

مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة 

)PFTAC( احمليط الهادئ

أستراليا وفيجي )البلد املضيف( وكوريا ونيوزيلندا وبنك 

التنمية اآلسيوي واالحتاد األوروبي

جزر كوك وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا 

وناورو ونيوي وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وجزر 

سليمان وتيمور-ليشتي وتوكيالو وتونغا وتوفالو وفانواتو. 

معهد التدريب اإلقليمي يف سنغافورة 

)STI(
37 بلدا يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ أستراليا واليابان وسنغافورة )البلد املضيف(

مركز التدريب واملساعدة الفنية 

)SARTTAC(  اإلقليمي جلنوب آسيا

أستراليا والهند )البلد املضيف(وكوريا واململكة املتحدة 

واالحتاد األوروبي

بنغالديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وسري النكا

يقدم الصندوق كذلك دورات تدريبية من خالل برامج التدريب اإلقليمية.

املصدر: إعداد خبراء الصندوق.
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اجلزء 3: 
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الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل 

حسب الوضع يف ٣0 إبريل 2019

ن
ح

ن
ن 

م

اللجنة الدولية

 للشؤون النقدية 

واملالية

جلنة التنمية 

املشتركة لصندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل١

جملس احملافظين

اخلدمات املساندةاإلدارات الوظيفية وإدارات اخلدمات اخلاصةإدارات املناطق اجلغرافية

اإلدارة

 اإلفريقية
إدارة الشؤون القانونيةإدارة التواصل

إدارة املوارد 
البشرية

إدارة آسيا 

واحمليط الهادئ

إدارة األسواقإدارة املالية

 النقدية والرأسمالية

إدارة أمانة الصندوق

املكتب اإلقليمي ملنطقة

 آسيا واحمليط الهادئ

إدارة نصف

 الكرة الغربي

إدارة شؤون

 املالية العامة

إدارة اخلدمات

 املؤسسية واملنشآت

إدارة تكنولوجيا املعلومات

اإلدارة 

األوروبية

إدارة الشرق األوسط

 وآسيا الوسطى

معهد تنمية

 القدرات

مكاتب الصندوق

 يف أوروبا

معهد فيينا

املشترك

معهد التدريب

 لصالح إفريقيا

معهد التدريب

 يف سنغافورة

مكتب الصندوق 
لدى األمم املتحدة٢

مركز صندوق النقد الدويل

 لالقتصاد والتمويل يف

 الشرق األوسط (يف الكويت)

إدارة االستراتيجيات 

والسياسات واملراجعة

مكتب التقييم املستقل ا�لس التنفيذي

مكتب إدارة 

ا�اطر

 املدير العام

نواب املدير العام

مكتب التدقيق 

الداخلي
مكتب امليزانية

 والتخطيط

مكتب االستثمار-

نظام تقاعد 

املوظفين

وحدة إدارة 

املعرفة

إدارة اإلحصاءات

إدارة البحوث

1 تُعــرف رســميا باســم اللجنــة الوزاريــة املشــتركة جمللــس حمافظــي البنــك والصنــدوق املعنيــة بتحويــل 

املــوارد احلقيقيــة إىل البلــدان الناميــة.

2 تابع ملكتب املدير العام.
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املديرون 

التنفيذيون يف 

الصندوق

)حسب الوضع يف مايو 2٠1٩(
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املديرون التنفيذيون واملناوبون )حسب الوضع يف ٣0 

إبريل 2019(

آدم ليريك

شاغر 

الواليات املتحدة

ماساكي كايزوكا

يوشيهيتو سايتو

اليابان

جين جونغ شيا

سون بين

الصين

أنتوين دي النوي

ريتشارد دورنبوش

فالديسالف راشكوفان

والهرســك،  البوســنة  بلجيــكا،  أرمينيــا، 

جورجيــا،  قبــرص،  كرواتيــا،  بلغاريــا، 

اجلبــل  مولدوفــا،  لكســمبرغ،  إســرائيل، 

الشــمالية،  مقدونيــا  هولنــدا،  األســود، 

أوكرانيــا رومانيــا، 

1
2

3
4

5
6 7

89

10

12 13 14

15 16 17
18

19 20

21
22 23 24

11

1- هيرفيه دي فيليروشيه

2- شونا رياك

3- توماس أوستروس

4- جعفر جمرد

5- غابرييل لوبيتيغوي

6- رازي كايا

7- أليكسي موجين

8- ليوناردو فيالر

٩- ماساكي كايزوكا

1٠- لويز ليفونيان

11- مارك روزين

12- أليسارا ماهاساندانا

13- سوبير غوكارن

14- ماهر مؤمنة

15- دومينيكو فانيزا

16- جين جونغ شيا

17- دوميساين مالينزا

18- حازم الببالوي

1٩- ألكسندر تومبيني

2٠- نايجل راي

21- أنتوين دي النوي

22- حممد األمين راغاين

23- بول إندربينن

24- ستيفن ماير

جولة انتخاب املديرين التنفيذيين االعتيادية لعام 2018

بــدأ مديــرو صنــدوق النقــد الــدويل التنفيذيــون اجلــدد فتــرة عضويتهــم التــي 

التنفيذييــن  املديريــن  اختيــار  عقــب   2٠18 نوفمبــر  يف  لعاميــن  تســتمر 

البالــغ عددهــم 24 مديــرا باالنتخــاب. ونتيجــة لذلــك، انضــم إىل اجمللــس 

11 مديــرا تنفيذيــا جديــدا و8 مديريــن تنفيذييــن مناوبيــن جــدد، وستســتمر 

فتــرة عضويتهــم لعاميــن حتــى 31 أكتوبــر 2٠2٠.

وقــد أنشــأ اجمللــس جلنــة لالسترشــاد بهــا يف عمليــة االنتخــاب، وتتمثــل 

وحتــدد  االنتخابــات.  إجــراء  لتنظيــم  رســمية  قواعــد  وضــع  يف  مهمتهــا 

تكريم ذكرى سوبير غوكارن

تُــويفِّ املديــر التنفيــذي ســوبير غــوكارن 

قصيــر  صــراع  بعــد   2٠1٩ يوليــو  يف 

مــع املــرض. وهــو مواطــن هنــدي مثَّــل 

وســري  والهنــد  وبوتــان  بنغالديــش 

النــكا يف اجمللــس منــذ ديســمبر 2٠15. 

وقــد أثنــى اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق وإدارتــه العليــا وموظفيــه 

علــى حســن تقديــره لألمــور وقــوة بصيرتــه وفصاحتــه، كمــا أعربــوا 

عــن تقديرهــم العميــق ملســاهماته العديــدة خــالل فتــرة عضويتــه 

بالصنــدوق.  

القواعــد عــدد املديريــن التنفيذييــن الذيــن يتــم انتخابهــم )24 مديــرا كمــا 

هــو احلــال منــذ عــام 1٩٩2(، واحلــد األقصــى لعــدد األســهم املانحــة حلــق 

بحيــث  حيازتهــا  البلــدان  متعــددة  للمجموعــات  يجــوز  التــي  التصويــت 

تــوزع القــوة التصويتيــة بيــن أعضــاء اجمللــس بشــكل متــوازن ومعقــول. 

وقــدم  الزمنــي.  وجدولهــا  االنتخــاب  عمليــة  أيضــا  القواعــد  وتوضــح 

يف  احملافظيــن  جملــس  واعتمدهــا  القواعــد،  هــذه  التنفيــذي  اجمللــس 

.2٠18 أغســطس 

ومــن املقــرر إجــراء جولــة انتخــاب املديريــن التنفيذييــن االعتياديــة القادمة 

يف أكتوبر 2٠2٠.
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ستيفن ماير

كالوس غيبهارد ميرك

أملانيا

ليوناردو فيالر

بابلو مورينو

ألفونسو غيرا

كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، 

غواتيماال، هندوراس، املكسيك، 

إسبانيا، جمهورية فنزويال البوليفارية

جودا أغونغ

كنغ هنغ

بروين دار السالم، كمبوديا، فيجي، 

جمهورية إندونيسيا، جمهورية 

الو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، 

ميانمار، نيبال، الفلبين، سنغافورة، 

تايلند، تونغا، فييت نام

دومينيكو فانيزا

ميخاليس بساليدوبولوس

ألبانيا، اليونان، إيطاليا، مالطة، 

البرتغال، سان مارينو

هيرفيه دي فيليروشيه

أرميل كاستتسي

فرنسا

شونا رياك

ديفيد بول رونيكل

اململكة املتحدة

نايجل راي

نام-دوك هيو

غرانت جونستون

أستراليا، كيريباتي، جمهورية كوريا، 

جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا 

املوحدة، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، 

باالو، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا، 

سيشيل، جزر سليمان، توفالو، فانواتو

لويز ليفونيان

آن ماري ماكيرنان

أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، 

بربادوس، بليز، كندا، دومينيكا، 

غرينادا، آيرلندا، جامايكا، سانت 

كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان 

فنسنت وجزر غرينادين

توماس أوستروس

جون سيغورغيرسون

الدانمرك، إستونيا، فنلندا، آيسلندا، 

التفيا، ليتوانيا، النرويج، السويد

رازي كايا

كريستيان جست

سيالرد بنك

النمسا، بيالروس، اجلمهورية 

التشيكية، هنغاريا، كوسوفو، 

اجلمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، 

تركيا

ألكسندر تومبيني

برونو سارايفا

بيدرو فاتشادا

البرازيل، كابو فيردي، اجلمهورية 

الدومينيكية، إكوادور، غيانا، هايتي، 

نيكاراغوا، بنما، سورينام، تيمور 

ليشتي، ترينيداد وتوباغو

سوبير غوكارن

ماهيندرا سيريواردانا

بنغالديش، بوتان، الهند، سري النكا

دوميساين مالينزا

إيتا ماناثوكو

كينغسلي أوبيورا

أنغوال، بوتسوانا، بوروندي، إريتريا، 

إسواتيني، إثيوبيا، غامبيا، كينيا، 

ليسوتو، ليبيريا، مالوي، موزامبيق، 

ناميبيا، نيجيريا، سيراليون، 

الصومال، جنوب إفريقيا، جمهورية 

جنوب السودان، السودان، تنزانيا، 

أوغندا، زامبيا، زمبابوي

بول إندربينن

بيوتر ترابينسكي

أذربيجان، كازاخستان، جمهورية 

قيرغيزستان، بولندا، صربيا، سويسرا، 

طاجيكستان، تركمنستان، أوزبكستان

أليكسي موجين

الف باالي

االحتاد الروسي، اجلمهورية العربية 

السورية

جعفر جمرد

حممد الدايري

جمهورية أفغانستان اإلسالمية، 

اجلزائر، غانا، جمهورية إيران 

اإلسالمية، ليبيا، املغرب، باكستان، 

تونس

حازم الببالوي

سامي جدع

البحرين، مصر، العراق، األردن، 

الكويت، لبنان، جزر املالديف، عُمان، 

قطر، اإلمارات العربية املتحدة، 

جمهورية اليمن

ماهر مؤمنة

رياض حممد اخلريف

اململكة العربية السعودية

حممد األمين راغاين

هيريمانديمبي رازافيندرامانانا

فاسينيت سيلال 

بنن، بوركينا فاسو، الكاميرون، 

جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر 

القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، 

جيبوتي، غينيا االستوائية، غابون، 

غينيا، غينيا-بيساو، مدغشقر، مايل، 

موريتانيا، موريشيوس، النيجر، 

رواندا، سان تومي وبرينسيبي، 

السنغال، توغو

غابرييل لوبيتيغوي

خوان كارلوس دي تاتا

األرجنتين، بوليفيا، شيلي، باراغواي، 

بيرو، أوروغواي
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فريق اإلدارة العليا

كريســتين الغــارد، املديــر العــام، 

مــادا  كاجــا  جامعــة  طــالب  مــع 

إندونيســيا. يوغياكارتــا،  يف 

املديــر  نائــب  فوروســاوا،  ميتســوهيرو 

العــام، وجعفــر جمــرد، املديــر التنفيــذي 

بصندوق النقد الدويل، يف االجتماعات 

الســنوية املشــتركة بيــن صنــدوق النقــد 

 2٠18 لعــام  الــدويل  والبنــك  الــدويل 

بإندونيســيا. بــايل  املنعقــدة يف 

كارال غراسو، نائب املدير 

العام، تلتقي بالسيد كريستيان 

ريبيرغن من وزارة اخلارجية 

الهولندية بمناسبة مساهمة 

هولندا يف صندوق إدارة 

ثروة املوارد الطبيعية التابع 

لصندوق النقد الدويل.

تاو جانغ، نائب املدير 

العام، يف زيارة إىل مركز 

تنمية الطفولة والشباب يف 

دومينيكا.

ديفيد ليبتون، النائب األول للمدير 

العــام، يلقــي الكلمــة االفتتاحيــة يف 

منتــدى املاليــة العامــة الــذي عقــده 

صنــدوق النقــد الــدويل.
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ميتسوهيرو فوروساوا

نائب املدير العام
كارال غراسو

نائب املدير العام ورئيس الشؤون اإلدارية

ديفيد ليبتون

النائب األول للمدير العام

كريستين الغارد

املدير العام

تاو جانغ

نائب املدير العام
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إدارات املناطق اجلغرافية

مدير اإلدارة اإلفريقية أبيب سيالسي 

مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ شان يون ري 

مدير اإلدارة األوروبية بول تومسين 

مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور 

مدير إدارة نصف الكرة الغربي أليخاندرو ويرنر 

اإلدارات الوظيفية 

مدير إدارة التواصل  جيرارد رايس 

مدير إدارة املالية أندرو تويدي 

مدير إدارة شؤون املالية العامة فيتور غاسبار 

مدير معهد تنمية القدرات  شارميني كوري 

املستشار القانوين العام ومدير إدارة الشؤون القانونية رودا ويكس براون 

املستشار املايل ومدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية توبياس أدريان 

املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث غيتا غوبيناث 

كبير اإلحصائيين ومسؤول البيانات، ومدير إدارة اإلحصاءات لوي مارك دوشارم 

مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة مارتن مواليزن 

كبار موظفي الصندوق )حسب الوضع يف ٣0 إبريل 2019(
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املعلومات واالتصال 

مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ تشيكاهيسا سومي 

املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة كريستوفر لين 

مدير مكاتب الصندوق يف أوروبا/كبير املمثلين املقيمين لدى االحتاد األوروبي  جيفري فرانكس 

اخلدمات املساندة

مدير إدارة اخلدمات املؤسسية واملنشآت  كريس هيموس 

مدير إدارة املوارد البشرية كالبانا كوتشار 

املسؤول اإلعالمي األول ومدير إدارة تكنولوجيا املعلومات   إدوارد أندرسون 

أمين صندوق النقد الدويل، إدارة أمانة الصندوق  جيانهاي لين 

املكاتب

مدير مكتب امليزانية والتخطيط دانييل سيترين 

مدير مكتب التقييم املستقل تشارلز كولينز 

مدير مكتب التدقيق الداخلي  نانسي أسيكو أونيانغو 

مدير مكتب االستثمار ديريك بيلز 

مدير مكتب إدارة اخملاطر فيفيك أرورا 
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يف  بالصنــدوق  العمــل  مــن  تقاعــد  هاغــان  شــون 

املستشــار  منصــب  شــغل  أن  بعــد   2٠18 ســبتمبر 

القانونيــة  الشــؤون  إدارة  ومديــر  العــام  القانــوين 

إدارة  يف  األخــرى  الوظائــف  مــن  متنوعــة  وجمموعــة 

الشــؤون القانونيــة علــى مــدار 14 عامــا. وأثنــاء توليــه 

اإلجنــازات  مــن  عــددا  حقــق  اإلدارة،  مديــر  منصــب 

تضمنــت حتديــث أدوات اإلقــراض لــدى الصنــدوق، ودمــج العمليــات الرقابيــة، 

وصياغــة سياســات الديــن الســيادي، ووضــع إطــار للجهــود متعــددة األطــراف 

الهادفــة إىل تخفيــف أعبــاء الديــن يف البلــدان منخفضــة الدخــل املثقلة بالديون. 

ونشــر دراســات عديــدة عــن قانــون صنــدوق النقــد الــدويل وجمموعــة كبيــرة مــن 

القضايــا القانونيــة املرتبطــة بمنــع وقــوع األزمــات وحلهــا، مــع التركيــز بوجــه 

خــاص علــى اإلعســار وإعــادة هيكلــة الديــون، بمــا يف ذلــك الديــن الســيادي. 

وهاغــان حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون مــن مركــز القانــون التابــع 

جلامعــة جــورج تــاون وماجســتير العلــوم يف االقتصــاد السياســي الــدويل مــن 

السياســية. والعلــوم  لالقتصــاد  لنــدن  كليــة 

العمــل  مــن  تقاعــد  أوبســتفيلد  »مــوري«  موريــس 

منصــب  يف  عملــه  عقــب   2٠18 ديســمبر  يف  بالصنــدوق 

بصنــدوق  البحــوث  إدارة  ومديــر  االقتصــادي  املستشــار 

»كبيــر  وبصفتــه  ســنوات.  ثــالث  مــدار  علــى  الــدويل  النقــد 

يف  البحثيــة  اجلهــود  أوبســتفيلد  قــاد  االقتصادييــن«، 

الصنــدوق، وقــدم مســاهمات مهمــة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد 

 Advancing the Frontiers of Monetary العاملــي، كمــا شــارك يف تأليــف كتــاب بعنــوان

Policy. وهــو حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد مــن معهــد ماساتشوســتس 
. جيــا لو للتكنو

املستشــار  منصــب  تولــت  ويكس-بــراون  رودا 

القانونيــة  الشــؤون  إدارة  ومديــر  العــام  القانــوين 

بصنــدوق النقــد الــدويل يف ســبتمبر 2٠18، والتحقــت 

يف  وشــغلت   .1٩٩7 عــام  يف  الصنــدوق  يف  بالعمــل 

الســابق منصــب نائــب مديــر إدارة التواصــل، كمــا تولــت 

خاللهــا  مــن  عملــت  بالصنــدوق  الوظائــف  مــن  عــددا 

علــى جمموعــة واســعة مــن القضايــا القانونيــة والقطريــة وقضايــا السياســات. 

وهــي حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون مــن كليــة احلقــوق بجامعــة 

يف  بالعمــل  التحــق  أندرســون  إدوارد 

اإلعالمــي  املســؤول  منصــب  يف  الصنــدوق 

املعلومــات  تكنولوجيــا  إدارة  ومديــر  األول 

أندرســون  ويتمتــع   .2٠18 يونيــو  يف 

تكنولوجيــا  إدارة  جمــال  يف  كبيــرة  بخبــرة 

املعلومــات، وشــغل مؤخــرا منصــب مســؤول 

اإلعالم العاملي األول يف منظمة الرؤية العاملية. وعمل يف الســابق 

بتكليــف رئاســي يف هيئــة الســالم األمريكيــة حيــث أشــرف علــى إجــراء 

حتــول كامــل يف جمــال تقديــم خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات يف 

74 بلــدا. وتــرأس أيضــا جمموعــة كبيــرة مــن املؤسســات االستشــارية 

اخلاصة العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وحلول الشركات.

منصــب  تولــت  بروكســلز  دو  بيتــرا 

يف  والشــمول  التنــوع  شــؤون  مستشــار 

 .2٠18 أكتوبــر  يف  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

ولديهــا خبــرة كبيــرة يف إدارة شــؤون التنــوع 

الذهنيــة  الصــورة  وحتســين  والشــمول، 

املؤسســية وتعزيــز جهــود التواصــل، وغيرهــا 

التنميــة  مؤسســات  مــن  عــدد  يف  البشــرية  املــوارد  مبــادرات  مــن 

متعــددة األطــراف. وهــي حاصلــة علــى درجــات علميــة مــن جامعتــي 

وسُــري. بنســلفانيا 

يف  بالعمــل  التحقــت  غوبينــاث  غيتــا 

يف   2٠1٩ ينايــر  يف  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

إدارة  ومديــر  االقتصــادي  املستشــار  منصــب 

البحــوث. وهــي يف إجــازة للخدمــة العامــة مــن 

حيــث  هارفــارد  جامعــة  يف  االقتصــاد  قســم 

تشــغل كرســي أســتاذية »جــون زوانســترا« يف 

بحثيــة  مقــاالت  غوبينــاث  وللســيدة  واالقتصــاد.  الدوليــة  الدراســات 

عديــدة عــن أســعار الصــرف، والتجــارة واالســتثمار، واألزمــات املاليــة 

الدوليــة، والسياســة النقديــة، والديــن، وأزمــات األســواق الصاعــدة. وهــي 

حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه يف االقتصــاد مــن جامعــة برينســتون 

عــام 2٠٠1 بعــد حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة دلهــي 

مــن كليــة دلهــي لالقتصــاد وجامعــة واشــنطن. مــن كل  واملاجســتير 

اإلطار ٣-1: نبذة عن كبار موظفي الصندوق املنتهية واليتهم واجلدد
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املوارد البشرية واألولويات

أن  يتعيــن  العاملــي،  االقتصــاد  يف  فعــال  بــدور  الصنــدوق  يضطلــع  لكــي 

يحــرص علــى تعييــن موظفيــن مــن خمتلــف بلــدان العــامل مؤهليــن تأهيــال 

عاليــا واالحتفــاظ بهــم وتنميــة قدراتهــم ومكافأتهــم. ولدعــم هــذه األهــداف 

العامــة، يجــري حاليــا تنفيــذ ثــالث مبــادرات يعــزز بعضهــا البعــض )1( 

تنفيذ اســتراتيجية للموارد البشــرية تشــجع ثقافة التعلم املســتمر واالبتكار 

واإلدارة القويــة والقيــادة؛ و)2( ترشــيد العمليــات مــن أجــل تعزيــز فعاليــة 

تقديــم اخلدمــات واملنافــع ومردوديــة التكاليــف؛ و)3( اســتمرار الصنــدوق 

يف جــذب الكفــاءات واملهــارات املتنوعــة بوصفــه جهــة العمــل املفضلــة.

خصائص القوى العاملة

بلــغ عــدد موظفــي الصنــدوق 2765 موظفــا حســب الوضــع يف 3٠ إبريــل 

2٠1٩. ويمكن االطالع على قائمة بأسماء كبار املسؤولين يف الصندوق 

يف الصفحتيــن 8٠ و81، وعلــى هيكلــه التنظيمــي يف بدايــة اجلــزء 3.

وكان عــدد التعيينــات يف عــام 2٠18، والبالــغ 15٠ موظفــا جديــدا، أقــل 

وتضمنــت  موظفــا.   172 بلــغ  حيــث   ،2٠17 عــام  يف  بمســتواه  مقارنــة 

موظفيــن  و1٠٩  العليــا،  اإلدارة  يف  موظفيــن   7 اجلديــدة  التعيينــات 

ويتطلــب  املســاندة.  اخلدمــات  موظفــي  مــن  موظفــا  و34  متخصصيــن، 

الصنــدوق أن يتمتــع خبــراء االقتصــاد بخبــرة كبيــرة يف جمــال التحليــل 

وصنــع السياســات، وقــام يف عــام 2٠18 بتعييــن 25 خريجــا مــن خــالل 

هــم يف منتصــف حياتهــم  اقتصاديــا ممــن  االقتصادييــن، و5٠  برنامــج 

بعقــود. موظفــا   477 تعييــن  نفســه  العــام  شــهد  كذلــك  الوظيفيــة. 

ويف عــام 2٠18 أيضــا، تــم تعييــن 3 مــن كبــار املســؤولين مــن اليابــان 

وكوريــا والســويد يف إطــار برنامــج املعينيــن املموليــن بمــوارد خارجيــة. 

ممولــة  عاميــن  مدتهــا  بعقــود  البرنامــج  هــذا  إطــار  يف  التعييــن  ويكــون 

صنــدوق  خــالل  مــن  املعنــي  العضــو  البلــد  ســلطات  جانــب  مــن  بالكامــل 

متــاح  البرنامــج  يف  واالشــتراك  متعدديــن.  مانحيــن  يضــم  اســتئماين 

جلميــع البلــدان األعضــاء التــي ترغــب يف توفيــر التمويــل إمــا لتعييــن كبــار 

مســؤوليها أو كبــار املســؤولين مــن بلــدان أخــرى. ويشــارك يف البرنامــج 

توزيــع  عــن  معلومــات  علــى  )لالطــالع  بلــدان.   5 مــن  معينيــن   ٩ حاليــا 

راجــع  البلــد،  وفئــة  اجلنــس،  ونــوع  اجلنســية،  حســب  الصنــدوق  موظفــي 

اجلــداول الشــبكية مــن 3-1 إىل 3-3، وهيــكل رواتــب موظفــي الصنــدوق 

.)4-3 الشــبكي  اجلــدول  يف 

التنوع واالحتواء

يهــدف الصنــدوق إىل توســيع نطــاق البلــدان األعضــاء املمثلــة يف موظفيــه 

مــن حيــث املنطقــة اجلغرافيــة، ونــوع اجلنــس، واخللفيــة التعليميــة وغيــر ذلك 

من اخلصائص املتنوعة. ويف 3٠ إبريل 2٠1٩، بلغ عدد البلدان األعضاء 

املمثلــة يف موظفــي الصنــدوق 147 بلــدا مــن أصــل 18٩ بلــدا عضوا. وخالل 

إفريقيــا   — تمثيــال  األقــل  املناطــق  مــن  اجلنســيات  نســبة  بلغــت   ،2٠18

جنــوب الصحــراء، وشــرق آســيا، والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا — %27 

مــن كل التعيينــات اخلارجيــة علــى مســتوى املوظفيــن املتخصصيــن. ويف 

عــام 2٠1٩، حقــق الصنــدوق النســبة القياســية املســتهدفة لتمثيــل إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء يف مســتوى املوظفيــن املتخصصيــن ومســتوى موظفــي 

اإلدارة العليــا. كمــا جتــاوز الصنــدوق النســبة القياســية املســتهدفة خلبــراء 

االقتصــاد مــن النســاء املعينيــن يف مســتوى اإلدارة العليــا، وحقــق نســبة 

3٠ يف املائــة املســتهدفة للنســاء الالتــي يشــغلن وظائــف إداريــة عليــا يف 

نهايــة الســنة املاليــة 2٠1٩.

كذلــك يســعى الصنــدوق إىل التشــجيع علــى إرســاء بيئــة عمــل احتوائيــة تتيــح 

للجميــع حتقيــق النجــاح وأفضــل مســتويات األداء. ولهــذا الغــرض، تــم وضــع 

برامــج إلزاميــة موجهــة جلميــع العامليــن لتدريبهــم يف جمــال منــع التحيــز 

غيــر الواعــي والتحــرش. عــالوة علــى ذلــك، تــم تدريــب املديريــن املشــاركين 

اعتبــارات  مراعــاة  مهــارات  علــى  اجلــدد  املوظفيــن  اختيــار  عمليــات  يف 

االحتــواء عنــد إجــراء مقابــالت العمــل. وقالــت الســيدة بيتــرا دو بروكســلز، 

مستشــار شــؤون التنــوع والشــمول، »مــن واجبنــا كمنظمــة دوليــة عامليــة أن 

نكــون مثــاال يحتــذى، وأن نضــع ضوابــط ومعاييــر ألنفســنا كمــا نفعــل مــع 

األطــراف املقابلــة. وقــد قطعنــا شــوطا كبيــرا خــالل اخلمســة وعشــرين عامــا 

املاضيــة منــذ أن بدأنــا يف حتليــل مــدى تنوعنــا وقدرتنــا علــى االحتــواء 

بشــكل أكثــر عمقــا، ونحــن نؤمــن تمامــا بــأن ذلــك ليــس جمــرد جــزء أساســي 

مــن عملنــا ولكنــه الســلوك الســليم الــذي يتعيــن علينــا أن نســلكه. وســوف 

نســتمر يف وضــع أهــداف صعبــة بمــا يضمــن إيجــاد بيئــة عمــل أكثــر تنوعــا 

وأكثــر احتــواء وتمثيــال للجميــع.«

مكتب التحقيقات الداخلية

 2٠16 يوليــو  يف  إنشــاؤه  تــم  الــذي  الداخليــة  التحقيقــات  مكتــب  يجــري 

التــي  املزعومــة  اخملالفــات  يف  إداريــة  وحتقيقــات  أوليــة  اســتجوابات 

الصنــدوق.  يف  مؤقتــة  بعقــود  ومعينــون  موظفــون  يرتكبهــا 

ويعــد املكتــب جــزءا أساســيا مــن نظــام االنضبــاط اإلداري يف الصنــدوق، حيــث 

يحقــق بدقــة يف اخملالفــات احملتملــة لسياســات الصنــدوق مــع ضمــان اتخــاذ 

اإلجراءات القانونية املعتادة. ويجمع املكتب األدلة ويخلص إىل االستنتاجات 

بشــكل مســتقل دون تدخــل أي مكتــب أو مســؤول آخــر. ويجــري املكتــب حتقيقاتــه 

وفــق مبــادئ النزاهــة واملهنيــة والعدالــة وعــدم التحيــز واملوضوعيــة.

هيكل اإلدارة العليا ورواتبها

العليــا  اإلدارة  لتعويضــات  دوريــة  مراجعــة  التنفيــذي  اجمللــس  يجــري 

املديــر  راتــب  باعتمــاد  املنــوط  هــو  احملافظيــن  وجملــس  للصنــدوق. 

العــام. وجتــرى تعديــالت ســنوية علــى الرواتــب اســتنادا إىل مؤشــر أســعار 

املســتهلكين يف واشــنطن العاصمــة. وفيمــا يلــي هيــكل رواتــب اإلدارة العليــا 

يوليــو 2٠18:   1 يف  الوضــع  حســب 

■ املدير العام:  5167٠٠ دوالر	

■ النائب األول للمدير العام:  44٩2٩٠ دوالرا	

■ نواب املدير العام:  427٩1٠ دوالرات	

8٣  التقرير السنوي  ٢٠١٩
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امليزانية والدخل

امليزانية متوسطة األجل

اعتمد اجمللس التنفيذي يف إبريل 2٠18 ميزانية إدارية صافية للسنة املالية 

2٠1٩ بمبلــغ قــدره 1135 مليــون دوالر، إىل جانــب امليزانيتيــن اإلرشــاديتين 

يف  األخيرتيــن  الســنتين  حتديــث  )تــم  و2٠21   2٠2٠ املاليتيــن  للســنتين 

اجلــدول 3-1 بمــا يعكــس ميزانيــة الســنة املاليــة 2٠2٠ وامليزانيــة اإلرشــادية 

للســنة املاليــة 2٠21 اللتيــن اعتمدهمــا اجمللــس مؤخــرا(. واســتنادا إىل النهــج 

التحوطــي املتبــع، يعتبــر هــذا العــام هــو الســابع علــى التــوايل الــذي تظــل فيــه 

ميزانيــة الصنــدوق ثابتــة، علــى الرغــم مــن تزايــد الطلــب علــى مــوارد املؤسســة 

وقــوة مركــز الدخــل علــى املــدى املتوســط. ووافــق اجمللــس أيضــا علــى وضــع حــد 

 املوارد 

واحلوكمة

أقصــى للنفقــات اإلجماليــة قــدره 1417 مليــون دوالر، يتضمــن رد مبلــغ 1٩6 

مليــون دوالر جلهــات خارجيــة نظيــر أنشــطة تنميــة القــدرات وترحيــل مــا يصــل 

إىل 46 مليــون دوالر مــن املــوارد التــي مل تُنفــق خــالل الســنة املاليــة 2٠18، 

امليزانيــة  قيمــة  وبلغــت   .2٠1٩ املاليــة  الســنة  يف  إنفاقهــا  يحتمــل  والتــي 

الرأســمالية املعتمــدة 71 مليــون دوالر لبنــاء املرافــق واملشــروعات الرأســمالية 

يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات. واســتبعدت مــن امليزانيــة الرأســمالية تكلفــة 

جتديــد مبنــى املقــر الرئيســي (HQ1) التــي تمــت تغطيتهــا مــن خــالل اعتمــاد 

منفصــل يف ميزانيــة ســابقة.

يف  املكثــف  العمــل   2٠1٩ املاليــة  للســنة  الصنــدوق  ميزانيــة  ودعمــت 

الصنــدوق  يف  األعضــاء  للبلــدان  بالنســبة  األولويــة  ذات  اجملــاالت 

والتحديــث املؤسســي. وأعيــد تخصيــص مــوارد إضافيــة لتعزيــز املشــاركات 

اجلدول ٣-1

امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية، السنوات املالية 2021-2018

)بماليين الدوالرات األمريكية( 

السنة املالية 2021السنة املالية 2020السنة املالية 2019السنة املالية 2018

امليزانيةامليزانيةنتائج امليزانيةامليزانيةنتائج امليزانيةامليزانية 

النفقات اإلدارية

…٩6٩٩621,٠٠٩٩٩51,٠35املوظفون

…12612113512612٩السفر1

…2٠٩22621522421٩املباين ونفقات أخرى

…14…12…11احتياطيات الطوارئ

 1,٣151,٣091,٣711,٣461,٣971,4٣5جمموع النفقات اإلجمالية

-246-23٩-214-236-211-211املقبوضات2

 1,1٣11,1581,190 1,1٣5 1,1041,099جمموع صايف امليزانية

…47…46…44الترحيل3

جمموع صايف امليزانية شامال 

»املبالغ املُرحلة«
 1,148 1,099 1,181 1,1٣1 1,2051,190 

جمموع امليزانية الكلية شامال 

»املبالغ املُرحلة«
1,٣591,٣091,4171,٣461,4441,4٣5

النفقات الرأسمالية4

96 86 141  71  116  66املرافق وتكنولوجيا املعلومات

بند للتذكرة

بالــدوالر  امليزانيــة  صــايف  جممــوع 

2019 املاليــة  الســنة  يف  قيمتــه  حســب 
1,12٩1,1241,1351,1311,12٩1,12٩

املصــدر: مكتــب امليزانيــة والتخطيــط 

يف صنــدوق النقــد الــدويل.

ملحوظــة: قــد ال تتوافــق األرقــام مــع 

اجملاميــع نظــرا للتقريــب.

1 تشمل السنة املالية 2٠1٩ السفر حلضور االجتماعات السنوية املنعقدة يف اخلارج.

2 تشمل األنشطة املمولة من اجلهات املانحة، واتفاقات اقتسام التكاليف مع البنك الدويل، ومبيعات املطبوعات، وإيرادات موقف السيارات، وإيرادات أخرى متنوعة.

3 ترحل املوارد من السنة السابقة حسب القواعد املعمول بها.

4 يمكن إنفاق اعتمادات امليزانية الرأسمالية على مدار ثالث سنوات. وتمثل امليزانية االعتمادات السنوية، بينما تتضمن نتائج تنفيذ امليزانية اإلنفاق من اعتمادات السنوات السابقة.

صندوق النقد الدويل84



اجلدول ٣-2

النفقات اإلدارية

)بماليين الدوالرات األمريكية، ما مل يذكر خالف ذلك(

 1,131 نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 2٠1٩

فروق التوقيت

  175  تكاليف مزايا التقاعد وما بعد اخلدمة

اجلاريــة  الســنة  مصروفــات  اســتهالك   – الرأســمالية  النفقــات 

الســابقة والســنوات 

  54 

مبالغ أخرى غير مدرجة يف امليزانية اإلدارية 

للمعاييــر  وفقــا  الفــور  علــى  تُصــرف  بنــود   – الرأســمالية  النفقــات 

املاليــة التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة 

  31  

رد مبالــغ إلدارة العمليــات العامــة )مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو 

واحلــد مــن الفقــر، وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة(

 )٩2(

 1,2٩٩  جمموع النفقات اإلدارية

بند للتذكرة

املدققــة  املاليــة  الكشــوف  يف  الــواردة  اإلداريــة  النفقــات  جممــوع 

اخلاصــة( الســحب  حقــوق  وحــدات  )بمالييــن 

 

  ٩31 

املصادر: إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: قــد ال تتوافــق األرقــام مــع اجملاميــع نظــرا للتقريــب. وتــم حتويــل املصروفــات باســتخدام 

املتوســط املرجــح الفعلــي لســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة يف 

الســنة املاليــة 2٠1٩، ويســاوي 1,4٠ تقريبــا.

املوارد واحلوكمة

القطريــة للصنــدوق وتقويــة جهــوده يف القطــاع املــايل، مثــل برنامــج تقييــم 

القطــاع املــايل. كذلــك تــم توفيــر تمويــل إضــايف للعمــل يف أهــم جمــاالت 

عــن  الصــادرة  الرقميــة  العمــالت  مثــل  واملاليــة،  االقتصاديــة  السياســات 

البنــوك املركزيــة وجــدول أعمــال التكنولوجيــا املاليــة. وتضمنــت أنشــطة 

وخدمــات  املعرفــة  وإدارة  الرقمــي  التحــول  تمويــل  املؤسســي  التحديــث 

البشــرية.  املــوارد 

ويف الســنة املاليــة 2٠1٩، بلــغ جممــوع النفقــات اإلداريــة الفعليــة 1131 

مليــون دوالر، أي أقــل مــن صــايف امليزانيــة املعتمــدة بمقــدار 4 مالييــن 

دوالر. وكانــت الفجــوة يف اإلنفــاق أقــل قليــال عمــا كانــت عليــه يف العــام 

املاضــي. 

الســنة  يف  دوالر  مليــون   141 الرأســمالية  النفقــات  جممــوع  بلــغ  كذلــك 

أعمــال جتديــد  إنفاقهــا علــى  تــم  املاليــة 2٠1٩، منهــا 82 مليــون دوالر 

خريــف  يف  منهــا  االنتهــاء  يُتوقــع  التــي   (HQ1) الرئيســي  املقــر  مبنــى 

2٠1٩. وغطــت النفقــات األخــرى تكاليــف إحــالل املرافــق وتطويرهــا ونظــم 

تكنولوجيــا املعلومــات التــي انتهــى عمرهــا التشــغيلي ورأس املــال املوجــه 

التحديــث. أعمــال  إىل جــدول 

للصنــدوق  اإلداريــة  النفقــات  حُتســب  املاليــة،  التقاريــر  إعــداد  وألغــراض 

علــى أســاس االســتحقاق وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة. 

االســتحقاق،  أســاس  علــى  احملاســبة  إجــراء  املعاييــر  هــذه  وتقتضــي 

التقييمــات  أســاس  علــى  وإهالكهــا  العامليــن  منافــع  تكاليــف  قيــد  ويتــم 

االكتواريــة. ويتضمــن اجلــدول 3-2 مطابقــة تفصيليــة بيــن نتائــج تنفيــذ 

امليزانيــة اإلداريــة الصافيــة للســنة املاليــة 2٠1٩ البالغــة 1131 مليــون 

دوالر والنفقــات اإلداريــة احملســوبة علــى أســاس املعاييــر الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر املاليــة والبالغــة 12٩٩ مليــون دوالر )٩31 مليــون وحــدة حقــوق 

ســحب خاصــة( علــى النحــو الــوارد يف الكشــوف املاليــة املدققــة للصنــدوق 

عــن ســنة 2٠1٩.

نموذج الدخل والرسوم والفائدة التعويضية 

واقتسام األعباء وصايف الدخل

نموذج الدخل

يعتمــد الصنــدوق منــذ نشــأته أساســا علــى أنشــطته اإلقراضيــة لتمويــل 

نفقاتــه. ولتوليــد دخــل إضــايف، أنشــأ الصنــدوق حســاب االســتثمار يف 

عــام 2٠٠6 بهــدف اســتثمار احتياطياتــه. ويف عــام 2٠٠8، اعتمــد 

صنــدوق  إنشــاء  تضمــن  للدخــل  جديــدا  نموذجــا  التنفيــذي  اجمللــس 

وقــف يُمــول مــن أربــاح بيــع جــزء حمــدود مــن حيــازات املؤسســة مــن 

اخلامــس  التعديــل  أقــر  اجلديــد،  الدخــل  نمــوذج  جانــب  وإىل  الذهــب. 

فبرايــر  يف  النفــاذ  حيــز  دخــل  الــذي  الصنــدوق،  تأســيس  التفاقيــة 

2٠11، زيــادة صالحيــات الصنــدوق االســتثمارية لزيــادة العائــدات 

الوقــت.  مــع  املاليــة  مــوارده  وتعزيــز  اســتثماراته  علــى  املتوقعــة 

لوضــع  القواعــد  هــذه  التنفيــذي  اجمللــس  اعتمــد   ،2٠13 ينايــر  ويف 

أغســطس  يف  الصنــدوق  احتياطيــات  الســتثمار  جديــدة  اســتراتيجية 

2٠15 )بالنســبة حلســاب الدخــل الثابــت الفرعــي( ويف مــارس 2٠18 

)بالنســبة للحســاب الفرعــي لصنــدوق الوقــف أساســا(. وال يــزال الهــدف 

مــن اســتراتيجية االســتثمار يتمثــل يف احلفــاظ علــى القيمــة احلقيقيــة 

الوقــف وتوليــد الدخــل، أخــذا يف االعتبــار تغيــر األوضــاع  لصنــدوق 

الســوقية، والطبيعــة العامــة ملــوارد الصنــدوق، وضــرورة احلفــاظ علــى 

الصنــدوق. ســمعة 

الرسوم

يف ظــل ارتفــاع حجــم أنشــطة اإلقــراض وانخفــاض العائــدات احلاليــة علــى 

االســتثمارات يف الصنــدوق، ال يــزال مصــدر الدخــل الرئيســي هــو الرســوم 

معــدل  ويتكــون  الصنــدوق.  الئتمــان  القائــم  االســتخدام  علــى  املفروضــة 

الرســم األساســي )ســعر الفائــدة( علــى تمويــل الصنــدوق مــن ســعر الفائــدة 

علــى حقــوق الســحب اخلاصــة مضافــا إليــه هامــش ثابــت يُعبــر عنــه بنقــاط 

األســاس. وبموجــب القاعــدة التــي اعتمدهــا اجمللــس التنفيــذي يف ديســمبر 

2٠11، يطبــق هــذا الهامــش لفتــرة عاميــن، ويخضــع للمراجعــة قبــل نهايــة 

العــام األول، وذلــك لتغطيــة تكاليــف عمليــات الوســاطة املرتبطــة بالتمويــل 

التــي يتكبدهــا الصنــدوق والســماح لــه بتكويــن احتياطياتــه. وتنطــوي هــذه 

القاعــدة أيضــا علــى إجــراء مضاهــاة للبيانــات لضمــان اتســاق معــدل الرســم 

علــى نحــو معقــول مــع األوضــاع القائمــة يف ســوق االئتمــان علــى املــدى 

الطويــل. ويف إبريــل 2٠18، قــرر اجمللــس التنفيــذي أن يكــون هامــش معــدل 
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املوارد واحلوكمة

اإلطــار ٣-2: التقــدم احملــرز يف عمليــة جتديــد مبنــى 

HQ1 املقر الرئيســي

اســتمرت خــالل الســنة املاليــة 2٠1٩ أعمــال التجديــد يف أحــد مقــري صنــدوق 

النقــد الــدويل (HQ1)، وهــو املقــر الرئيســي األقــدم والكائــن يف مدينــة واشــنطن 

العاصمــة. وقــد أُحــرز تقــدم كبيــر يف هــذا الصــدد، حيــث تــم اســتكمال مــا يزيــد 

علــى ٩8% مــن املشــروع، ولكــن األعمــال املتبقيــة، مثــل جتديــد الطوابــق التــي تقــع 

بهــا حجــرة اجتماعــات اجمللــس ومكاتــب املديريــن التنفيذييــن، تعــد مــن أصعــب 

التحديــات.

وأعيــد شــغل ثالثــة طوابــق مكتبيــة يف الســنة املاليــة 2٠1٩. وال تــزال 

أعمــال التجديــد مســتمرة يف الطابقيــن األخيريــن، وتــم نقــل املوظفيــن 

مؤقتــة.  بصفــة   (HQ2) للصنــدوق  اآلخــر  املبنــى  إىل  بهمــا  العامليــن 

آخــر يف  التنفيــذي إىل موقــع  اجتماعــات اجمللــس  نقــل حجــرة  تــم  كذلــك 

املقــر الرئيســي (HQ1) بصفــة مؤقتــة. وتتضمــن األعمــال األخــرى املقــرر 

إتمامهــا تطويــر نظــم املبنــى، واألســطح، وإخــالء املقــر مــن معــدات البنــاء 

والتجديــد.

الضــروري  اإلحــالل  يف  املكثــف  التجديــد  هــذا  مــن  الرئيســي  الغــرض  ويتمثــل 

لألنظمــة العتيقــة واملتهالكــة يف املبنــى. ويســعى هــذا املشــروع إىل احلصــول علــى 

شــهادة »الريــادة يف تصميمــات الطاقــة والبيئــة« (LEED)، وينطــوي علــى تصميــم 

املبــاين وممارســات البنــاء املراعيــة للبيئــة بغيــة تخفيــف األثــر علــى البيئــة. ولــدى 

اســتكمال العمــل يف عــام 2٠2٠، مــن املتوقــع أن يســهم املبنــى اجلديــد يف حتقيــق 

خفــض كبيــر يف قيمــة فواتيــر الطاقــة، ويســاعد الصنــدوق علــى حتقيــق أعلــى معاييــر 

االســتمرارية. 

الرســم 1٠٠ نقطــة أســاس للفتــرة املنتهيــة يف إبريــل 2٠2٠، وأكــد قــراره 

جمــددا يف مراجعــة منتصــف الفتــرة يف إبريــل 2٠1٩.

ويفــرض الصنــدوق أيضــا رســوما إضافيــة علــى اســتخدام مبالــغ ائتمانيــة 

كبيــرة ضمــن الشــرائح االئتمانيــة ويف ظــل اتفاقــات تســهيالت الصنــدوق 

املمــددة. وتُفــرض رســوم إضافيــة بمقــدار 2٠٠ نقطــة أســاس علــى االئتمــان 

املســتخدم الــذي يتجــاوز 187,5% مــن حصــة البلــد العضــو املعنــي. وقــد 

تمــت مراجعــة هــذا احلــد مؤخــرا لتخفيــف أثــر مضاعفــة حصــص العضويــة 

التنفيــذ.  حيــز  للحصــص  عشــرة  الرابعــة  العامــة  املراجعــة  دخــول  عقــب 

وعــالوة علــى الرســوم اإلضافيــة التــي يُشــار إليهــا بأنهــا رســوم إضافيــة 

إضافيــة  رســوما  الصنــدوق  يفــرض  املــوارد،  اســتخدام  مســتوى  حســب 

بمقــدار 1٠٠ نقطــة أســاس حســب الفتــرة الزمنيــة علــى االئتمــان املســتخدم 

الــذي يتجــاوز احلــد نفســه والــذي يظــل قائمــا ألكثــر مــن 36 شــهرا ضمــن 

الصنــدوق  إطــار تســهيل  مــن 51 شــهرا يف  أو ألكثــر  الشــرائح االئتمانيــة 

املمــدد.

وباإلضافــة إىل الرســوم الدوريــة والرســوم اإلضافيــة، يفــرض الصنــدوق 

رســم  فيُفــرض  خاصــة.  ورســوما  التــزام،  ورســوم  خدمــة،  رســوم  كذلــك 

العامــة.  املــوارد  حســاب  مــن  ســحب  عمليــة  كل  علــى   %٠,5 قــدره  خدمــة 

ويف بدايــة كل فتــرة مدتهــا 12 شــهرا، يُحمَّــل رســم التــزام قابــل للــرد علــى 

املبالــغ املتاحــة للســحب بموجــب اتفاقــات حســاب املــوارد العامــة خــالل 

تلــك الفتــرة. وتُفــرض رســوم التــزام بمقــدار 15 نقطــة أســاس، و3٠ نقطــة 

أســاس، و6٠ نقطــة أســاس علــى املبالــغ املتاحــة للســحب حتــى %115، 

علــى  العضويــة،  حصــة  مــن   %575 مــن  وأكثــر  و%575،   %115 وبيــن 

الترتيــب. وتـُـرد رســوم االلتــزام عندمــا يُســتخدم االئتمــان خــالل الفتــرة التــي 

تغطيهــا الرســوم، بالتناســب مــع الســحوبات الفعليــة. ويفــرض الصنــدوق 

أيضــا رســوما خاصــة علــى التأخــر يف ســداد الرســوم التــي جتــاوزت أجــل 

اســتحقاقها بفتــرات تقــل عــن ســتة أشــهر.

الفائدة التعويضية والفوائد

علــى جانــب النفقــات، يدفــع الصنــدوق فوائــد )فائــدة تعويضيــة( لبلدانــه 

األعضــاء مقابــل مراكزهــم الدائنــة يف حســاب املــوارد العامــة )املعــروف 

باســم مراكــز شــرائح االحتياطيــات املعوضــة(. وتنــص اتفاقيــة تأســيس 

الصنــدوق علــى أال يتجــاوز ســعر الفائــدة التعويضيــة ســعر الفائــدة علــى 

حقــوق الســحب اخلاصــة، وأال يقــل عــن 8٠% مــن هــذا الســعر. ويعــادل ســعر 

الســحب  الفائــدة علــى حقــوق  التعويضيــة األساســي حاليــا ســعر  الفائــدة 

النموذجيــة  الفائــدة  ألســعار  مرجــح  متوســط  إىل  يســتند  الــذي  اخلاصــة، 

لعمــالت  املاليــة  األســواق  يف  األجــل  قصيــرة  املاليــة  الديــن  أدوات  علــى 

ســلة حقــوق الســحب اخلاصــة، علــى أال يقــل عــن 5 نقــاط أســاس بحــد أدنــى. 

ويدفــع الصنــدوق كذلــك فائــدة بســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة 

علــى القــروض القائمــة يف إطــار اتفاقــات االقتــراض اجلديــدة.

اقتسام األعباء

آليــة القتســام  وفــق  التعويضيــة  والفائــدة  الرســم  تعديــل معــدالت  يجــري 

األعبــاء تــوزع تكلفــة االلتزامــات املاليــة املتأخــرة علــى نحــو متســاو بيــن 
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األعضــاء املدينيــن والدائنيــن. ولتعويــض الدخــل الضائــع نتيجــة رســوم 

الفائــدة غيــر املســددة التــي تتجــاوز أجــل اســتحقاقها بســتة أشــهر أو أكثــر، 

الرســم  معــدل  رفــع  خــالل  مــن  األعبــاء  تقاســم  آليــة  الصنــدوق  يســتخدم 

وخفــض معــدل الفائــدة التعويضيــة. وتـُـرد املبالــغ التــي يتــم حتصيلهــا علــى 

هــذا النحــو عنــد تســوية الرســوم املتأخــرة.

والفائــدة  الرســم  معــدالت  متوســط  بلــغ   ،2٠1٩ املاليــة  الســنة  ويف 

الترتيــب. علــى  و٠31,%1،   %2,٠41 املعدَّلــة  التعويضيــة 

صايف الدخل

وحــدة  مليــار   ٠,6 الصنــدوق  دخــل  صــايف  بلــغ   ،2٠1٩ املاليــة  الســنة  يف 

األســاس  يف  يرجــع  مــا  وهــو  دوالر(،  مليــار   ٠,٩( خاصــة  ســحب  حقــوق 

مــن  والدخــل  اإلقــراض،  أنشــطة  مســتويات  ارتفــاع  عــن  النــاجت  الدخــل  إىل 

ولكــن  االســتثمار،  حســاب  يف  بهــا  يحتفــظ  التــي  الصنــدوق  اســتثمارات 

اخلســائر الناجمــة عــن إعــادة حســاب التزامــات الصنــدوق للمزايــا احملــددة 

كان لهــا تأثيــر مــوازن جزئــي علــى هــذا الدخــل. وتعــزى هــذه اخلســائر يف 

األســاس، والتــي تبلــغ قيمتهــا ٠,4 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )5,٠ 

مليــار دوالر(، إىل القيــد الفــوري آلثــار التغيــرات يف االفتراضــات االكتواريــة 

األساســية للســنة املاليــة املســتخدمة يف حتديــد أصــول والتزامــات الصنــدوق 

عــن املزايــا احملــددة يف إطــار خطــط مزايــا العامليــن مــا بعــد التوظيــف حســب 

العامليــن(. رقــم 1٩ اخلــاص بمزايــا  )املعيــار  الدوليــة  معاييــر احملاســبة 

املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل

بلغــت االلتزامــات املاليــة غيــر املســددة لصنــدوق النقــد الــدويل 7,121٠ 

)اجلــدول   2٠1٩ إبريــل  نهايــة  يف  خاصــة  ســحب  حقــوق  وحــدة  مليــون 

3-3(. ويف الوقــت نفســه، ظــل علــى عضويــن – وهمــا الصومــال والســودان 

– متأخــرات مطولــة مســتحقة للصنــدوق )قائمــة ألكثــر مــن ســتة أشــهر(. 
وتراكمــت متأخــرات علــى كال البلديــن يعــود أجــل اســتحقاقها إىل منتصــف 

جممــوع  مــن  و%8٠   %2٠ حــوايل  وتشــكل  املاضــي،  القــرن  ثمانينــات 

الترتيــب. علــى  املتأخــرات، 

اجلدول ٣-٣

املتأخــرات املســتحقة للصنــدوق علــى البلــدان املتأخــرة يف ســداد التزاماتهــا ملــدة ســتة أشــهر أو 

أكثــر، حســب نــوع االلتــزام يف ٣0 إبريــل 2019 )بمالييــن وحــدات حقــوق الســحب اخلاصــة(

حسب النوع

اجملموع

اإلدارة العامة )بما يف ذلك التسهيل التمويلي 

الصندوق االستئماينللتصحيح الهيكلي(

241.5233.18.4الصومال

٩6٩.3885.٩83.3السودان

1,210.71,119.091.7اجملموع

املصدر: إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

اإلطار ٣-٣: خمسة مشروعات كبيرة

األعضــاء،  لبلدانــه  الصنــدوق  يقدمهــا  التــي  اخلدمــات  تعزيــز  ملواصلــة 

يجــري يف الوقــت احلــايل تنفيــذ عــدد مــن املشــروعات الداخليــة مــن أجــل 

املرتبطــة  التكنولوجيــة  املنصــات  وتطويــر  النشــاط  عمليــات  حتســين 

بعمــل موظفــي الصنــدوق. ويف الســنة املاليــة 2٠18، بــدأ الصنــدوق يف 

وفعاليتــه  كفاءتــه  لتعزيــز  الكبــرى«  »اخلمســة  املشــروعات  هــذه  إنشــاء 

املؤسســية. 

البشــرية  املــوارد  عمليــات  حتديــث  منــه  الهــدف  ســيكون   1HR مشــروع 

وتبســيطها وميكنتهــا، وســيتيح نظامــا حديثــا متكامــال يتوافــق مــع معاييــر 

قطــاع إدارة املــوارد البشــرية ومنصــة ســهلة االســتخدام مــن خــالل األجهــزة 

احملمولــة لتيســير التكيــف مــع التغيــرات املســتقبلية.

برنامــج إدارة تنميــة القــدرات والشــؤون اإلداريــة ســيدعم اإلدارة 

العمليــات  تنســيق  يف  سيســهم  كمــا  القــدرات،  تنميــة  ألنشــطة  الفعالــة 

ومعاجلــة الفجــوات التــي تنطــوي عليهــا عبــر خمتلــف جمــاالت النشــاط علــى 

مســتوى الصنــدوق، مــع حتديــث نظــم الدعــم.

نظــم إدارة املعرفــة األساســية ســتوفر منصــات حديثــة للمســاعدة يف 

التــي يتيحهــا الصنــدوق وتســهيل االطــالع عليهــا.  زيــادة توافــر املعرفــة 

تصميمهــا  تــم  مترابطــة  مشــروعات  أربعــة  مــن  املشــروع  هــذا  ويتكــون 

أكثــر  بحــث  ومرشــحات  مســميات  واســتخدام  احملتــوى،  إدارة  لتحســين 

اتســاقا ووضوحــا، وتســهيل القــدرة علــى العثــور علــى احملتــوى املرغــوب.

بيئــة العمــل الرقميــة املتكاملــة ســتتيح للعامليــن جتربــة رقميــة حديثــة 

مصممة حســب متطلباتهم الشــخصية أثناء ممارســة عملهم اليومي. وســيحدد 

املشــروع الهيــاكل التــي تشــترك خمتلــف وحــدات الصنــدوق يف اســتخدامها مــن 

أجــل توفيــر حلــول عمــل إلكترونيــة متســقة لزيــادة الكفــاءة واإلنتاجيــة.

البيانــات ونشــرها املســتخدم  iData ســيحل حمــل نظــام إدارة  مشــروع 

حاليــا يف الصنــدوق، وســيتيح منصــة حديثــة إلدارة دورة حيــاة البيانــات 

وتبادلهــا  اجلــودة  عاليــة  البيانــات  علــى  االطــالع  وتيســير  االقتصاديــة 

بســهولة وضمــان اتســاق نظــام إدارة البيانــات االقتصاديــة لــدى الصنــدوق 

مــع املعاييــر ذات الصلــة.

87  التقرير السنوي  ٢٠١٩

ن
ح

ن
ن 

م

creo




املوارد واحلوكمة

حــوايل 238,5 وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )33٠,5 مليــار دوالر تقريبــا(. 

وحســب الوضــع يف 3٠ إبريــل 2٠1٩، ســدد 181 عضــوا مــن بيــن 18٩ 

عضــوا مدفوعــات حصصهــم، وهــو مــا يشــكل أكثــر مــن ٩٩% مــن جممــوع 

الزيــادات يف احلصــص، وبلــغ جممــوع احلصــص 475 مليــار وحــدة حقــوق 

ســحب خاصــة )نحــو 658 مليــار دوالر(.

حقوق السحب اخلاصة

حــق الســحب اخلــاص هــو أصــل احتياطــي دويل اســتحدثه الصنــدوق يف 

بالبلــدان  اخلاصــة  الرســمية  لالحتياطيــات  مكمــال  ليصبــح   1٩6٩ عــام 

إدارة  املشــاركين يف  الصنــدوق  األعضــاء يف  للبلــدان  ويمكــن  األعضــاء. 

حقــوق الســحب اخلاصــة )جميــع األعضــاء يف الوقــت احلــايل( مبادلــة حقوق 

الســحب اخلاصــة بــأي مــن العمــالت القابلــة لالســتخدام احلــر. وبلــغ جممــوع 

حقــوق الســحب اخلاصــة التــي تــم تخصيصهــا للبلــدان األعضــاء حتــى اآلن 

2٠4,2 مليــار وحــدة )مــا يعــادل حــوايل 283 مليــار دوالر(، بمــا يف ذلــك 

182,6 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة تــم تخصيصهــا عــام 2٠٠٩ 

يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة. وتتحــدد قيمــة وحــدة حقــوق الســحب 

اخلاصــة علــى أســاس ســلة مكونــة مــن خمــس عمــالت – الــدوالر األمريكــي 

واليــورو والرينمنبــي الصينــي واليــن اليابــاين واجلنيــه اإلســترليني. وتعــد 

الصنــدوق  لــدى  املســتخدمة  احلســاب  وحــدة  اخلاصــة  الســحب  حقــوق 

وبعــض املنظمــات الدوليــة األخــرى، وهــي ليســت عملــة أو مطالبــة علــى 

الصنــدوق، ولكنهــا تمثــل مطالبــة حمتملــة علــى عمــالت أعضــاء الصنــدوق 

القابلــة لالســتخدام احلــر. ويمكــن مبادلــة حقــوق الســحب اخلاصــة بــأي مــن 

هــذه العمــالت.

التعاونيــة  الصنــدوق  اســتراتيجية  ظــل  يف  تصحيحيــة  تدابيــر  وطُبقــت 

املعــززة بشــأن املتأخــرات بهــدف معاجلــة املتأخــرات التــي طــال أمدهــا. 

مؤهليــن  غيــر  والســودان  الصومــال  ظــل  املاليــة،  الســنة  نهايــة  ويف 

الصنــدوق. مــوارد  مــن  لالســتفادة 

احلصص: من أين يأتي الصندوق بأمواله

بلــدا   18٩ عددهــا  يبلــغ  والتــي  الصنــدوق،  يف  األعضــاء  البلــدان  توفــر 

عضــوا، املــوارد الالزمــة لتقديــم القــروض مــن خــالل مدفوعــات احلصــص 

يف األســاس، والتــي تتحــدد علــى أساســها أيضــا حقــوق التصويــت. وتعــد 

الثــاين  الدفــاع  خطَّــيْ  الثنائيــة  والقــروض  األطــراف  متعــددة  القــروض 

والثالــث يف أوقــات األزمــات. وتتيــح هــذه املــوارد للصنــدوق طاقــة ماليــة 

تقــدر بحــوايل تريليــون دوالر لتقديــم قــروض غيــر ميســرة لدعــم البلــدان 

األعضــاء. وتمــول عمليــات اإلقــراض امليســر والتخفيــف مــن أعبــاء الديــون 

للبلــدان منخفضــة الدخــل مــن خــالل صناديــق اســتئمانية منفصلــة قائمــة 

املســاهمات. علــى 

وحتــدد لــكل بلــد عضــو حصــة علــى أســاس مركــزه يف االقتصــاد العاملــي. 

ويبلــغ جممــوع قيمــة احلصــص 477 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 

)حــوايل 661 مليــار دوالر أمريكــي(، وهــي وحــدة احلســاب املســتخدمة 

تتوافــر  كذلــك  العمــالت.  مــن  بســلة  قيمتهــا  ربــط  ويتــم  الصنــدوق  لــدى 

حقــوق  وحــدة  مليــار   182 بقيمــة  األطــراف  متعــددة  مــوارد  للصنــدوق 

ســحب خاصــة تقريبــا، بينمــا تتيــح لــه ترتيبــات االقتــراض الثنائيــة مــوارد 

بقيمــة 317 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة. وجتــدد قنــوات االقتــراض 

يف أوقــات خمتلفــة. وينتهــي تاريــخ اتفاقيــات االقتــراض الثنائيــة لعــام 

2٠16 يف نهايــة 2٠1٩، ويمكــن مــد أجلهــا لعــام واحــد ينتهــي يف نهايــة 

.2٠2٠

اســتكمال  حاليــا  ويجــري  منتظمــة.  بصفــة  احلصــص  مراجعــة  وتتــم 

املراجعــة اخلامســة عشــرة، التــي ســتكون بمثابــة فرصــة لتحقيــق االتســاق 

البلــدان األعضــاء.  الصنــدوق وتكوينهــا واحتياجــات  مــوارد  بيــن حجــم 

وسيُســتند يف إجــراء املراجعــة إىل إصالحــات احلوكمــة التــي تــم تنفيذهــا 

حصــص  حمايــة  جهــود  ذلــك  يف  بمــا   ،2٠1٠ عــام  مراجعــة  إطــار  يف 

األعضــاء األكثــر فقــرا وأســهمهم املانحــة حلــق التصويــت. وجتــري حاليــا 

أيضــا مراجعــة الصيغــة املســتخدمة منــذ عشــر ســنوات يف حتديــد حصــص 

األعضــاء. 

مدفوعات احلصص خالل السنة املالية 2019

يف 26 يناير 2٠16، استُوفيت الشروط املطلوبة لتنفيذ زيادات احلصص 

املتفــق عليهــا يف إطــار املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة للحصــص. وأدى 

العضويــة لتصــل إىل  املــوارد املســتمدة مــن حصــص  ذلــك إىل مضاعفــة 

477 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )حــوايل 661 مليــار دوالر( مقابــل 

املساهمة يف املوارد

األقصــى  احلــد  احلصــص  حتــدد 

للمــوارد املاليــة التــي يلتــزم العضــو 

للصنــدوق. بتوفيرهــا 

احلصول على 

التمويل

حتدد احلصص احلد األقصى 

للتمويل الذي يمكن للعضو 

احلصول عليه من الصندوق يف 

الظروف العادية.

القوة التصويتية

للقــوة  أساســي  حمــدد  احلصــص 
التصويتيــة يف عمليــة صنــع القــرار 
األصــوات  وتتكــون  الصنــدوق.  يف 
وحــدة   1٠٠٠٠٠ لــكل  صــوت  مــن 
حقــوق ســحب خاصــة مــن احلصــة 

األساســية  األصــوات  زائــدا 
)التــي يتســاوى فيهــا جميــع 

األعضــاء(.

تخصيص حقوق 

السحب اخلاصة

حتــدد احلصــص نصيــب العضــو يف 

التخصيــص العــام لوحــدات حقــوق 

الســحب اخلاصــة.

أدوار 

متعددة 

للحصص
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إدارة اخملاطر يف صندوق النقد الدويل

دوره  إطــار  يف  اخملاطــر  مــن  جمموعــة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يواجــه 

املنصــوص عليــه يف اتفاقيــة التأســيس. ويف عــام 2٠16، وافــق اجمللــس 

 – حتملهــا  للصنــدوق  يمكــن  التــي  اخملاطــر  مســتويات  علــى  التنفيــذي 

وإدارتهــا بنجــاح – يف جميــع أنشــطته خــالل فتــرة زمنيــة ممتــدة. ويراجــع 

دوريــة.  بصفــة  اخملاطــر  قبــول  درجــة  التنفيــذي  اجمللــس 

بصــورة  اخملاطــر  إلدارة  دفاعيــة  خطــوط  ثالثــة  الصنــدوق  ويســتخدم 

بتنفيــذ  تضطلــع  التــي  اإلدارات  يف  األول  الدفــاع  خــط  ويتمثــل  نشــطة. 

العمليــات اليوميــة وإنشــاء نظــم للرقابــة الداخليــة واحملافظــة عليهــا مــن 

أجــل حتديــد وإدارة اخملاطــر ذات الصلــة بتلــك العمليــات. ويف جمــاالت 

معينــة، تفــرض اللجــان املشــتركة بيــن اإلدارات ضوابــط رقابيــة إضافيــة 

اخملاطــر. علــى 

ويمثــل مكتــب إدارة اخملاطــر خــط الدفــاع الثــاين، حيــث يتــوىل مســؤولية 

وضــع إطــار إدارة اخملاطــر واحلفــاظ عليــه، وتقييــم اخملاطــر، ورفــع تقاريــر 

للصنــدوق،  الكليــة  اخملاطــر  بشــأن  التنفيــذي  واجمللــس  العليــا  لــإدارة 

وحتديــد اجملــاالت التــي تتطلــب جهــودا للتخفيــف مــن حــدة اخملاطــر. وإىل 

اخملاطــر،  إدارة  بشــأن  التنفيــذي  للمجلــس  الرســميين  النقاشــين  جانــب 

اجمللــس  جانــب  مــن  أكبــر  مشــاركة  املاضيــة  شــهرا  عشــر  االثنــا  شــهدت 

التنفيــذي مــن خــالل زيــادة عــدد االجتماعــات غيــر الرســمية. ويتيــح تقييــم 

اخملاطــر الصــادر عــن مكتــب إدارة اخملاطــر مدخــالت ومعلومــات يســتند 

وتتــوىل  وامليزانيــة.  االســتراتيجيات  تخطيــط  دورة  تصميــم  يف  إليهــا 

العــام،  للمديــر  األول  النائــب  يرأســها  والتــي  بالصنــدوق،  اخملاطــر  جلنــة 

تقييــم اجلهــود املبذولــة للتخفيــف مــن حــدة اخملاطــر وحتديــد اجلهــود ذات 

إدارة اخملاطــر عبــر املؤسســة.  التكامــل بيــن وظائــف  األولويــة، وضمــان 

– فعاليــة  الثالــث  الدفــاع  – وهــو خــط  الداخلــي  ويضمــن مكتــب التدقيــق 

العليــا  بــاإلدارة  وتنــاط  الداخليــة.  والضوابــط  اخملاطــر  وإدارة  احلوكمــة 

واجمللــس التنفيــذي املســؤولية النهائيــة عــن إدارة اخملاطــر والتخفيــف مــن 

حدتهــا.

ويراقــب الصنــدوق اخملاطــر ويديرهــا علــى نحــو فعــال يف أربعــة جمــاالت 

عامــة ومتداخلــة:

■ يُسترشد يف حتديد التوجه االستراتيجي بجدول أعمال السياسات 	

األجل  متوسطة  امليزانية  إىل  استنادا  العام  املدير  يحدده  الذي  العاملي 

واتساقا مع البيئة اخلارجية املتغيرة. 

■ ترتبط خماطر الوظائف األساسية بمواءمة أنشطة الرقابة واإلقراض 	

ضمان  مع  وأهدافه،  للصندوق  االستراتيجي  التوجه  مع  القدرات  وتنمية 

ويستخدم  الصندوق.  يطبقه  الذي  التمويل  نموذج  سالمة  استمرارية 

الصندوق يف إدارة خماطر اإلقراض إطارا متعدد املستويات تركز أدواته 

والشرطية.  البرامج  وتصميم  الصندوق  موارد  استخدام  على  األساسية 

ويشكل توافر مستوى كاف من األرصدة الوقائية ووضعية الدائن املمتاز 

التي اكتسبها الصندوق بحكم الواقع جزءا ال يتجزأ من هذا اإلطار.

■ تشير اخملاطر املرتبطة باألصول املشتركة بين خمتلف الوظائف 	

املعلومات  وأمن  البشري  املال  رأس  حيث  من  الصندوق  قدرات  إىل 

التي  الداعمة  العناصر  من  ذلك  وغير  املادية  واألصول  والتكنولوجيا 

تساعد يف تنفيذ التوجه االستراتيجي وأداء املهام األساسية.

■ عن 	 سلبية  صورة  تكوين  إمكانية  إىل  السمعة  خماطر  تشير 

الصندوق يف أذهان األطراف املعنية، مما يؤدي إىل اإلضرار بمصداقيته 

وفعاليته.

ويف نوفمبــر 2٠18، اكتشــف الصنــدوق أدلــة علــى أن بعــض موظفــي إحــدى 

املعلومــات  علــى  قامــوا باالطــالع  التكنولوجيــة  تقديــم اخلدمــات  جهــات 

بشــركة  االســتعانة  وتمــت  دون تصريــح.  الصنــدوق  بمشــتريات  اخلاصــة 

خارجيــة إلجــراء حتقيــق شــامل خلــص إىل أن املعلومــات الســرية اخلاصــة 

بالعامليــن واملعلومــات املرتبطــة بعمــل الصنــدوق وبلدانــه األعضــاء مل يتــم 

اختراقهــا. واتخــذ الصنــدوق إجــراءات ملعاجلــة املوقــف، بمــا يف ذلــك تعزيــز 

الضوابــط املفروضــة علــى أمــن املعلومــات للحــد مــن اخملاطــر التشــغيلية 

مســتقبال.

آليات التدقيق

خارجيــة،  تدقيــق  مؤسســة  مــن  الصنــدوق  يف  التدقيــق  آليــات  تتألــف 

ووظيفــة للتدقيــق الداخلــي، وجلنــة التدقيــق اخلارجــي املســتقلة التــي تقــوم 

باإلشــراف العــام علــى عمليــة التدقيــق الســنوية وفــق النظــام األساســي 

للصنــدوق.

جلنة التدقيق اخلارجي

تتألــف جلنــة التدقيــق اخلارجــي مــن ثالثــة أعضــاء يختارهــم اجمللــس 

ثــالث  األعضــاء  خدمــة  مــدة  وتبلــغ  العــام.  املديــر  ويعيِّنهــم  التنفيــذي 

ســنوات علــى أســاس التداخــل، ويتمتعــون باالســتقاللية عــن الصنــدوق. 

ويحمــل أعضــاء اللجنــة جنســيات بلــدان أعضــاء خمتلفــة وال بــد أن تكــون 

علــى  اإلشــراف  أعمــال  ملمارســة  الالزمــة  واملؤهــالت  اخلبــرات  لديهــم 

اللجنــة يف املعتــاد بخبــرات  الســنوي. ويتمتــع أعضــاء  التدقيــق  عمليــة 

واســعة يف شــركات احملاســبة العامــة الدوليــة أو القطــاع العــام أو الدوائــر 

األكاديميــة.

املساءلة
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املساءلة

البنــوك  أحــد  يف  التدقيــق  جلنــة  ورئيــس  الفلبيــن  يف  دوليــة  حماســبة 

بالفلبيــن.  التجاريــة 

مؤسسة التدقيق اخلارجي

التنفيــذي  اجمللــس  يختارهــا  التــي  اخلارجــي،  التدقيــق  مؤسســة  تتــوىل 

بالتشــاور مــع جلنــة التدقيــق اخلارجــي ويعينهــا املديــر العــام، مســؤولية 

إجــراء التدقيــق اخلارجــي الســنوي للصنــدوق، وإبــداء الــرأي بشــأن الكشــوف 

املاليــة للصنــدوق، بمــا يف ذلــك احلســابات التــي تـُـدار بموجــب القســم الثــاين 

)ب( مــن املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق ونظــام تقاعــد 

املوظفيــن. وعنــد انتهــاء التدقيــق الســنوي، تعــرض جلنــة التدقيــق اخلارجــي 

وترفــع  التدقيــق،  نتائــج  يتضمــن  إحاطــة  التنفيــذي موجــز  علــى اجمللــس 

التقريــر الصــادر عــن مؤسســة التدقيــق اخلارجــي، عــن طريــق املديــر العــام 

واجمللــس التنفيــذي، إىل جملــس احملافظيــن للنظــر فيــه.

لهــا،  رئيســا  أعضائهــا  مــن  واحــدا  اخلارجــي  التدقيــق  جلنــة  وتختــار 

يف  للصنــدوق  العليــا  اإلدارة  عــن  مســتقلة  وتكــون  إجراءاتهــا،  وحتــدد 

اللجنــة كل عــام يف  الســنوي. وجتتمــع  التدقيــق  اإلشــراف علــى عمليــة 

واشــنطن العاصمــة، يف ينايــر أو فبرايــر عــادة، لإشــراف علــى أعمــال 

اســتكمال عمليــة  بعــد  الســنوي؛ ويف يونيــو  التدقيــق  التخطيــط لعمليــة 

التنفيــذي  اجمللــس  علــى  لتعــرض  يوليــو  يف  أيضــا  وجتتمــع  التدقيــق؛ 

موجــز إحاطــة. ويتشــاور موظفــو الصنــدوق واملدققــون اخلارجيــون مــع 

أعضــاء اللجنــة طــوال العــام. وضمــت اللجنــة يف عضويتهــا لعــام 2٠1٩ 

الســيدة كاثــي ديفيــد )رئيســا(، وهــي حماســب قانــوين وشــريك يف شــركة 

أنتيغــوا وبربــودا؛ والســيدة كاثريــن ســيرنز، وهــي  حماســبة دوليــة يف 

مستشــار مســتقل يف اململكــة املتحــدة تعمــل يف تقديــم املشــورة بشــأن 

إعــداد التقاريــر والتدقيــق واحلوكمــة املؤسســية؛ والســيدة جوديــث لوبيــز، 

وهــي حماســب عــام معتمــد وأحــد كبــار الشــركاء الســابقين يف شــركة 

عندمــا يقــدم الصنــدوق تمويــال إىل أحــد البلــدان األعضــاء، جتُــرى عمليــة 

تقييــم للضمانــات الوقائيــة للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البنــك 

مــن  عليهــا  يحصــل  التــي  املــوارد  إدارة  علــى  قــادر  البلــد  لهــذا  املركــزي 

الصنــدوق، وعلــى توفيــر بيانــات نقديــة موثوقــة عــن البرنامــج الــذي يدعمــه 

الصنــدوق. وتقييمــات الضمانــات الوقائيــة هــي مراجعــات تشــخيصية ألطر 

احلوكمــة واملراقبــة يف البنــوك املركزيــة، وهــي مكملــة للضمانــات الوقائيــة 

األخــرى التــي يطبقهــا الصنــدوق، والتــي تتضمــن وضــع حــدود لالســتفادة 

وتدابيــر معاجلــة  البرنامــج،  والشــرطية، وتصميــم  الصنــدوق،  مــوارد  مــن 

عــدم الدقــة يف إبــالغ البيانــات، واملراقبــة الالحقــة للبرنامــج. وتتضمــن 

جمــاالت  خمســة  يف  املركزيــة  البنــوك  عمليــات  تقييــم  التقييمــات  هــذه 

وهــي: )1( آليــة التدقيــق اخلارجــي؛ و)2( الهيــكل القانــوين واالســتقاللية؛ 

و)3( إطــار إعــداد التقاريــر املاليــة؛ و)4( آليــة التدقيــق الداخلــي؛ و)5( نظــام 

 “Protecting IMF بعنــوان  الوقائــع  )راجــع صحيفــة  الداخليــة  الضوابــط 

.(Resources – Safeguards Assessments of Central Banks”

 ٩7 يف  تقييمــا   311 أُجــري   ،2٠1٩ إبريــل  نهايــة  يف  الوضــع  وحســب 

بنــكا مركزيــا، تــم اســتكمال 6 منهــا خــالل الســنة املاليــة 2٠1٩. ويراقــب 

الصنــدوق التقــدم الــذي حتــرزه البنــوك املركزيــة يف عملهــا علــى حتســين 

وتســتمر  الصنــدوق.  توصيــات  وتنفيــذ  لديهــا  الوقائيــة  الضمانــات  أطــر 

الرقابــة طــوال الفتــرة التــي يكــون فيهــا ائتمــان الصنــدوق قائمــا. ويخضــع 

نحــو 62 بنــكا مركزيــا للمراقبــة يف الوقــت احلــايل.

تــم وضــع مطلــب جديــد لعمليــات مراجعــة الضمانــات  ويف عــام 2٠15، 

الوقائيــة املاليــة يف وزارات اخلزانــة الوطنيــة. ووفقــا لسياســة الضمانــات 

الوقائيــة املعدلــة، يتــم إجــراء املراجعــات وفــق منهــج قائــم علــى اخملاطــر 

مــن  االســتفادة  العضــو  البلــد  فيهــا  يطلــب  التــي  الترتيبــات  علــى  وتطبــق 

مــوارد الصنــدوق علــى أســاس اســتثنائي، مــع توجيــه جــزء كبيــر مــن األمــوال 

- مــا ال يقــل عــن 25% - نحــو تمويــل ميزانيــة الدولــة. وخــالل الســنة املاليــة 

2٠1٩، تــم إجــراء مراجعــة واحــدة علــى الضمانــات الوقائيــة املاليــة.

وكجــزء مــن األنشــطة املرتبطــة بتقييــم الضمانــات الوقائيــة، عُقــدت نــدوات 

يف  للتدريــب  ســنغافورة  معهــد  يف   2٠1٩ املاليــة  الســنة  خــالل  إقليميــة 

ســنغافورة، ومركــز صنــدوق النقــد الــدويل لالقتصــاد والتمويــل يف الشــرق 

املمارســات  أفضــل  علــى  الضــوء  النــدوات  وســلطت  الكويــت.  يف  األوســط 

واملعاييــر الدوليــة يف جمــاالت الضمانــات الوقائيــة بالبنــوك املركزيــة، 

اخلبــرات.  لتبــادل  املركزيــة  البنــوك  ملســؤويل  منتــدى  بمثابــة  وكانــت 

يف  احلوكمــة  بشــأن  املســتوى  رفيــع  منتــدى  عُقــد  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

البنــوك  موظفــو  فيــه  شــارك   ،2٠1٩ ينايــر  يف  دبــي  يف  املركزيــة  البنــك 

املنتــدى  وتنــاول  معهــم.  العاملــون  اخلارجيــون  واملدققــون  املركزيــة 

الــدور الرقابــي جملالــس اإلدارات،  التــي يرتكــز عليهــا  الركائــز القانونيــة 

التكنولوجيــات  وانعكاســات  املاليــة،  اخملاطــر  إدارة  دور  أهميــة  وتزايــد 

والــذكاء  البيانــات،  املركزيــة، وحتليــل  للبنــوك  بالنســبة  اجلديــدة  املاليــة 

االصطناعــي. 

اإلطار ٣-4: إدارة اخملاطر عن طريق تقييمات الضمانات الوقائية
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creo




املساءلة

التدقيــق اخلارجــي ملــدة خمــس ســنوات، قابلــة للتجديــد  وتُعيَّــن مؤسســة 

Pricewa� تعييــن شــركة تــم  وقــد  أخــرى.   ملــدة تصــل إىل خمــس ســنوات 

للصنــدوق يف  التدقيــق اخلارجــي  terhouseCoopers بوصفهــا مؤسســة 

نوفمبر 2٠14. ويمكن ملؤسســة التدقيق اخلارجي أداء خدمات استشــارية 

معينــة، مــا عــدا اخلدمــات احملظــورة ومــع تطبيــق ضمانــات وقائيــة مشــددة 

الوقائيــة  الضمانــات  هــذه  وتشــمل  التدقيــق.  اســتقاللية مؤسســة  حلمايــة 

جلنــة التدقيــق اخلارجــي، إىل جانــب موافقــة اجمللــس التنفيــذي، يف حالــة 

جتــاوز رســوم اخلدمــات االستشــارية حــد معيــن.

مكتب التدقيق الداخلي

الضمانــات  بشــأن  مســتقلة  بوظيفــة  الداخلــي  التدقيــق  مكتــب  يقــوم 

مهــام  وترتكــز  وتعزيــزه.  الصنــدوق  حلمايــة  صُممــت  واالستشــارات 

مكتــب التدقيــق الداخلــي علــى حموريــن: )1( تقييــم فعاليــة احلوكمــة، 

وإدارة اخملاطــر، والضوابــط الداخليــة يف الصنــدوق؛ و)2( العمــل كجهــة 

استشــارية وداعمــة لتحســين أســاليب عمــل الصنــدوق مــن خــالل إســداء 

أفضــل املمارســات واســتحداث حلــول رقابيــة تتســم  املشــورة بشــأن 

اإلدارة  إشــراف  املكتــب حتــت  ويعمــل  تكلفتهــا.  حيــث  مــن  بالفعاليــة 

العليــا ويقــدم تقاريــره الوظيفيــة إىل جلنــة التدقيــق اخلارجــي، وذلــك 

الســتقالليته. ضمانــا 

ــن برنامــج عمــل مكتــب التدقيــق الداخلــي للســنة املاليــة 2٠1٩  وتضمَّ

العمليــات الالمركزيــة اخلاصــة بتعييــن خبــراء ميدانييــن ألجــل قصيــر، 

وأنشــطة االمتثال داخل الصندوق، واخلدمات املدارة يف جمال البنية 

التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، واملقــار التابعــة للصنــدوق باخلــارج، 

ــن  وممارســات الرقابــة علــى جــودة نتائــج تنميــة القــدرات. كذلــك تضمَّ

تقديــم  املاليــة 2٠1٩  للســنة  الداخلــي  التدقيــق  برنامــج عمــل مكتــب 

قيمــة  حتقيــق  إىل  يهــدف  الــذي   –  (1HR) لبرنامــج  استشــاري  دعــم 

واإلدارييــن  واملديريــن  املوظفيــن  خبــرة  تطويــر  خــالل  مــن  مؤسســية 

يف جمــال إدارة املــوارد البشــرية – بغــرض إتاحــة معلومــات بصفــة 

مســتمرة عــن التقــدم احملــرز يف البرنامــج. وعــالوة علــى ذلــك، تضمَّــن 

إدارة  ممارســات  بشــأن  معلومــات«  »مذكــرة  إصــدار  العمــل  برنامــج 

الســنوي األول  التغييــر يف الصنــدوق. وأصــدر املكتــب أيضــا تقريــره 

خــالل الســنة املاليــة 2٠1٩ إلبــراز اجملــاالت النوعيــة العامــة املرتبطــة 

بعمــل املكتــب. 

وعقــب صــدور تقريــر املراقبــة الــدوري التاســع يف الســنة املاليــة 2٠18 

عــن مكتــب التدقيــق الداخلــي، اقتــرح املكتــب – بنــاء علــى إحــدى التوصيــات 

الــواردة يف تقييــم خارجــي تــم إجــراؤه علــى مكتــب التقييــم املســتقل – إطــارا 

اجمللــس  اعتمدهــا  التــي  املعلقــة  العليــا  اإلدارة  إجــراءات  تنفيــذ  ملتابعــة 

التنفيــذي وحتديــد أولوياتهــا. 

الســنوي لعــام 2٠1٩  الداخلــي املؤتمــر  التدقيــق  كذلــك اســتضاف مكتــب 

األطــراف. متعــددة  املاليــة  باملؤسســات  التدقيــق  لرؤســاء 

مــن  ســنويا  مرتيــن  الداخلــي  التدقيــق  مكتــب  بأنشــطة  اجمللــس  ويبلَّــغ 

التدقيــق  نتائــج  عــن  معلومــات  يتضمــن  األنشــطة  حــول  تقريــر  خــالل 

ووضــع قضايــا التدقيــق العالقــة. وعُقــدت آخــر جلســة إحاطــة غيــر رســمية 

للمجلــس بشــأن هــذه املســائل يف الســنة املاليــة 2٠1٩ خــالل شــهر ينايــر 

.2٠1٩

مكتب التقييم املستقل

عــام 2٠٠1 بغــرض تقييــم سياســات  التقييــم املســتقل يف  أُنشــئ مكتــب 

الصنــدوق وأنشــطته تقييمــا مســتقال وموضوعيــا. ومكتــب التقييــم املســتقل، 

وفقــا لصالحياتــه، مســتقل تمامــا عــن اإلدارة العليــا للصنــدوق وموظفيــه، 

ويعمــل دون أدنــى تدخــل مــن اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق. ويتــوىل املكتــب 

مهمــة تقويــة ثقافــة التعلــم داخــل الصنــدوق، وتعزيــز مصداقيــة الصنــدوق 

املؤسســية ووظائــف اجمللــس  احلوكمــة  ودعــم  اخلارجيــة،  األطــراف  لــدى 

التنفيــذي املتعلقــة باإلشــراف.  

التقييم اخلارجي ملكتب التقييم املستقل لعام 2018 

واملتابعة

ملكتــب  اخلارجــي  التقييــم   2٠18 يوليــو  يف  التنفيــذي  اجمللــس  ناقــش 

مــن دونالــد كابيــروكا  فريــق خبــراء مكــون  أعــده  الــذي  املســتقل  التقييــم 

)رئيســا( وشــيا ديــر جــون وبيرنيــال مييرســون بغــرض إعــادة تقييــم فعاليــة 

مكتــب التقييــم املســتقل والنظــر يف إمكانيــة إجــراء تطويــر هيكلــه ومهامــه 

واختصاصاتــه.  التشــغيلية  ونماذجــه 

واتفــق املديــرون التنفيذيــون مــع وجهــة نظــر فريــق اخلبــراء بشــأن الــدور 

األساســي الــذي اضطلــع بــه مكتــب التقييــم املســتقل يف تعزيــز املســاءلة يف 

الصنــدوق ومصداقيتــه اخلارجيــة، وكذلــك تشــجيع ثقافــة التعلــم إىل حــد 

مــا. ورحبــوا بالتقييــم الــذي أشــار إىل االســتقاللية القويــة التــي يتمتــع بهــا 

القضايــا املتصلــة بالصنــدوق. ويف  الكبيــرة يف تقييــم  املكتــب وحريتــه 

بوجــه  اخلبــراء  فريــق  التنفيذيــون توصيــات  املديــرون  أيــد  نفســه،  الوقــت 

عــام. وقــد تــم إحــراز تقــدم كبيــر يف متابعــة تنفيــذ التوصيــات منــذ انتهــاء 

مناقشــات اجمللــس.

وقــد عــدل مكتــب التقييــم املســتقل طريقــة اختيــار املوضوعــات التــي ســيتم 

تقييمهــا مســتقبال، ال ســيما مــن أجــل تعزيــز الشــفافية والشــمول. ويف هــذا 

التقييــم  التنفيــذي علــى مقتــرح مقــدم مــن مكتــب  الصــدد، وافــق اجمللــس 

املســتقل بشــأن اســتحداث نمــوذج تقييــم جديــد أكثــر إيجــازا علــى أســاس 

جتريبــي للســماح لــه باالســتجابة لشــواغل اجمللــس بشــكل أســرع. 
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كذلــك وافــق اجمللــس علــى إطــار للتعامــل مــع اإلجــراءات العديــدة العالقــة 

منــذ فتــرة طويلــة التــي تضمنتهــا اخلطــط التنفيذيــة لــإدارة العليــا والتــي 

تــم وضعهــا لتنفيــذ توصيــات التقييمــات الســابقة. ويتضمــن اإلطــار خمــس 

فئــات عامــة والتدخــالت ذات الصلــة الالزمــة إلحــراز تقــدم أكبــر يف تنفيــذ 

»حتديــد  عمليــة  تطبيــق  وســيتم  العليــا.  اإلدارة  مــن  املطلوبــة  اإلجــراءات 

األولويــات« تلــك يف إطــار تقريــر املراقبــة الــدوري العاشــر.

التقييــم  مكتــب  انخــراط  لزيــادة  خطــوات  علــى  أيضــا  اجمللــس  ووافــق 

املســتقل يف إعــداد تلخيصــات يســتند إليهــا اجمللــس يف مناقشــاته للتقاريــر 

الصــادرة عــن املكتــب، وتعزيــز عمليــة متابعــة تنفيــذ توصيــات املكتــب مــن 

العليــا  لــإدارة  التنفيذيــة  اخلطــط  يف  املتضمنــة  اإلجــراءات  جعــل  خــالل 

مــن  وكــذا  مالءمــة،  وأكثــر  والتنفيــذ  للقيــاس  قابليــة  وأكثــر  حتديــدا  أكثــر 

خــالل مناقشــة تقاريــر املراقبــة الدوريــة يف اجتماعــات اجمللــس الرســمية، 

وتعزيــز التعــاون بشــكل أكبــر بيــن مكتــب التقييــم املســتقل واإلدارة العليــا 

الصنــدوق. وموظفــي 

مراجعــات اجمللــس التنفيــذي لتقاريــر مكتــب التقييــم املســتقل 

وتوصياته

صندوق النقد الدويل والرقابة املالية

عــن مكتــب  الصــادر  التقييــم  ينايــر 2٠1٩  التنفيــذي يف  ناقــش اجمللــس 

التقييــم املســتقل بشــأن صنــدوق النقــد الــدويل والرقابــة املاليــة. ورحــب 

إىل  خلــص  الــذي  املســتقل  التقييــم  مكتــب  بتقريــر  التنفيذيــون  املديــرون 

لديــه  املاليــة  الرقابــة  نظــام  علــى  كبيــرة  تطويــرات  أجــرى  الصنــدوق  أن 

منــذ األزمــة املاليــة العامليــة. واتفقــوا يف الوقــت نفســه علــى وجــود جمــال 

لتعزيــز جــودة أنشــطة الرقابــة املاليــة التــي يقــوم بهــا الصنــدوق وتأثيرهــا 

بشــكل أكبــر. ويف هــذا الصــدد، رحــب املديــرون بالتأييــد الكبيــر الــذي أبدتــه 

الســيدة املديــر العــام للنتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا مكتــب التقييــم 

املســتقل.

التحليــل  آليــات  بتقويــة  اخلاصــة  التوصيــة  التنفيذيــون  املديــرون  وأيــد 

املــايل واملــايل الكلــي يف إطــار األنشــطة الرقابيــة التــي يجريهــا الصنــدوق 

كجــزء مــن مشــاورات املــادة الرابعــة، بمــا يف ذلــك دمــج حتليــالت برنامــج 

تقييــم القطــاع املــايل بدرجــة أكبــر يف مشــاورات املــادة الرابعــة وتعزيــز 

املهــارات واخلبــرات املاليــة للفــرق القطريــة. وسيســتلزم إحــراز مزيــد مــن 

التقــدم يف هــذا اجملــال حتقيــق التــوازن املالئــم يف توزيــع مــوارد الرقابــة 

إطــار  يف  الرقابــة  وأنشــطة  املــايل  القطــاع  تقييــم  برامــج  بيــن  املاليــة 

الرابعــة. املــادة  مشــاورات 

يف  النظــر  بإعــادة  التوصيــة  علــى  عمومــا  التنفيذيــون  املديــرون  ووافــق 

النهــج املســتخدم حاليــا يف توزيــع مــوارد برنامــج تقييــم القطــاع املــايل 

مــن أجــل توزيعهــا بيــن البلــدان والقضايــا بشــكل أكثــر مرونــة وديناميكيــة 

عــدد  مراجعــة  مقتــرح  علــى  معظمهــم  وافــق  كمــا  باخملاطــر،  وارتباطــا 

التنفيذيــون  اتفــق املديــرون  املــايل اإللزاميــة. كذلــك  تقييمــات االســتقرار 

علــى أن مراجعــة نطــاق برامــج تقييــم القطــاع املــايل وجمــاالت تركيزهــا 

مــن شــأنها جعــل التقييمــات أكثــر مالءمــة للظــروف القطريــة، بمــا يف ذلــك 

اخملاطــر والفجــوات التنظيميــة، مــع جتنــب االعتمــاد املفــرط علــى أفضــل 

املمارســات الدوليــة اجلاهــزة التــي ال تراعــي احتياجــات فــرادى البلــدان. 

املوظفيــن  وقــت  واســتغالل  املضافــة  القيمــة  زيــادة  يف  ذلــك  وسيســاعد 

أفضــل. بشــكل  والســلطات ومواردهــم 

وأبــدى املديــرون التنفيذيــون موافقــة أو اســتعدادا للدراســة جتــاه مقتــرح 

بشــأن البلــدان التــي جتــري اختبــارات متطــورة لقيــاس القــدرة علــى حتمــل 

الضغــوط مفــاده ضــرورة تركيــز برامــج تقييــم القطــاع املــايل علــى تصميــم 

ســيناريوهات اخملاطــر ومراجعــة النمــاذج التــي تضعهــا الســلطات للحــد 

مــن األعبــاء املفروضــة علــى مــوارد الصنــدوق والســلطات. غيــر أن بعــض 

املديريــن التنفيذييــن رأوا أن الصنــدوق ينبغــي أال يحــد مــن عــدد اختبــارات 

املتقدمــة  االقتصــادات  يف  يجريهــا  التــي  الضغــوط  حتمــل  علــى  القــدرة 

لضمــان اتســاق جــودة هــذه االختبــارات. وتطلــع املديــرون التنفيذيــون إىل 

مناقشــة القضايــا املذكــورة يف ســياق مراجعــات برنامــج تقييــم القطــاع 

املــايل.

اآلراء  إىل  أشــارت  التــي  بالنتائــج  التنفيذيــون  املديــرون  ورحــب 

وقــوة  األطــراف  متعــددة  املاليــة  الصنــدوق  رقابــة  بشــأن  اإليجابيــة 

تأثيرهــا. ويف الوقــت نفســه، أشــاروا إىل وجــود جمــال لتعزيــز فعاليــة 

وتعميــق  وشــفافية  شــموال  أكثــر  جعلهــا  خــالل  مــن  الرقابــة  أنشــطة 

التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن. ويف هــذا الصــدد، أيــد املديــرون عمومــا 

املــايل  االســتقرار  تقريــر  وحتليــالت  بيانــات  زيــادة  بشــأن  التوصيــة 

العاملــي املتاحــة عبــر اإلنترنــت، مــع مراعــاة حقــوق النشــر والتأليــف، 

املســؤولين  علــى  قراءتــه  لتســهيل  التقريــر  عــرض  طريقــة  وتعديــل 

الرئيســيين  القــراء  يعتبــرون  والذيــن  مشــاغلهم،  خضــم  يف  القطرييــن 

لهــذا التقريــر. وأيــد املديــرون التنفيذيــون كذلــك االســتمرار يف تعميــق 

التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن، كالتعــاون مــع جملــس االســتقرار املــايل 

علــى  الصنــدوق  قــدرة  علــى  التأثيــر  املبكــر، دون  اإلنــذار  يف عمليــات 

معاجلــة القضايــا املســتجدة. وأكــد املديــرون التنفيذيــون ضــرورة قيــام 

الصنــدوق بمواصلــة العمــل مــع الهيئــات التنظيميــة الدوليــة مــن أجــل 

تقييــم أثــر اإلصالحــات يف اجملــاالت التــي يتمتــع فيهــا بميــزة تنافســية 

لــه. ويف حــدود املــوارد املتاحــة 

تطويــر  يف  الصنــدوق  باســتمرار  التوصيــة  التنفيذيــون  املديــرون  وأيــد 

أدواتــه التحليليــة بغــرض تعميــق فهــم الروابــط املاليــة الكليــة. واعتبــروا 

أنــه مــن املفيــد لهــذا الغــرض تبــادل وجهــات النظــر بيــن الصنــدوق والبنــوك 

التواصــل  أنشــطة  وتعزيــز  مبســطة  أدوات  واســتحداث  الكبــرى،  املركزيــة 

الداخلــي.
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الشرطية الهيكلية يف البرامج التي يدعمها الصندوق

أصــدر مكتــب التقييــم املســتقل يف مايــو 2٠18 حتديثــا للتقريــر الصــادر 

عنــه يف عــام 2٠٠7 بعنــوان تقييــم الشــرطية الهيكليــة يف البرامــج التــي 

املهمــة  التغييــرات  مــن  عــدد  إىل  التحديــث  وأشــار  الصنــدوق.  يدعمهــا 

التــي طــرأت علــى إطــار الشــرطية الهيكليــة، ال ســيما إلغــاء معاييــر األداء 

الهيكليــة، وإىل التقــدم احملــرز يف توحيــد اســتخدام الشــرطية الهيكليــة 

والتحســن الطفيــف يف مســتويات االمتثــال. غيــر أن التحديــث خلــص إىل 

أن العديــد مــن القضايــا املثــارة يف تقييــم عــام 2٠٠7 ال تــزال مؤثــرة 

وينبغــي جتديــد االهتمــام بهــا. وبالرغــم مــن الترحيــب الكبيــر بعمليــات 

مراجعــة الشــرطية، كانــت ال تــزال توجــد بعــض الشــواغل املتعلقــة بعــدم 

شــعور البلــدان بملكيــة البرامــج واحتماليــة الشــعور بالوصمــة. وتوجــد 

الهيكليــة إىل  الشــروط  زيــادة حجــم  الســنوات األخيــرة علــى  بــوادر يف 

حــد مــا، ولكــن التأثيــر النــاجت عــن ذلــك ال يــزال غيــر حمســوم. كذلــك أشــار 

التقريــر إىل عــدد مــن التحديــات فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع البنــك الــدويل 

وغيــره مــن املؤسســات الشــريكة يف تصميــم ومراقبــة الشــرطية الهيكليــة 

للصنــدوق يف غيــر جمــاالت عملــه األساســية؛ وكفايــة الوثائــق املتاحــة 

لــدى الصنــدوق التــي يســتند إليهــا يف حتديــد الشــروط الهيكليــة؛ وجــودة 

قاعــدة بيانــات مراقبــة اتفاقــات صنــدوق النقــد الــدويل ومــدى ســهولة 

التــي يدعمهــا  بالبرامــج  البيانــات اخلاصــة  قاعــدة  اســتخدامها، وهــي 

الصنــدوق.

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل

إىل جانــب اســتكمال املشــروعات التــي نوقشــت آنفــا، واصــل مكتــب 

تقييــم  علــى   2٠1٩ املاليــة  الســنة  خــالل  عملــه  املســتقل  التقييــم 

مشــورة الصنــدوق بشــأن السياســات النقديــة غيــر التقليديــة. وأجــرى 

التدفقــات  سياســات  بشــأن  الصنــدوق  مشــورة  عــن  تقييمــا   )1(

الرأســمالية؛ و)2( تقييمــا عــن التصحيــح والديــن والنمــو يف البرامــج 

التــي يدعمهــا الصنــدوق؛ و)3( تقييمــا موجــزا عــن تعــاون الصنــدوق 

مــع البنــك الــدويل يف القضايــا الهيكليــة الكليــة؛ و)4( حتديثــا للتقريــر 

الصــادر عــام 2٠٠٩ بشــأن مشــاركة الصنــدوق يف قضايــا سياســات 

التجــارة الدوليــة.

غيــر  النقديــة  السياســات  بشــأن  الصنــدوق  مشــورة  تقييــم  ويتضمــن 

إىل  الصنــدوق  يقدمهــا  التــي  للمشــورة  مفصــال  حتليــال  التقليديــة 

وإىل  السياســات،  هــذه  نفــذت  التــي  الكبــرى  املتقدمــة  االقتصــادات 

الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  جمموعــة 

إذا  مــا  كذلــك  وقيَّــم  السياســات.  هــذه  تداعيــات  مــع  تعاملــت  التــي 

األدوات  جمموعــة  بشــأن  مفيــدة  مشــورة  قــدَّم  قــد  الصنــدوق  كان 

ورحــب املديــرون التنفيذيــون بمــا ملســوه مــن تقديــر للجهــود الكبيــرة التــي 

خلبرائــه  الكليــة  املاليــة  املهــارات  حتســين  أجــل  مــن  الصنــدوق  يبذلهــا 

االقتصادييــن، ولكنهــم اتفقــوا علــى أن هــذا اجملــال ال يــزال يف حاجــة إىل 

مزيــد مــن التطويــر. وأكــدوا علــى ضــرورة ضمــان توفيــر املعرفــة والدعــم 

الالزميــن للفــرق القطريــة بمــا يمكنهــا مــن دمــج التحليــل املــايل واملــايل 

الكلــي يف مشــاورات املــادة الرابعــة.

واتفــق املديــرون التنفيذيــون علــى أن أداء مســؤوليات وأهــداف الصنــدوق 

علــى الوجــه األكمــل يتطلــب منــه تخصيــص مــوارد كافيــة لتعزيــز الرقابــة 

املاليــة، كمــا وافقــوا علــى التوصيــة بشــأن احلاجــة إىل مزيــد مــن املــوارد 

لتحقيــق هــذا الغــرض.

وتمشــيا مــع املمارســات املعمــول بهــا، أولــت اإلدارة العليــا واخلبــراء عنايــة 

خاصــة ملناقشــة اجمللــس عنــد صياغــة خطــة التنفيــذ، بمــا يف ذلــك مناهــج 

لرصــد التقــدم احملــرز.

حوكمة الصندوق

للتقريــر  حتديثــا   2٠18 ســبتمبر  يف  املســتقل  التقييــم  مكتــب  أصــدر 

الصنــدوق.  حوكمــة  تقييــم  بعنــوان   2٠٠8 عــام  يف  عنــه  الصــادر 

منــذ  احملــرز  الكبيــر  التقــدم  مــن  بالرغــم  أنــه  إىل  التحديــث  وخلــص 

عــام  املســتقل  التقييــم  مكتــب  عــن  الصنــدوق  حوكمــة  تقييــم  صــدور 

2٠٠8، فــإن كفــة الفعاليــة والكفــاءة ال تــزال هــي األرجــح يف ميــزان 

هيــكل احلوكمــة بالصنــدوق؛ وأن املســاءلة والصــوت ال يــزاالن يشــكالن 

مصــدر قلــق مــن شــأنه التأثيــر علــى شــرعية الصنــدوق وفعاليتــه. فقــد 

ثبتــت فعاليــة حوكمــة الصنــدوق يف دعــم قــدرة الصنــدوق علــى أداء 

مهامــه، ولكــن إصالحــات احلصــص واألصــوات مل تعتبــر كافيــة يف 

مــن اجلهــود  الكثيــر  بــذل  يــزال يتعيــن  مــن األعضــاء، وال  الكثيــر  رأي 

مــن أجــل حتقيــق االتســاق بيــن »حصــص العضويــة واملقاعــد«. وأشــار 

التحديــث كذلــك إىل عــدد مــن الشــواغل بشــأن القيــود املفروضــة علــى 

قــدرة اجمللــس التنفيــذي علــى اإلشــراف االســتراتيجي، وهيمنــة اإلدارة 

العليــا علــى عمليــة صنــع القــرارات، والتأثيــر احملــدود إلطــار مســاءلة 

أن  املعنيــة  األطــراف  مــن  العديــد  واعتبــر  العملــي.  الواقــع  اإلدارة يف 

عمليــة اختيــار أعضــاء اإلدارة العليــا بالصنــدوق مل تســتند إىل أســس 

للغايــة  حمــدودة  وكانــت  الكافيــة  بالدرجــة  واالســتحقاق  الشــفافية 

مــن حيــث تمثيــل جنســيات البلــدان األعضــاء. ورأى بعــض األعضــاء 

أن التوجهــات االســتراتيجية الصــادرة للصنــدوق عــن اللجنــة الدوليــة 

للشــؤون النقديــة واملاليــة تأثــرت يف بعــض األحيــان بــآراء جمموعــة 

العشــرين التــي تمثــل عــددا أقــل مــن البلــدان.
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– وأدرك أهميــة التعــاون مــع البنــك الــدويل وغيــره مــن املؤسســات يف هــذه 
القضايــا نظــرا ألنهــا ال تقــع ضمــن جمــاالت اخلبــرة األساســية للصنــدوق. 

حــول  الــدروس  واســتخالص  التعــاون،  هــذا  فعاليــة  مــدى  تقييــم  وســيتم 

كيفيــة تعزيــزه.

سياســات  قضايــا  يف  الصنــدوق  مشــاركة  تقييــم  حتديــث  إطــار  ويف 

التقييــم  أجــراه مكتــب  الــذي  التقييــم  النظــر يف  ســيعاد  الدوليــة،  التجــارة 

الكبيــرة  التغيــرات  ضــوء  يف  املوضــوع  هــذا  حــول   2٠٠٩ عــام  املســتقل 

التــي طــرأت علــى بيئــة التجــارة خــالل العقــد املاضــي. وســيتم تقييــم التقــدم 

احملــرز يف معاجلــة القضايــا التــي تضمنهــا تقييــم عــام 2٠٠٩، وطبيعــة 

التحديــات  دراســة  جانــب  إىل  املســتجدة،  للقضايــا  الصنــدوق  اســتجابة 

والفــرص املمكنــة. وســيتناول التحديــث نطــاق تغطيــة عمــل الصنــدوق يف 

جمــال التجــارة وجودتــه، وعالقــة الصنــدوق باملؤسســات الدوليــة األخــرى، 

والتواصــل اخلارجــي بشــأن القضايــا التجاريــة، واإلدارة الداخليــة للعمــل 

يف جمــال التجــارة.

مكتــب  بتقييمــات  املتعلقــة  والوثائــق  املعلومــات  علــى  االطــالع  ويمكــن 

 .www.ieo�imf.org التــايل:  اإللكتــروين  املوقــع  علــى  املســتقل  التقييــم 

تنفيذ التوصيات التي اعتمدها اجمللس

اإلدارة  تنفيــذ  خطــة  التنفيــذي  اجمللــس  اعتمــد   ،2٠18 أكتوبــر  يف 

جمموعــة  وتهــدف  الهشــة.  والــدول  الــدويل  النقــد  صنــدوق  لتقريــر 

مــع  الصنــدوق  انخــراط  فعاليــة  تعزيــز  مواصلــة  إىل  اإلجــراءات 

البلــدان التــي تمــر بأوضــاع هشــة وصراعــات. وتتضمــن اخلطــة وضــع 

اســتراتيجيات للمشــاركة القطريــة للبلــدان األعضــاء يف الصنــدوق، 

والنظــر يف اخليــارات املتاحــة لتقديــم دعــم مــايل أكثــر اســتمرارية 

لهــذه البلــدان، واتخــاذ خطــوات عمليــة لتعزيــز أثــر جهــود الصنــدوق 

البشــرية  املــوارد  سياســات  يف  والنظــر  القــدرات،  تنميــة  جمــال  يف 

مــن  مالئــم  بقــدر  يتمتعــون  الصنــدوق  لــدى  خبــراء  توافــر  لضمــان 

اخلبــرة العمليــة يمكِّنهــم مــن العمــل بفعاليــة مــع البلــدان التــي تمــر 

وصراعــات. هشــة  بأوضــاع 

ويف ســبتمبر 2٠18، ناقــش اجمللــس التنفيــذي تقريــر املراقبــة الــدوري 

التاســع بشــأن موقــف خطــط تنفيــذ توصيــات مكتــب التقييــم املســتقل 

التــي طــرأت  التطــورات  التقريــر إىل أن  وأشــار  التــي اعتمدهــا اجمللــس. 

علــى عمليــة املتابعــة والتــي اعتمدهــا اجمللــس عــام 2٠15 قــد ســاهمت 

يف حتقيــق مزيــد مــن االتســاق يف تنفيــذ اإلجــراءات املعتمــدة مؤخــرا. 

عــدد  تزايــد  علــى  الــدوري  املراقبــة  تقريــر  أكــد  نفســه،  الوقــت  ولكــن يف 

للمســاعدة يف حتديــد  واســتحدث مؤشــرات جديــدة  املعلقــة،  اإلجــراءات 

لتســريع  اجمللــس  أو  العليــا  اإلدارة  تدخــل  تتطلــب  قــد  التــي  اإلجــراءات 

النقديــة  للسياســة  احملتملــة  والكفــاءة  املركزيــة،  للبنــوك  املتاحــة 

مقارنــة بالسياســات البديلــة األخــرى وأفضــل مزيــج مــن السياســات، 

بالنســبة  االختيــارات  هــذه  عــن  الناجتــة  نطاقــا  األوســع  والتداعيــات 

ــم أيضــا  للبلــدان التــي نشــأت فيهــا هــذه التداعيــات أو تأثــرت بهــا. وقيَّ

مــدى كفــاءة الصنــدوق يف أداء مهمتــه األساســية املتمثلــة يف تعزيــز 

التحيــز  عــدم  العتبــارات  مراعاتــه  ومــدى  الــدويل،  النقــدي  التعــاون 

األطــراف.  خمتلــف  مــع  واالتســاق 

وال يــزال تقييــم مشــورة الصنــدوق بشــأن سياســات التدفقــات الرأســمالية 

يف مراحلــه األوىل. ففــي ظــل زيــادة التكامــل الــدويل بيــن األســواق املاليــة، 

أصبــح جــزء كبيــر مــن رقابــة الصنــدوق يركــز علــى تقديــم املشــورة بشــأن 

كيفيــة االســتفادة مــن منافــع التدفقــات الرأســمالية مــع احتــواء خماطرهــا 

هــذه اخملاطــر.  عنــد حتقــق  الناجتــة  الضغــوط  مــع  والتعامــل   – احملتملــة 

وســيجري تقييــم مــا إذا كان الصنــدوق يقــدم قيمــة مضافــة إىل أعضائــه 

مــن خــالل مشــورته بشــأن التدفقــات الرأســمالية. وتتضمــن أهــم القضايــا 

يف هــذا الشــأن )1( مــا إذا كانــت املشــورة تســتند إىل حتليــالت وجتــارب 

تراعــي التحــوالت يف البيئــة احمليطــة والتطــورات املســتجدة؛ و)2( مــدى 

اتســاق املشــورة وعــدم حتيزهــا؛ و)3( مــا إذا كانــت املشــورة حتقــق التــوازن 

بيــن األوضــاع الفرديــة للبلــدان ومصلحــة األعضــاء ككل.

يدعمهــا  التــي  البرامــج  يف  والنمــو  والديــن  التصحيــح  تقييــم  وســيركز 

الصنــدوق علــى تقييــم التــوازن بيــن التصحيــح والنمــو يف تصميــم البرامــج 

ونتائجهــا. وقــد ازدادت اخملــاوف يف الســنوات األخيــرة بشــأن حتقيــق هــذا 

التــوازن يف ظــل اإلدراك املتزايــد بــأن البرامــج التــي ال حتقــق مكاســب نمــو 

ملموســة قــد تفقــد تأييــد الدوائــر السياســية لهــا وقــد تعجــز عــن حتقيــق هــدف 

اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن. وفيمــا يتصــل بتصميم البرامج، ســيتم 

تقييــم مــدى قــدرة البرامــج علــى ضمــان حتقيــق نمــو كاف وبلــوغ أهــداف 

التصحيــح يف الوقــت نفســه، ومــا إذا كانــت اختيــارات التصميــم قــد اســتندت 

إىل الشــواهد االقتصاديــة املتاحــة وتقديــر العوامــل االقتصاديــة السياســية. 

وبالنســبة لتنفيــذ البرامــج ونتائجهــا، ســيتم تقييــم كيفيــة انحــراف نتائــج 

البرامــج عــن التوقعــات وأســبابها، كمــا ينبغــي حيثمــا يمكــن تقييــم مــا إذا 

كانــت البرامــج قــد ســاعدت البلــد يف نهايــة املطــاف علــى زيــادة معــدالت 

النمــو.

وســيكون تقييــم تعــاون الصنــدوق مــع البنــك الــدويل يف القضايــا الهيكليــة 

الكليــة أول تقييــم يتــم إعــداده بالصيغــة اخملتصــرة اجلديــدة التــي طبقهــا 

املاضــي،  العقــد  وخــالل  جتريبــي.  أســاس  علــى  املســتقل  التقييــم  مكتــب 

أوىل الصنــدوق اهتمامــا متزايــدا جملموعــة مــن القضايــا الهيكليــة الكليــة 

التــي اعتُبــر أنهــا مؤثــرة علــى النتائــج االقتصاديــة الكليــة – بمــا يف ذلــك 

الوظائــف والنمــو، وعــدم املســاواة، والتمايــز بيــن اجلنســين، وتغيــر املنــاخ 
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التقريــر  إليهــا  التــي خلــص  النتيجــة  التنفيــذي  وأيــد اجمللــس  تنفيذهــا. 

بشــأن عــدم اتســاق التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اإلجــراءات التــي تضمنتهــا 

اخلطــط التنفيذيــة لــإدارة العليــا. وكمــا أُشــير آنفــا، اعتمــد اجمللــس الحقــا 

إطــارا جديــدا للتعامــل مــع العــدد الكبيــر مــن اإلجــراءات العالقــة يف إطــار 

تقريــر املراقبــة الــدوري العاشــر.

الشفافية

يتعيــن توافــر سياســات اقتصاديــة تتســم بالشــفافية وبيانــات موثوقــة عــن 

التطــورات االقتصاديــة واملاليــة حتــى تتمكــن الســلطات مــن اتخــاذ قــرارات 

ســليمة ومســتنيرة وبمــا يضمــن سالســة أداء االقتصــاد. ويطبــق الصنــدوق 

ودقيقــة  مفيــدة  معلومــات  توافــر  لضمــان  سياســات  احلــايل  الوقــت  يف 

متاحــة الطــالع اجلمهــور علــى نحــو آين عــن دوره يف االقتصــاد العاملــي أو 

يف اقتصــادات بلدانــه األعضــاء.

وتســاعد الشــفافية االقتصــادات علــى حتســين كفــاءة أدائهــا وجتعلهــا أقــل 

عرضــة لألزمــات. وعندمــا تكــون البلــدان أكثــر انفتاحــا بشــأن سياســاتها، 

ســتلتزم الســلطات بمناقشــة وحتليــل هــذه السياســات أمــام الــرأي العــام، 

وتعزيــز آليــات مســاءلة صنــاع السياســات، وزيــادة مصداقيــة السياســات، 

انفتــاح  زيــادة  بكفــاءة وسالســة. وتســهم  املاليــة  األســواق  وتيســير عمــل 

الصنــدوق ووضوحــه بشــأن سياســاته ومــا يقدمــه مــن مشــورة إىل بلدانــه 

زخــم  وبنــاء  أفضــل،  بشــكل  وعملياتــه  الصنــدوق  دور  فهــم  يف  األعضــاء 

املؤسســة.  مســاءلة  وتيســير  السياســات،  جمــال  يف  الصنــدوق  ملشــورة 

ومــن املفتــرض كذلــك أن يســهم التدقيــق اخلارجــي يف دعــم جــودة رقابــة 

الصنــدوق والبرامــج التــي يدعمهــا.

ويســتند منهــج الصنــدوق إزاء الشــفافية علــى املبــدأ العــام الــذي يقضــي بــأن 

يســعى الصنــدوق إىل الكشــف عــن الوثائــق واملعلومــات بشــكل فــوري مــا مل 

تكــن هنــاك أســباب قويــة وحمــددة حتــول دون الكشــف عنهــا. ويحتــرم هــذا 

املبــدأ الطابــع الطوعــي لنشــر الوثائــق املتعلقــة بالبلــدان األعضــاء. وتُنشــر 

 .www.imf.org الوثائــق علــى املوقــع اإللكتــروين التــايل للصنــدوق

ويعتبــر الصنــدوق أن نشــر الوثائــق القُطْريــة التــي يجــرى إعدادهــا للعــرض 

علــى جملســه التنفيــذي )»وثائــق اجمللــس«( أمــر »طوعــي ولكــن مفتــرض«، 

ممــا يعنــي أن الصنــدوق يُشــجَّع بقــوة علــى نشــر هــذه الوثائــق. ويكــون نشــر 

وتنشــر  اجمللــس.  ملوافقــة  يخضــع  ولكنــه  مفترضــا  السياســات  دراســات 

وثائــق اجمللــس بعــد احلصــول علــى موافقــة البلــد العضــو املعنــي علــى النشــر 

متعــددة  ببلــدان  اخلاصــة  الوثائــق  وتنشــر  االعتــراض.  عــدم  أســاس  علــى 

عقــب احلصــول علــى موافقــة اجمللــس أو األعضــاء املشــاركين، حســب نــوع 

الوثيقــة املعنيــة.

صورتــه  حتســين  علــى  ويعمــل  اجلمهــور،  مــع  الصنــدوق  ويتواصــل 

أمامــه مــن خــالل )1( شــفافية برامــج الرقابــة والبرامــج التــي يدعمهــا 

والتقييــم  املراجعــة  و)3(  املاليــة؛  عملياتــه  شــفافية  و)2(  الصنــدوق؛ 

أن  املتوقــع  ومــن  اخلارجيــة.  االتصــاالت  و)4(  والداخلــي؛  اخلارجــي 

تخضــع سياســة الشــفافية يف الصنــدوق للمراجعــة كل خمــس ســنوات؛ 

وقــد أجريــت آخــر عمليــة مراجعــة يف عــام 2٠13 )راجــع القســمين بشــأن 

»املســاءلة« و«التواصــل اخلارجــي واملشــاركة يف العمــل مــع األطــراف 

املعنيــة«(. اخلارجيــة 

التواصل اخلارجي واملشاركة يف العمل مع 

األطراف اخلارجية املعنية

تنطــوي أنشــطة التواصــل اخلارجــي يف الصنــدوق علــى هدفيــن: )1( 

االســتماع إىل أصــوات األطــراف اخلارجيــة املعنيــة مــن أجــل تكويــن 

فهــم أعمــق خملاوفهــا وآرائهــا، وتعزيــز أهميــة مشــورة الصنــدوق بشــأن 

اخلارجــي  العــامل  فهــم  تعميــق  و)2(  جودتهــا؛  وحتســين  السياســات 

ألهــداف الصنــدوق وعملياتــه. وتضطلــع إدارة التواصــل يف الصنــدوق 

باملســؤولية الرئيســية عن تنفيذ أنشــطة الصندوق للتواصل اخلارجي 

ومشــاركته يف العمــل مــع األطــراف اخلارجيــة املعنيــة.

تطــور  حيــث  الوقــت،  مــرور  مــع  التواصــل  اســتراتيجية  تطــورت  وقــد 

إىل  الشــفافية  تعزيــز  مــن  املاضــي  العقــد  خــالل  الصنــدوق  منهــج 

زيــادة املشــاركة االســتباقية يف العمــل مــع وســائل اإلعــالم واألطــراف 

وعملياتــه،  الصنــدوق  سياســات  توضيــح  بهــدف  األخــرى  املعنيــة 

املتعلــق  الفكــري  النقــاش  يف  املشــاركة  مــن  الصنــدوق  وتمكيــن 

بالقضايــا االقتصاديــة املهمــة واملســاهمة فيــه، وتيســير إقامــة عمليــة 

ثنائيــة االجتــاه للتعلــم واحلــوار مــع جميــع أعضــاء الصنــدوق بشــكل 

أفضــل.

يف  للمســاعدة  اســتراتيجية  كأداة  التواصــل  الصنــدوق  ويســتخدم 

باســتخدام  العمــل  يف  االســتراتيجية  املشــاركة  وشــكلت  فعاليتــه.  تعزيــز 

التكنولوجيــات املتاحــة، مثــل شــبكات التواصــل االجتماعــي والفيديوهــات 

واملدونــات وملفــات البــث اإللكتــروين الصوتــي، جــزءا متزايــد األهميــة مــن 

اســتراتيجية التواصــل يف الصنــدوق. ويف الوقــت نفســه، ال يــزال الصنــدوق 

يســعى إىل الوصــول إىل جمموعــة أكبــر مــن قنــوات التواصــل يف عــامل اليــوم 

الــذي يشــهد تغيــرات ســريعة، ومنهــا منظمــات اجملتمــع املــدين وشــبكات 
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املــدين،  مــن منظمــات اجملتمــع  الصنــدوق برعايــة 21 زميــال  قــام  كذلــك 

وعقــد منتــدى سياســات منظمــات اجملتمــع املــدين حــوايل 5٠ جلســة حــول 

املســاواة،  وعــدم  والفســاد،  اجلنســين،  بيــن  التمايــز  موضوعــات تضمنــت 

والديــون، ومراجعــة شــرطية الصنــدوق، والضرائــب الدوليــة.  

وحضــر اجتماعــات الربيــع لعــام 2٠1٩ مــا يزيــد علــى 1٠٠٠ ممثــل عــن 

منظمــات اجملتمــع املــدين. وقــام الصنــدوق برعايــة 15 زميــال مــن منظمــات 

 46 املــدين  اجملتمــع  منظمــات  سياســات  منتــدى  وعقــد  املــدين،  اجملتمــع 

بيــن  والتمايــز  والديــون،  الفســاد،  تضمنــت  موضوعــات  تناولــت  جلســة 

االجتماعيــة.  واحلمايــة  والضرائــب،  اجلنســين، 

وعقــد الصنــدوق عــددا مــن املشــاورات مــع ممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين، 

بما يف ذلك بشــأن حتليل ضرائب الشــركات الدولية الصادر عن الصندوق 

االجتماعــي،  باإلنفــاق  اخلــاص  الصنــدوق  إطــار  وتصميــم   ،2٠1٩ يف 

الصنــدوق وتصميمهــا، والنمــو  التــي يدعمهــا  البرامــج  ومراجعــة شــرطية 

االحتوائــي يف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى. وعقــدت حلقــات تطبيقيــة 

إقليميــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف بلــدان تضمنــت إندونيســيا واألردن 

واملغــرب والفلبيــن. 

النقابات العمالية

مــن  جمموعــة  خــالل  مــن  العماليــة  النقابــات  مــع  احلــوار  اســتمر 

وممثلــي  رؤســاء  مــن   65 شــارك   ،2٠1٩ مــارس  ففــي  الفعاليــات. 

بلــدا يف االجتماعــات رفيعــة املســتوى  مــن 35  العماليــة  النقابــات 

العماليــة  النقابــات  الــدويل  واالحتــاد  الــدويل  والبنــك  للصنــدوق 

خبــراء  كبــار  مــع  تناقشــوا  حيــث  العاصمــة،  واشــنطن  يف  املنعقــدة 

الصنــدوق وأعضــاء إدارتــه العليــا حــول موضوعــات تضمنــت اآلفــاق 

االقتصاديــة العامليــة، وعــدم املســاواة، واإلنفــاق االجتماعي. وعقدت 

علــى مــدار العــام مشــاورات بيــن خبــراء الصنــدوق واالحتــادات بشــأن 

اإلنفــاق  إطــار  تضمنــت  السياســات  قضايــا  مــن  متنوعــة  جمموعــة 

القطريــة  الفــرق  مــن  العديــد  وتبــادل  الصنــدوق.  لــدى  االجتماعــي 

الرقابــة  بعثــات  مــن  كجــزء  الوطنيــة  النقابــات  مــع  النظــر  وجهــات 

والبرامــج. االقتصاديــة 

املسؤولية االجتماعية

املوظفيــن  عطــاء  للصنــدوق  التابــع   Giving Together برنامــج  يدعــم 

واملتقاعديــن للمجتمــع احمللــي والــدويل. ويتضمــن تقديــم التبرعــات مــن 

واملنــح  اإلدارة،  وتبرعــات  الكــوارث،  مــن  اإلغاثــة  وحمــالت  املوظفيــن، 

التطوعيــة  واألنشــطة  والدوليــة،  احملليــة  اخليريــة  للجمعيــات  املقدمــة 

. للموظفيــن

ويتعــاون الصنــدوق باســتمرار مــع جمموعــة كبيــرة مــن األطــراف املعنيــة 

غيــر احلكوميــة، بمــا يف ذلــك نــواب البرملــان ومنظمــات اجملتمــع املــدين، 

والنقابــات العماليــة، وقــادة الشــباب. وتتيــح فــرص احلــوار الثنائــي تلــك 

للصنــدوق شــرح مناهجــه والتعلــم مــن اآلخريــن بغــرض حتســين مشــورته 

يف  واألهميــة  االهتمــام  ذات  املوضوعــات  وتضمنــت  السياســات.  بشــأن 

الســنة املاليــة 2٠1٩ الفســاد، وعــدم املســاواة، والتمايــز بيــن اجلنســين، 

والنمــو االحتوائــي. املاليــة،  والتكنولوجيــا  واحلمايــة االجتماعيــة، 

نواب البرملان

البرملــان  بنــواب  لعالقتــه  كبيــرة  أهميــة  الــدويل  النقــد  يــويل صنــدوق 

الذيــن يصيغــون التشــريعات ويمثلــون دوائرهــم االنتخابيــة. وقــد حضــر 

لعــام  الســنوية  إطــار االجتماعــات  التــي عُقــدت يف  البرملانيــة  احللقــة 

2٠18 يف بــايل حــوايل 5٠ نائبــا مــن نــواب البرملــان ممــا يزيــد علــى 

العمــل والتمكيــن  فــرص  الشــفافية وتوفيــر  بلــدا ملناقشــة قضايــا   2٠

االقتصــادي للمــرأة وتنميــة رأس املــال البشــري. ويف مــارس 2٠1٩، 

شــارك 1٩ نائبــا مــن نــواب البرملــان مــن بنغالديــش وبوتــان والهنــد 

التدريــب  مركــز  نظمهــا  تطبيقيــة  حلقــة  يف  النــكا  وســري  ونيبــال 

نيــو  للصنــدوق يف  التابــع  آســيا  اإلقليمــي جلنــوب  الفنيــة  واملســاعدة 

دلهــي، حيــث أجــروا مناقشــات حــول اإلدارة املاليــة العامــة والضرائــب 

والتجــارة وغيــر ذلــك مــن املوضوعــات ذات الصلــة. وتــم تنظيــم حلقــة 

تطبيقيــة مماثلــة يف معهــد فيينــا املشــترك شــارك فيهــا حــوايل 2٠ نائبــا 

مــن نــواب البرملــان مــن أوروبــا الوســطى وجنــوب شــرق أوروبــا ملناقشــة 

كذلــك  االقتصــادي.  والرخــاء  الصنــدوق  لــدى  اجلديــد  احلوكمــة  إطــار 

حضــر حــوايل 17٠ نائبــا مــن نــواب البرملــان ممــا يزيــد علــى 6٠ بلــدا 

املؤتمــر البرملــاين العاملــي املنعقــد يف إطــار اجتماعــات الربيــع لعــام 

2٠1٩، وتضمنــت املوضوعــات التــي تمــت مناقشــتها تكويــن الشــراكات 

صنــع  جمــاالت  يف  اخلــاص  القطــاع  بيانــات  اســتخدام  أجــل  مــن 

املســاواة  وعــدم  العامــة  املاليــة  وشــفافية  املنــاخ  وتغيــر  السياســات 

يف الدخــل. كذلــك تضمــن املؤتمــر عقــد مناقشــات مفتوحــة مــع الســيدة 

كريســتين الغــارد، مديــر عــام الصنــدوق.

منظمات اجملتمع املدين

التعــاون عــن كثــب مــع منظمــات اجملتمــع  الــدويل  النقــد  واصــل صنــدوق 

املدين. فقد شــهدت االجتماعات الســنوية لعام 2٠18 حضور حوايل 62٠ 

ممثــال عــن منظمــات اجملتمــع املــدين، وتناولــت إحــدى فعالياتهــا حمادثــة 

عبــر الفيديــو مــع الســيدة وينــي بيانييمــا، املديــر التنفيــذي ملنظمــة أوكســفام 

الدوليــة، بشــأن عــدم املســاواة والضرائــب وعــدم املســاواة بيــن اجلنســين. 
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املساءلة

عــالوة علــى ذلــك، يتلقــى مكتــب البريــد بالصنــدوق حــوايل 5 إىل 7 أطنــان 

مــن الكتيبــات وغيرهــا مــن املــواد التســويقية ســنويا. ويف ينايــر 2٠1٩، 

أطلــق الصنــدوق مبــادرة للحــد مــن الرســائل البريديــة غيــر املرغوبــة مــن 

خــالل إلغــاء بعــض االشــتراكات البريديــة ووقــف توزيــع الرســائل البريديــة 

إرســال  الصنــدوق  منــع   ،2٠1٩ املاليــة  الســنة  نهايــة  ويف  اجلماعيــة. 

ويعمــل  املرغوبــة.  غيــر  الورقيــة  البريديــة  الرســائل  مــن  طنيــن  وتوزيــع 

الصنــدوق حاليــا علــى احلصــول علــى جميــع الصحــف املشــترك فيهــا مــن 

خــالل التطبيقــات اإللكترونيــة املتاحــة عبــر األجهــزة احملمولــة وأجهــزة 

الكمبيوتــر.

وقــد ســاهمت جهــود الصنــدوق يف جمــال إعــادة التدويــر وتصنيــع الســماد 

العضــوي إىل حتويــل 63% مــن النفايــات )الســنة املاليــة 2٠1٩(، أي مــا 

يعــادل 1٠62 طنــا مــن النفايــات احملولــة. وخــالل الســنة املاليــة 2٠1٩، 

الطاقــة  مــن   %37,5 املتجــددة  املصــادر  مــن  املســتمدة  الطاقــة  شــكلت 

الصنــدوق.  يف  املســتخدمة 

املكاتب اإلقليمية

مكاتــب  أهــم  مــن  الهــادئ  واحمليــط  آســيا  ملنطقــة  اإلقليمــي  املكتــب  يعــد 

يف  مهــم  بــدور  ويضطلــع  الهــادئ،  واحمليــط  آســيا  منطقــة  يف  الصنــدوق 

وأنشــطة  آســيا  يف  السياســات  صنــاع  قــدرات  وبنــاء  املاليــة  الرقابــة 

التواصــل يف اليابــان وغيرهــا مــن البلــدان للمســاعدة يف تعزيــز التعــاون 

االقتصــادي الــدويل واألهــداف االســتراتيجية للصنــدوق. وتســاهم حكومــة 

وعملياتــه. املكتــب  تمويــل  يف  كبيــرة  مســاهمة  اليابــان 

منطقــة  يف  واملاليــة  االقتصاديــة  التطــورات  رصــد  يف  املكتــب  ويســاعد 

آســيا واحمليــط الهــادئ، ويعمــل خبــراؤه االقتصاديــون مــع الفــرق القطريــة 

للصنــدوق التــي تضطلــع بأنشــطة الرقابــة الثنائيــة يف اليابــان وكمبوديــا 

وفييــت نــام. عــالوة علــى ذلــك، يشــارك موظفــو الصنــدوق مشــاركة نشــطة 

يف منتديــات احلــوار بشــأن السياســات يف آســيا، بمــا يف ذلــك رابطــة أمم 

وجملــس  )آســيان+3(،  وكوريــا  واليابــان  والصيــن  آســيا  شــرق  جنــوب 

التعــاون االقتصــادي آلســيا واحمليــط الهــادئ؛ واجتمــاع مديــري جمموعــة 

البنــوك املركزيــة يف شــرق آســيا واحمليــط الهــادئ.

بنــاء  إىل  الراميــة  الصنــدوق  جهــود  يف  أساســي  بــدور  املكتــب  ويضطلــع 

دعــم  للمســاعدة يف  املنطقــة  االقتصاديــة يف  السياســات  قــدرات صنــاع 

الكليــة  االقتصاديــة  اإلدارة  خــالل  مــن  املســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة 

القويــة. ويديــر الصنــدوق برنامــج املنــح الدراســية مــن أجــل آســيا املشــترك 

اليابــان والصنــدوق، والــذي يدعــم صغــار املوظفيــن اآلســيويين يف  بيــن 

رقميــن  الســنوية   Giving Together حملــة  ســجلت  العــام،  وخــالل 

جديــدا  قياســيا  رقمــا  املوظفيــن  مشــاركة  نســبة  بلغــت  فقــد  قياســيين. 

بلــغ 62%، وهــو مــا يتجــاوز النســبة املســجلة عــام 2٠17 التــي بلغــت 

43%. كذلــك وصــل حجــم التبرعــات والتعهــدات التــي قدمهــا املوظفــون 

دوالر  مالييــن   3 إىل  املاليــة  الســنة  خــالل  واملتقاعــدون  احلاليــون 

تــم توجيههــا إىل 1352 جمعيــة خيريــة خمتلفــة حــول العــامل – وهــو 

بلــغ 2,6 مليــون دوالر. ونظــم  الــذي  العــام املاضــي  رقــم  يتجــاوز  مــا 

البرنامــج حمــالت لإغاثــة مــن الكــوارث تضمنــت تبرعــات مقابلــة بقيمــة 

ضحايــا  لصالــح  البرنامــج  مــن  املقدمــة  التبرعــات  قيمــة  مــن   %1٠٠

الثــوران البــركاين يف غواتيمــاال وضحايــا الزلــزال والتســونامي اللذيــن 

إندونيســيا. يف  سوالويســي  جزيــرة  شــهدتهما 

احملليــة  اخليريــة  للجمعيــات  نقديــة  منحــا  الــدويل  النقــد  صنــدوق  ويقــدم 

والدوليــة التــي تدعــم االســتقاللية االقتصاديــة مــن خــالل تشــجيع الفــرص 

التعليميــة واالقتصاديــة. ويف الســنة املاليــة 2٠1٩، تــم توزيــع 115٠٠٠ 

دوالر علــى 12 جمعيــة خيريــة يف واشــنطن العاصمــة، و1٠٠ ألــف دوالر 

علــى 1٠ منظمــات دوليــة غيــر هادفــة للربــح. وتســاعد التبرعــات املقدمــة 

مــن إدارة الصنــدوق يف دعــم اجلمعيــات اخليريــة التــي تركــز علــى األعمــال 

اخليريــة األساســية املتمثلــة يف انتشــال الشــعوب مــن براثــن الفقــر وتوفيــر 

خدمــات التعليــم للفئــات األقــل حظــا. وقدمــت إدارة الصنــدوق تبرعــات بلــغ 

جمموعهــا 165٠٠٠ دوالر خــالل زياراتهــا لبلــدان خمتلفــة تضمنــت أنغــوال 

ودومينيــكا وفيجــي وغانــا وهنــدوراس وإندونيســيا وجنــوب إفريقيا وتونغا.

ففــي  املاليــة.  الســنة  خــالل  التطوعيــة  الفعاليــات  مــن  عــدد  تنظيــم  وتــم 

يوليــو 2٠18، قــام 15٠ موظفــا بجمــع 75٠ حقيبــة ظهــر لطــالب املــدارس 

الصنــدوق  اشــترك   ،2٠18 أكتوبــر  ويف  الالجئيــن.  بأزمــات  املتأثريــن 

مــع الســلطات اإلندونيســية يف تنظيــم فعاليــات تطوعيــة إلحيــاء الشــعاب 

املرجانيــة يف بــايل كمســاهمة يف اجملتمعــات احملليــة التــي اســتضافت 

االجتماعــات الســنوية لعــام 2٠18. وتضمنــت األنشــطة التطوعيــة األخــرى 

املــدارس  لطــالب  اإلجنليزيــة  واللغــة  املاليــة  التوعيــة  برامــج  تدريــس 

يعانــون  الذيــن  لألطفــال  تشــجيعية  بطاقــات  وكتابــة  احملليــة،  الثانويــة 

مــن مــرض الشــق احللقــي، وتغليــف وجبــات غذائيــة لألســر احملتاجــة علــى 

احمللــي. املســتوى 

علــى  أقــدم  فقــد  مســتدام،  مســتقبل  ببنــاء  الصنــدوق  التــزام  مــن  وكجــزء 

اتخــاذ خطــوات للحــد مــن أثــره البيئــي واملناخــي. ففــي ينايــر 2٠1٩، منــع 

البالســتيكية أحاديــة االســتخدام يف جميــع  الصنــدوق اســتخدام األدوات 

مرافــق تقديــم الطعــام داخــل الصنــدوق وفنــدق كونكورديــا، ممــا ســاهم يف 

منــع اســتهالك أكثــر مــن مليــون قطعــة مــن البالســتيك ســنويا. 
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كذلــك يمثــل املكتــب صنــدوق النقــد الــدويل لدى منظمــة التعاون والتنمية 

الصنــدوق  عمليــات  أيضــا  املكتــب  ويدعــم  االقتصــادي.  امليــدان  يف 

يف أوروبــا، بمــا يف ذلــك أعمــال الرقابــة االقتصاديــة، والبرامــج التــي 

أنشــطة  تنســيق  علــى  ويســاعد  الفنيــة،  واملســاعدة  الصنــدوق،  يدعمهــا 

االتصــال والتواصــل اخلارجــي عبــر املنطقــة. وبصــورة أعــم، فإنــه يعــزز 

االحتــاد  مؤسســات  مــع  العامليــة  االقتصاديــة  القضايــا  بشــأن  احلــوار 

يف  املــدين  واجملتمــع  واحلكومــات،  الدوليــة،  واملنظمــات  األوروبــي، 

الصناعــات،  احتــادات  ممثلــي  مــع  منتظمــة  بصفــة  ويجتمــع  أوروبــا، 

ووســائل  املاليــة،  واألســواق  البحــوث،  ومراكــز  العماليــة،  واالحتــادات 

اإلعــالم.

وينظــم املكتــب عــدة حلقــات تطبيقيــة وفعاليات مشــتركة، كما ينظم مآدب 

غداء رفيعة املســتوى ملناقشــة السياســات وجلســات إعالمية يف العواصم 

األوروبيــة ملناقشــة آراء الصنــدوق بشــأن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه 

املنطقــة. ويصــدر املكتــب نشــرة إخباريــة ولديــه موقــع إلكتــروين خارجــي 

علــى شــبكة اإلنترنــت وصفحــة علــى موقــع تويتــر (IMF_inEU@). وأخيــرا، 

يدعــم املكتــب جهــود الصنــدوق املتعلقــة بتعييــن املوظفيــن عــن طريــق عقــد 

مقابــالت مــع املرشــحين يف جامعــات عــدد مــن البلــدان األوروبيــة. 

أنشطة التواصل اخلارجي التي يجريها املمثلون املقيمون

بلــدا يف جميــع  للصنــدوق يف 77  التابعــون  املقيمــون  املمثلــون  ينتشــر 

أنحــاء العــامل، ويضطلعــون بمجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة التواصــل تهــدف 

الكليــة، غالبــا  إىل حتســين فهــم عمــل الصنــدوق والقضايــا االقتصاديــة 

مــن خــالل التعــاون مــع اجلامعــات احملليــة واحلكومــات واملنظمــات غيــر 

احلكوميــة. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة مــن مناطــق خمتلفــة.

يف مــارس 2٠1٩، حتــدث جيفــري فرانكــس، مديــر مكتــب الصنــدوق يف 

مؤتمــر  يف  األوروبــي،  االحتــاد  لــدى  املقيميــن  املمثليــن  وكبيــر  أوروبــا 

تيــد إكــس (TEDx)  الــذي عقــد يف جامعــة ســانت غالــن يف سويســرا عــن 

»العمــل العاملــي يف عــامل مترابــط«. ويف هــذه الفعاليــة التــي تــم تنظيمهــا 

عنــوان  حتــت  احليــاة  مناحــي  جميــع  مــن  مشــاركون  حتــدث  العــام،  هــذا 

»رســالة إىل نفســك«. وقال فرانكس يف رســالته األساســية »عليكم بالعمل 

العاملــي مــن أجــل عــامل أفضــل، وكونــوا أنتــم اجليــل الــذي يجــدد التعــاون 

الــدويل يف مواجهــة املشــكالت املشــتركة«.

فعاليــات  أوكرانيــا،  يف  املقيــم  املمثــل  ليونغمــان،  غوســتا  الســيد  ونظــم 

اجلامعــات  طــالب  مــع  للتحــدث  وكييــف  وفينيتســا  ترنوبــل  مــدن  يف 

والصحفييــن االقتصادييــن عــن عمــل الصنــدوق وانخراطــه مــع أوكرانيــا. 

األكاديمييــن  علــى  األوروبــي  اإلقليمــي  االقتصــاد  آفــاق  كذلــك  وعــرض 

كييــف. يف  اإلعــالم  ووســائل 

احلصــول علــى دراســات عليــا يف اليابــان. وقــد تــم إطــالق البرنامــج يف عــام 

1٩٩3، وتخــرج منــه مــا يزيــد علــى 7٠٠ طالــب مــن 23 بلــدا يشــغل معظمهــم 

مــن  وغيرهــا  والــوزارات  املركزيــة  البنــوك  يف  كبيــرة  مناصــب  حاليــا 

الهيئــات احلكوميــة. ومنــذ عــام 2٠18، قــدم املكتــب للخريجيــن برناجمــا 

للتعليــم املســتمر مدتــه أســبوعين لتطويــر مهاراتهــم ملســاعدتهم علــى دفــع 

السياســات يف بلدانهــم. عــالوة  مســيرتهم املهنيــة واملســاهمة يف صنــع 

علــى ذلــك، يتعــاون املكتــب مــع الشــركاء الداخلييــن واخلارجييــن يف إدارة 

احللقــة الدراســية املعنيــة باالقتصــاد الكلــي مــن أجــل آســيا بيــن اليابــان 

والصنــدوق، وهــي برنامــج تدريبــي لكبــار املســؤولين التنفيذييــن يف آســيا، 

وجمموعــة متنوعــة مــن احللقــات الدراســية املعنيــة بنــاء القــدرات اإلقليميــة. 

ونظــم املكتــب ثــالث حلقــات دراســية إقليميــة خــالل الســنة املاليــة 2٠1٩ 

عــن الشــمول املــايل يف ســاموا، وحوكمــة البنيــة التحتيــة وخيــارات التمويــل 

يف فييــت نــام، واالســتقرار املــايل يف كمبوديــا.

يف  اخلارجيــة  واالتصــاالت  التواصــل  أنشــطة  اإلقليمــي  املكتــب  ويشــجع 

اليابــان وعبــر آســيا مــن أجــل زيــادة التعريــف بالصنــدوق وفهــم اجلمهــور 

وخــالل  أكبــر.  بشــكل  السياســات  بشــأن  وتوصياتــه  الصنــدوق  لعمليــات 

الســنة املاليــة، نظــم البرنامــج مؤتمــرا رفيــع املســتوى بشــأن السياســات 

االضطرابــات  خلفيــة  علــى  التجاريــة  القضايــا  مــن  عــددا  خاللــه  ناقــش 

التجاريــة بيــن الواليــات املتحــدة والصيــن، كمــا عقــد 1٠ حلقــات دراســية 

عامــة عــن القضايــا االقتصاديــة ناقشــت آفــاق االقتصــاد العاملــي وغيــر 

ذلــك مــن املوضوعــات ذات األهميــة. وللتواصــل مــع الشــباب، بــدأ املكتــب 

يف عــام 2٠17 جمموعــة مــن البرامــج التدريبيــة يف جمــال االقتصــاد الكلــي 

موجهــة لطــالب اجلامعــات يف اليابــان. وخــالل الســنة املاليــة 2٠1٩، تــم 

تنظيــم أربعــة مــن هــذه البرامــج التدريبيــة يف طوكيــو ومــدن أخــرى.

إلكترونييــن  موقعيــن  املكتــب  يديــر  التواصــل،  ولتعزيــز جهــوده يف جمــال 

)املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ وبرنامــج املنــح الدراســية 

املعلومــات  لتبــادل  والصنــدوق(  اليابــان  بيــن  املشــترك  آســيا  أجــل  مــن 

التواصــل  وســائل  علــى  الصنــدوق  ينشــرها  التــي  األخبــار  يف  واملســاهمة 

االجتماعــي باللغتيــن اليابانيــة واإلجنليزيــة، إىل جانــب التعــاون مــع وســائل 

اإلعــالم والشــركات ومراكــز البحــوث يف اليابــان وغيرهــا مــن بلــدان آســيا.

ويضطلــع مكتبــا الصنــدوق يف أوروبــا، الكائنــان يف باريــس وبروكســل، 

بــدور حلقــة االتصــال مــع مؤسســات االحتــاد األوروبــي والبلــدان األعضــاء 

فيــه، وكذلــك مــع الكثيــر مــن املنظمــات الدوليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين 

املفوضيــة  مثــل  مؤسســات  مــع  العمــل  يف  املكتــب  ويشــترك  أوروبــا.  يف 

األوروبيــة،  االســتقرار  وآليــة  األوروبــي،  املركــزي  والبنــك  األوروبيــة، 

والبرملــان األوروبــي، وكذلــك مــع اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة، وجمموعــة 

وسياســات  اليــورو  منطقــة  بشــأن  اليــورو،  جمموعــة  عــن  املنبثقــة  العمــل 

تمويلهــا  يف  يشــترك  التــي  القُطْريــة  البرامــج  وكذلــك  األوروبــي  االحتــاد 

الــدويل. النقــد  األوروبــي وصنــدوق  االحتــاد 
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املساءلة

وبنــاء علــى دعــوة قســم االقتصــاد يف جامعــة رافائيــل النديبــار، عــرض 

الســيد جيــراردو بيــرازا، املمثــل املقيــم يف غواتيمــاال، تقريــر آفــاق االقتصــاد 

 ،2٠18 يونيــو  ويف  الغربــي.  الكــرة  نصــف  إدارة  عــن  الصــادر  اإلقليمــي 

للمؤتمــر  والعشــرين  الســابعة  الــدورة  يف  خــاص  كضيــف  بيــرازا  شــارك 

االقتصــادي الــذي ينظمــه بنــك غواتيمــاال، حيــث عــرض جمموعــة مــن أهــم 

النتائــج يف ختــام املؤتمــر الــذي شــاركت فيــه إرا دابال-نوريــس مــن إدارة 

شــؤون املاليــة العامــة كأحــد املتحدثيــن الرئيســيين.

قاعــدة  مــع  التواصــل  إىل  إفريقيــا  يف  املقيمــون  املمثلــون  وســعى 

جماهيريــة جديــدة، بمــا يف ذلــك مــن خــالل وســائل اإلعــالم الرقمــي. وقــدم 

الســيد خوســيه غيجــون، املمثــل املقيــم يف كــوت ديفــوار، الدعــم ملوظفــي 

االتصــاالت بالصنــدوق يف تنظيــم دورة تدريبيــة شــارك فيهــا 2٠ صحفيــا 

دور  وعــرض  إفريقيــا  لغــرب  والنقــدي  االقتصــادي  االحتــاد  بلــدان  مــن 

الصنــدوق يف املنطقــة. كذلــك نظــم الســيد خوســيه ســوليمان، املمثــل املقيــم 

يف غينيــا، أربــع دورات تدريبيــة ملمثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين حــول 

قضايــا اإلدارة املاليــة العامــة وامليزانيــة. وللســيد جــاك ري، املمثــل املقيــم 

 ، (LinkedIn) إن  العديــد مــن املشــاركات علــى موقــع لينكــد  يف مــالوي، 

حيــث ينشــر دراســات حتليليــة قصيــرة عــن جمموعــة خمتــارة مــن القضايــا 

الكليــة. االقتصاديــة 

مــن  جمموعــة  املقيــم،  املمثــل  إســماعيل،  كريــم  الســيد  عقــد  اليمــن،  ويف 

االجتماعات بغرض التواصل مع اجلهات املانحة واملناقشة معهم بشأن 

احتياجــات احلكومــة يف جمــال بنــاء القــدرات، وتقديــم املســاعدة الفنيــة، 

خــالل  مــن  اإلنســانية  األوضــاع  تدهــور  اســتمرار  دون  احليلولــة  وكيفيــة 

املناقشــات  إدارتــه. وركــزت  الكلــي وكيفيــة  االقتصــاد  حتســين سياســات 

علــى ســبل اســتعادة نزاهــة وفعاليــة املؤسســات العامــة واســتئناف تقديــم 

اجلهــود،  هــذه  مــن  وكجــزء  اليمــن.  أنحــاء  خمتلــف  يف  العامــة  اخلدمــات 

عــرض إســماعيل أيضــا – خــالل اجتمــاع مــع اجلهــات املانحــة اســتضافته 

اجملموعــة االستشــارية الرباعيــة )الســعودية واإلمــارات العربيــة واململكــة 

التــي خلصــت  النتائــج   – املتحــدة والواليــات املتحــدة( يف ينايــر 2٠1٩ 

باحتياجــات  معنيــة  الــدويل  النقــد  صنــدوق  مــن  تشــخيصية  بعثــة  إليهــا 

بنــاء القــدرات يف اجلهــاز املصــريف املركــزي، وكذلــك نتائــج زيــارة خبــراء 

الصنــدوق يف ديســمبر 2٠18.

ومنــذ وصــول الســيدة تيريــزا دابــان سانشــيز يف مــارس 2٠18، وهــي ممثــل 

بهــدف  للتواصــل  مكثفــة  بجهــود  قامــت  باكســتان،  يف  املقيــم  الصنــدوق 

تعزيــز عالقــة الصنــدوق باجملتمــع الباكســتاين عقــب إلغــاء تعليــق بعثــات 

الصنــدوق الــذي اســتمر علــى مــدار خمســة أعــوام. وقــد تكثفــت هــذه اجلهــود 

بعــد انتخابــات يوليــو 2٠18، وكان لهــا أثــر كبيــر يف تيســير طلــب الســلطات 

عــام  أواخــر  يف  الصنــدوق  برامــج  مــن  لالســتفادة  اجلديــدة  الباكســتانية 

2٠18. وعــالوة علــى ذلــك، كان للجهــود التــي قامــت بهــا سانشــيز تأثيــر 

جوهــري يف تشــجيع احلكومــة اجلديــدة علــى االهتمــام باســتئناف بعثــات 

املســاعدة الفنيــة وتعريــف اجلمهــور بقيمــة العمــل مــع الصنــدوق.

وبــذل الصنــدوق جهــودا مكثفــة للتواصــل يف جامايــكا خــالل الســنة املاليــة 

2٠1٩ علــى غــرار الســنوات الســابقة. وتضمنــت هــذه اجلهــود )1( عرضــا 

نظمــه الســيد كونســتانت لونكنــغ نغــوان، املمثــل املقيــم، لطــالب املــدارس 

الثانويــة يف خمتلــف أنحــاء البــالد حــول دور الصنــدوق والشــراكة القويــة 

التــي جتمعــه بجامايــكا؛ و)2( التعــاون مــع جمموعــة كبيــرة مــن األطــراف 

املعنيــة بشــأن ضــرورة حتويــل التركيــز عــن ســعر الصــرف يف ظــل حتــول 

البنــك املركــزي إىل اســتهداف التضخــم؛ و)3( تنظيــم جمموعــة مــن مــآدب 

البرنامــج  علــى  الرقابــة  جلنــة  وأعضــاء  الصنــدوق  بعثــات  بيــن  الغــداء 

اخلــاص  للقطــاع  يمكــن  الــذي  القيــادي  الــدور  ملناقشــة  االقتصــادي 

االضطــالع بــه يف حتديــد فــرص االســتثمار مــع زيــادة اســتقرار االقتصــاد 

الكلــي؛ و)4( تعريــف اجلمهــور بطبيعــة العالقــة بيــن جامايــكا والصنــدوق 

عقــب انتهــاء مــدة اتفــاق االســتعداد االئتمــاين الوقائــي الحقــا يف 2٠1٩ 

)الــذي ســبقه تســهيل الصنــدوق املمــدد(.
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اجلزء 1: نظرة عامة 

مقدمة

األدوار الرئيسية للصندوق

https://www.imf.org/external/index.htm :صندوق النقد الدويل

حتت األضواء

1- إثبات جدوى التجارة

عدد أكتوبر 2٠18 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي: التحديات 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Is� : دأمام النمو املطر

sues/2018/09/24/world�economic�outlook�october�2018

عدد إبريل 2٠1٩ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي: تباطؤٌ يف النمو، 

https://www.imf.org/en/Publications/ :وتعاٍف حمفوف باخملاطر

WEO/Issues/2019/03/28/world�economic�outlook�april�2019

تقرير القطاع اخلارجي لعام 2018: معاجلة االختالالت العاملية يف 

https://www.imf.org/en/Publications/ :ظل تزايد التوترات التجارية

ESR/Issues/2018/07/19/2018�external�sector�report

https://www.imf. :وثائق السياسات - تنشيط التجارة والنمو االحتوائي

org/en/Publications/Policy�Papers/Issues/2018/09/28/093018�reinvig�
orating�trade�and�inclusive�growth

وثائق السياسات - االندماج االقتصادي يف املغرب العربي: مصدر 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmen�  للنمو مل يستغل بعد:

tal�Papers�Policy�Papers/Issues/2019/02/08/Economic�Integration�in�
 the�Maghreb�An�Untapped�Source�of�Growth�46273

2- تعميق حتليل االستقرار املايل

عدد إبريل 2٠1٩ من تقرير االستقرار املايل العاملي: مكامن اخلطر يف 

https://www.imf.org/en/Publications/ :دورة ائتمان توشك على االكتمال

GFSR/Issues/2019/03/27/Global�Financial�Stability�Report�April�2019

عدد أكتوبر 2٠18 من تقرير االستقرار املايل العاملي: بعد عقد من وقوع 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Is� األزمة املالية العاملية:

 sues/2018/09/25/Global�Financial�Stability�Report�October�2018

٣- معاجلة الديون 

https:// :وثائق السياسات - تقييم احليز املايل: حتديث وحصر النتائج

www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Issues/2018/06/15/
pp041118assessing�fiscal�space

4- جني ثمار التكنولوجيا الرقمية

تقارير اإلدارات - التكنولوجيا املالية يف بلدان إفريقيا جنوب 

https://www.imf.org/en/Publications/ :الصحراء: تغيير قواعد اللعبة

Departmental�Papers�Policy�Papers/Issues/2019/02/13/FinTech�in�
 Sub�Saharan�African�Countries�A�Game�Changer�46376

مذكرات مناقشات خبراء الصندوق – تسليط الضوء على إصدار عمالت 

https://www.imf.org/en/Publications/ :رقمية من البنوك املركزية

Staff�Discussion�Notes/Issues/2018/11/13/Casting�Light�on�Cen�
tral�Bank�Digital�Currencies�46233

https://www. :معاجلة األصول املشفرة يف إحصاءات االقتصاد الكلي

imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf

https:// :وثائق السياسات - جدول أعمال بايل للتكنولوجيا املالية

www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Issues/2018/10/11/
pp101118�bali�fintech�agenda

مذكرات مناقشات خبراء الصندوق – نوع اجلنس والتكنولوجيا 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff�Discus�  ومستقبل العمل:

sion�Notes/Issues/2018/10/09/Gender�Technology�and�the�Future�of�
Work�46236

https://www.imf.org/en/ :أوراق عمل - التكنولوجيا ومستقبل العمل

Publications/WP/Issues/2018/09/28/Technology�and�the�Future�of�
Work�46203

جدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدويل بشأن السياسات 

https://www.imf.org/ :العاملية: مسؤولية مشتركة، وعوائد مشتركة

en/Publications/Policy�Papers/Issues/2019/04/11/managing�direc�
tor�global�policy�agenda�spring�2019

مدونة صندوق النقد الدويل - الرسم البياين لهذا األسبوع: االستثمار يف 

https://blogs.imf.org/2018/08/29/chart�of� :الروبوتات والبشر يف آسيا

/the�week�invest�in�robots�and�people�in�asia

5- تطوير الفرص املتاحة على مستوى العامل

مذكرات مناقشات خبراء الصندوق – العمل قيد اإلجناز: حتسين نتائج 

أسواق عمل الشباب يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff�Discussion�Notes/ :النامية

Issues/2019/01/18/Work�In�Progress�Improving�Youth�Labor�Market�
Outcomes�in�Emerging�Market�and�Developing�45130

https:// :عدد إبريل 2٠1٩ من تقرير الراصد املايل: كبح الفساد

www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal�moni�
tor�april�2019

وثائق السياسات - وسائل إدراج حتليل قضايا عدم املساواة يف 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/ :العمل القُطْري

Issues/2018/06/13/pp060118howto�note�on�inequality

وثائق السياسات - وسائل إدراج حتليل قضايا املساواة بين اجلنسين 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Pa�  يف العمل القُطْري:

pers/Issues/2018/06/13/pp060118howto�note�on�gender

مذكرات مناقشات خبراء الصندوق – سياسة املالية العامة والتنمية: 

االستثمار يف رأس املال البشري واالجتماعي واملادي لتحقيق أهداف 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff�Discus�  التنمية املستدامة:

sion�Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal�Policy�and�Development�Hu�
man�Social�and�Physical�Investments�for�the�SDGs�46444

مذكرات مناقشات خبراء الصندوق – املرأة يف عامل التمويل: الدواعي 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff�Discus�  لسد الفجوات:

sion�Notes/Issues/2018/09/17/women�in�finance�a�case�for�closing�
gaps�45136

قراءات إضافية
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018
https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://www.imf.org/en/Publications/ESR/Issues/2018/07/19/2018-external-sector-report
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2018/09/28/093018-reinvigorating-trade-and-inclusive-growth
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/08/Economic-Integration-in-the-Maghreb-An-Untapped-Source-of-Growth-46273
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2019/03/27/Global-Financial-Stability-Report-April-2019
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/15/pp041118assessing-fiscal-space
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2018/09/25/Global-Financial-Stability-Report-October-2018
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/13/FinTech-in-Sub-Saharan-African-Countries-A-Game-Changer-46376
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/09/17/women-in-finance-a-case-for-closing-gaps-45136
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/10/11/pp101118-bali-fintech-agenda
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-and-the-Future-of-Work-46236
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/09/28/Technology-and-the-Future-of-Work-46203
https://blogs.imf.org/2018/08/29/chart-of-the-week-invest-in-robots-and-people-in-asia/
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Work-In-Progress-Improving-Youth-Labor-Market-Outcomes-in-Emerging-Market-and-Developing-45130
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-inequality
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-gender
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/04/11/managing-director-global-policy-agenda-spring-2019
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/11/13/Casting-Light-on-Central-Bank-Digital-Currencies-46233


أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

كلمة - “توجيه السفينة، وليس االنسياق مع الريح«: إدارة اخملاطر 

https://www. :املتزايدة حتى يظل االقتصاد العاملي على املسار الصحيح

imf.org/en/News/Articles/2018/09/27/sp100118�steer�dont�drift

https://www.elibrary.imf. :كتاب - حتقيق إمكانات إندونيسيا االقتصادية

org/idnbook

https://www. :كتاب - طريقة آسيان: احلفاظ على النمو واالستقرار

elibrary.imf.org/aseanbook

مؤتمر - االنفتاح واحلياد التنافسي: التجارب الدولية ورؤى متعمقة 

https://www.imf.org/en/News/Seminars/Confer�  عن الصين:

ences/2019/04/19/7th�pbc�imf

https:// :تقارير اإلدارات – مستقبل العمل يف إفريقيا جنوب الصحراء

www.imf.org/en/Publications/Departmental�Papers�Policy�Papers/Is�
sues/2018/12/14/The�Future�of�Work�in�Sub�Saharan�Africa�46333

تقارير قطرية - اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا: السياسات 

املشتركة بين البلدان األعضاء، والسياسات املشتركة لدعم برامج 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/ :اإلصالح يف البلدان األعضاء

Issues/2019/01/03/Central�African�Economic�and�Monetary�Communi�
ty�CEMAC�Common�Policies�of�Member�Countries�46501

بيان صحفي – اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على عقد اتفاق 

ممدد مع أنغوال بقيمة 3,7 مليارات دوالر أمريكي يف إطار »تسهيل 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/07/ :»الصندوق املمدد

pr18463imf�executive�board�approves�extended�arrangement�un�
der�the�extended�fund�facility�for�angola

تقارير قطرية – رواندا: املراجعة العاشرة يف ظل »أداة دعم السياسات«: 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/30/Rwanda�
Tenth�Review�Under�the�Policy�Support�Instrument�Press�Release�Staff�

Report�and�46407

https://www.imf. :تقارير قطرية – سياسات منطقة اليورو: قضايا خمتارة

org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/18/Euro�Area�Policies�Select�
ed�Issues�46097

أوراق عمل - سالسل القيمة العاملية: ما هي املزايا وملاذا تشترك البلدان 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/18/ :فيها؟

Global�Value�Chains�What�are�the�Benefits�and�Why�Do�Countries�Par�
ticipate�46505

مؤتمر - الفرص للجميع – تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز 

https://www.imf.org/en/News/Seminars/ :االحتوائية يف العامل العربي

Conferences/2017/08/08/morocco�opportunities�for�all

تقارير اإلدارات – الفرص للجميع: تشجيع النمو والشمول يف الشرق 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmen�  األوسط وشمال إفريقيا:

tal�Papers�Policy�Papers/Issues/2018/07/10/Opportunity�for�All�Promot�
ing�Growth�and�Inclusiveness�in�the�Middle�East�and�North�Africa�45981

تقارير اإلدارات – الشمول املايل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف منطقة 

https://www.imf.org/en/Publications/Depart�  الشرق األوسط وآسيا الوسطى:

mental�Papers�Policy�Papers/Issues/2019/02/11/Financial�Inclusion�of�Small�
 and�Medium�Sized�Enterprises�in�the�Middle�East�and�Central�Asia�46335

بيان صحفي – جمموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يعقدان 

اجتماعاتهما السنوية لعام 2٠21 يف مدينة مراكش، اململكة املغربية: 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/25/pr18147�world�bank�
group�and�imf�to�hold�2021�annual�meetings�in�marrakech�morocco

بيان صحفي – اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على عقد اتفاق مع 

إكوادور بقيمة 4,2 مليار دوالر أمريكي يف إطار »تسهيل الصندوق 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/11/ecua�  املمدد«:

dor�pr1972�imf�executive�board�approves�eff�for�ecuador

r.imfe.li/24306 :كتاب – البرازيل: االنتعاش والكساد والطريق إىل التعايف

مؤتمر - مؤتمر رفيع املستوى عن بناء الصالبة يف مواجهة الكوارث 

http://www.worldbank.org/en/ :وتغير املناخ يف منطقة الكاريبي

events/2018/11/09/high�level�conference�on�building�resilience�to�di�
sasters�and�climate�change�in�the�caribbean

اجلزء 2: العمل الذي نضطلع به 

الرقابة االقتصادية

وثائق السياسات - مراجعة استراتيجية الصندوق املعنية بمكافحة 

https://www.imf.org/en/Publications/ :غسل األموال وتمويل اإلرهاب

Policy�Papers/Issues/2019/02/04/pp101718�2018�review�of�the�funds�
aml�strategy

بيان صحفي – اجمللس التنفيذي للصندوق يعتمد قرارا يعترف رسميا 

“باملبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي« (CPIFR) للبنوك: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/24/pr18193imf�

adopts�decisions�to�the�cpifr�for�banking

وثائق السياسات - مبادرة شفافية املالية العامة: إدماج قضايا إدارة 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/ :املوارد الطبيعية

Issues/2019/01/29/pp122818fiscal�transparency�initiative�integra�
tion�of�natural�resource�management�issues

بيان صحفي – اجمللس التنفيذي للصندوق يستعرض العمل بشأن احليز 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/26/pr18260imf� :املايل

board�takes�stock�of�work�on�fiscal�space

وثائق السياسات - تقييم إدارة االستثمارات العامة - مراجعة 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Is�  وحتديث:

sues/2018/05/10/pp042518public�investment�management�assess�
ment�review�and�update

بيان صحفي – السيدة كريستين الغارد مدير عام الصندوق تُعلن 

عن تشكيل جمموعتين استشاريتين خارجيتين إلجراء »مراجعة 

https://www.imf.org/en/News/Arti� :2٠2لعام ٠ » ةالرقابة الشامل

cles/2018/10/30/pr18399�christine�lagarde�names�external�adviso�
ry�groups�for�2020�comprehensive�surveillance�review

وثائق السياسات - مذكرة توجيهية الستخدام مؤشرات الطرف الثالث 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Pa�  يف تقارير الصندوق:

pers/Issues/2018/09/13/pp071718guidance�note�for�the�use�of�third�
party�indicators�in�fund�reports
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https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/07/pr18463imf-executive-board-approves-extended-arrangement-under-the-extended-fund-facility-for-angola
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/30/Rwanda-Tenth-Review-Under-the-Policy-Support-Instrument-Press-Release-Staff-Report-and-46407
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/18/Euro-Area-Policies-Selected-Issues-46097
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/18/Global-Value-Chains-What-are-the-Benefits-and-Why-Do-Countries-Participate-46505
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2017/08/08/morocco-opportunities-for-all
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2018/07/10/Opportunity-for-All-Promoting-Growth-and-Inclusiveness-in-the-Middle-East-and-North-Africa-45981
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/11/Financial-Inclusion-of-Small-and-Medium-Sized-Enterprises-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-46335
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/25/pr18147-world-bank-group-and-imf-to-hold-2021-annual-meetings-in-marrakech-morocco
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/09/13/pp071718guidance-note-for-the-use-of-third-party-indicators-in-fund-reports
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador
r.imfe.li/24306
http://www.worldbank.org/en/events/2018/11/09/high-level-conference-on-building-resilience-to-disasters-and-climate-change-in-the-caribbean
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/02/04/pp101718-2018-review-of-the-funds-aml-strategy
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/24/pr18193imf-adopts-decisions-to-the-cpifr-for-banking
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/01/29/pp122818fiscal-transparency-initiative-integration-of-natural-resource-management-issues
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/26/pr18260imf-board-takes-stock-of-work-on-fiscal-space
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/30/pr18399-christine-lagarde-names-external-advisory-groups-for-2020-comprehensive-surveillance-review


وثائق السياسات – االستراتيجية الشاملة للبيانات واإلحصاءات 

https://www.imf.org/en/publications/ :للصندوق يف العصر الرقمي

policy�papers/issues/2018/03/20/pp020918imf�executive�board�sup�
ports�new�strategy�for�data�and�statistics�in�the�digital�age

https://dsbb.imf.org/nsdp :صفحات البيانات القومية املوجزة

بيان صحفي – أصدر صندوق النقد الدويل وجملس االستقرار املايل 

تقريرا لعام 2٠18 عن تقدم العمل يف مبادرات جمموعة العشرين 

https://www.imf.org/en/News/Arti�  املعنية بثغرات البيانات:

cles/2018/09/25/pr18358�fsb�and�imf�publish�the�2018�progress�re�
port�on�g20�data�gaps�initiative

بيان صحفي – أصدر صندوق النقد الدويل مسح إمكانية احلصول على 

https://www.imf.org/en/News/Arti� :2٠18  اخلدمات املالية لعام

cles/2018/09/28/pr18366�imf�releases�the�2018�financial�access�survey

اإلقراض

وثائق السياسات – مراجعة تسهيالت الصندوق املتاحة للبلدان منخفضة 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Is� :2٠18  الدخل لعام

 sues/2018/08/01/pp080118�2018�review�of�facilities�for�low�income�countries

بيان صحفي – اجمللس التنفيذي للصندوق يختتم املراجعة الثانية يف 

https://www.imf.org/en/News/Ar�  ظل أداة تنسيق السياسات مع سيشل:

ticles/2018/12/07/pr18462�seychelles�imf�executive�board�completes�
second�review�under�pci

بيان صحفي – اجمللس التنفيذي للصندوق يوافق على عقد اتفاق مدته 

https:// :3٠ شهرا مع صربيا لالستفادة من أداة تنسيق السياسات

www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/18/pr18299�serbia�imf�execu�
tive�board�approves�30�month�policy�coordination�instrument

بيان صحفي – ألبانيا: اجمللس التنفيذي للصندوق يختتم أوىل 

https://www.imf.org/en/ :مناقشاته بشأن املتابعة الالحقة للبرنامج

News/Articles/2018/05/21/pr18188�albania�imf�executive�board�con�
cludes�first�post�program�monitoring

بيان صحفي – اليونان: اجمللس التنفيذي للصندوق يختتم أوىل 

https://www.imf.org/en/ :مناقشاته بشأن املتابعة الالحقة للبرنامج

News/Articles/2019/03/08/pr1974�greece�imf�executive�board�con�
cludes�first�post�program�monitoring�discussions

تنمية القدرات

https://www.imf. :صحيفة وقائع – املراكز اإلقليمية لتنمية القدرات

org/en/About/Factsheets/Sheets/2017/06/14/imf�regional�capaci�
ty�development�initiatives

كلمة - اختبارات القدرة على حتمل الضغوط من أجل التحول إىل اقتصاد 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/10/ :منخفض الكربون

sp04102019�stress�testing�for�the�transition�to�a�low�carbon�economy

وثائق السياسات – مراجعة استراتيجية تنمية القدرات يف الصندوق 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Is� :2٠18  لعام

 sues/2018/11/20/2018�review�of�the�funds�capacity�development�strategy

https:// :صحيفة وقائع – كيف يشجع الصندوق زيادة شفافية املالية العامة؟

www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/46/Encourag�
ing�Greater�Fiscal�Transparency

مرشد إعداد بيانات مؤشرات السالمة املالية الصادر عن صندوق النقد الدويل 

https://www.imf.org/en/Data/Statistics/FSI�guide :2٠1لعام ٩

https://www. :وثائق السياسات – ضرائب الشركات يف االقتصاد العاملي

imf.org/en/Publications/Policy�Papers/Issues/2019/03/08/Corporate�Taxa�
tion�in�the�Global�Economy�46650

فيديو – الذكرى اخلامسة والعشرون إلنشاء مركز املساعدة الفنية املالية 

https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx�  ملنطقة احمليط الهادئ:

?vid=5982227772001

https://www.imf.org/external/np/ins/ :الصندوق املواضيعي لتعبئة اإليرادات

english/rmtf.htm

TADAT): http://www.tadat.org/) أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضريبية

home

https://www.imf.org/en/ :الصندوق املواضيعي إلدارة ثروة املوارد الطبيعية

Capacity%20Development/trust�fund/MNRW�TTF

https://www.imf.org/external/np/leg/ :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

/amlcft/eng

http://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/debt�man�  تسهيل إدارة الدين:

agement�facility

: (D4D) صندوق البيانات لدعم القرارات

 https://www.imf.org/en/Capacity�Development/d4d�fund 

اجلزء ٣: من نحن

بيان صحفي – صندوق النقد الدويل يُعَيّن إدوارد أندرسون مسؤوال 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/25/ :إعالميا أوال

pr18148�international�monetary�fund�appoints�edward�c�an�
derson�as�chief�information�officer

بيان صحفي – كريستين الغارد تُعَيِّن غيتا غوبيناث كبير خبراء االقتصاد يف 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/01/ :صندوق النقد الدويل

pr18386�christine�lagarde�appoints�gita�gopinath�as�imf�chief�economist

بيان صحفي – تقاعد شون هيغن املستشار القانوين العام يف صندوق 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/18/ :النقد الدويل

pr18242�imf�general�counsel�sean�hagan�to�retire

بيان صحفي – تقاعد موريس أوبستفلد كبير خبراء االقتصاد يف صندوق 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/ :النقد الدويل

pr18307�imf�chief�economist�maurice�obstfeld�to�retire

بيان صحفي – كريستين الغارد، مدير عام الصندوق، تُعَيّن رودا 

ويكس-براون مستشارا قانونيا عاما ومديرا إلدارة الشؤون القانونية: 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/30/pr18321�imf�
lagarde�appoints�rhoda�weeks�brown�as�general�counsel�of�the�imf

/https://ieo.imf.org :مكتب التقييم املستقل
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AML/
CFT

anti–money laundering and 
combating the financing of terrorism

مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب

CCRT Catastrophe Containment and Relief 
Trust 

الصندوق االستئماين الحتواء 

الكوارث وتخفيف أعباء الديون

CEMAC Central African Economic and 
Monetary Community

اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط 

إفريقيا

D4D Data for Decisions صندوق البيانات لدعم القرارات

EAC External Audit Committee جلنة التدقيق اخلارجي

ECCU Eastern Caribbean Currency Union االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي

ECF Extended Credit Facility التسهيل االئتماين املمدد

EFF Extended Fund Facility تسهيل الصندوق املمدد

e-GDDS Enhanced General Data 
Dissemination System 

النظام العام املعزز لنشر البيانات

EWE Early Warning Exercise تمرين اإلنذار املبكر

FAS Financial Access Survey مسح إمكانية احلصول على 

اخلدمات املالية

FCL Flexible Credit Line خط االئتمان املرن

FSAP Financial Sector Assessment 
Program

برنامج تقييم القطاع املايل

FSSR Financial Sector Stability Review استعراض استقرار القطاع املايل

FY financial year السنة املالية

G20 Group of Twenty industrialized 
economies 

االقتصــادات الصناعيــة يف جمموعــة 

العشــرين

GDP gross domestic product إجمايل الناجت احمللي

GFSR Global Financial Stability Report تقرير االستقرار املايل العاملي

االختصارات

GRA General Resources Account حساب املوارد العامة

HIPC heavily indebted poor country البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

IEO Independent Evaluation Office مكتب التقييم املستقل

IFRS International Financial Reporting 
Standards

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

IMFC International Monetary and Financial 
Committee

اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية

LIDC low-income developing country بلد نام منخفض الدخل

OIA Office of Internal Audit مكتب التدقيق الداخلي

PLL Precautionary and Liquidity Line خط الوقاية والسيولة

PRGT Poverty Reduction and Growth Trust الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر

PRS Poverty Reduction Strategy استراتيجية احلد من الفقر

RCF Rapid Credit Facility التسهيل االئتماين السريع

RFI Rapid Financing Instrument أداة التمويل السريع

SBA Stand-By Arrangement اتفاق االستعداد االئتماين

SCF Stand-By Credit Facility تسهيل االستعداد االئتماين

SDGs Sustainable Development Goals أهداف التنمية املستدامة

SDR Special Drawing Right حقوق السحب اخلاصة

WAEMU West African Economic and Monetary 
Union

االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا

WEO World Economic Outlook آفاق االقتصاد العاملي

WTO World Trade Organization منظمة التجارة العاملية
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حتريرا يف 1 أغسطس 2٠1٩

السيد رئيس جملس احملافظين،

يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 3٠ 

إبريــل 2٠1٩، وذلــك وفقــا ألحــكام املــادة الثانيــة عشــرة، القســم 7 )أ( مــن اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل 

والقســم العاشــر مــن النظــام الداخلــي للصنــدوق. ووفقــا ألحــكام القســم العشــرين مــن النظــام الداخلــي، يعــرض اجلــزء 

3 امليزانيتيــن اإلداريــة والرأســمالية للصنــدوق للســنة املاليــة املنتهيــة يف 3٠ إبريــل 2٠2٠ بعــد اعتمادهمــا مــن 

 www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng  اجمللــس التنفيــذي. ويعــرض امللحــق الســادس والرابــط اإللكتــروين

الكشــوف املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف 3٠ إبريــل 2٠1٩ لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة، وإدارة 

حقــوق الســحب اخلاصــة، واحلســابات التــي يديرهــا الصنــدوق، إىل جانــب تقاريــر مؤسســة التدقيــق اخلارجــي بشــأن 

تلــك الكشــوف. وقــد خضعــت عمليــات التدقيــق اخلارجــي وإعــداد التقاريــر املاليــة إلشــراف جلنــة التدقيــق اخلارجــي، 

املؤلفــة مــن الســيد ديفيــد )رئيســا(، والســيدة لوبيــز، وذلــك وفقــا ألحــكام القســم العشــرين )ج( مــن النظــام الداخلــي 

للصنــدوق.

مع فائق االحترام والتقدير،

ديفيد ليبتون

نائب املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي

خطاب اإلرفاق املوجه إىل 

جملس احملافظين
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السادس  امللحق  جانب  إىل  إلكترونيا  تنزيلها  أو  املطبوعة  هذه  على  احلصول  يمكن 

»الكشوف املالية« جمانا بإحدى طريقتين: إما بكتابة العنوان اإللكتروين يف املتصفح 

على جهاز الكمبيوتر، أو عن طريق املسح الضوئي لرمز االستجابة السريعة )باركود( 

السنوي  للتقرير  اإللكترونية  الصفحة  بزيارة  تقوموا  أن  ونأمل  الصفحة.  هذه  على 

واستعراض كل املواد املتاحة عليها.

www.imf.org/AR2019

أعد هذا التقرير السنوي قسم التحرير واملطبوعات بإدارة التواصل يف صندوق النقد الدويل، بالتشاور مع جمموعة عمل من خمتلف إدارات الصندوق.  

وأشرف كل من كريستوف روزنبرغ وجيفري هيدن على عمل الفريق املعني بإعداد التقرير  يف ظل توجيهات جلنة التقييم املنبثقة عن اجمللس التنفيذي 

برئاسة جين جونغ شيا. وباشرت جنوى رياض مهام احملرر الرئيسي، وشغلت والء البرعصي منصب مدير املشروع. وشغلت دينيس بيرغيرون منصب 

مدير اإلنتاج، وقدمت كريستال هيرمان املساعدة يف التصميم الرقمي. وقدم هايون وو بارك املساعدة على اجلانب اإلداري.

Beth Singer Design LLC  www.bethsingerdesign.com التصميم: مؤسسة

Feisty Brown  www.feistybrown.com تصميم الصفحة اإللكترونية: مؤسسة

Roy Scott  www.royscott.com الرسوم التوضيحية: مؤسسة
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عزيزي القارئ،

بلحظة  اليوم  العاملي  االقتصاد  يمر 

يف  شهده  الذي  فالتوسع  حاسمة. 

وهو  زخمه،  فقد   2018 عام  مطلع 

التوترات  إىل  كبير  بشكل  يعود  ما 

األفق  وتنذر  املتزايدة.  التجارية 

وأجواء  املايل  الضعف  مواطن  بتزايد 

اجلغرايف-السياسي.  اليقين  عدم 

صناع  التحديات  هذه  وتدعو 

واتخاذ  الزلل  جتنب  إىل   السياسات 

صعيد  على  السليمة  اخلطوات 

احلدود،  وعبر  الداخل،  يف  السياسات: 

وعلى مستوى العامل. 

ظروفا  السياسات  تتيح  أن  يجب  بدء،  ذي  بادئ 

داخلية تساعد الناس على النجاح. فاستخدام سياسة 

أكثر ذكاًء يمكن أن يضع حدا لعدم املساواة بتحقيق  العامة بطريقة  املالية 

وتوفير  حتملها  يمكن  حدود  يف  الدين  وإبقاء  النمو  بين  الصحيح  التوازن 

أن  يمكن  مالئمة  بصورة  الهيكلية  اإلصالحات  وضبط  االجتماعية.  احلماية 

أهمية خاصة  والذي يكتسب  املدى،  االحتوائي طويل  والنمو  اإلنتاجية  يعزز 

ألولئك الذين تُرِكوا وراء الركب. أما التصدي للفساد بمختلف أشكاله فيكتسب 

يف  والتوسع  التحتية  البنية  تأسيس  من  احلكومات  تمكين  يف  بالغة  أهمية 

تقديم اخلدمات العامة. وسوف يساعد كذلك على استعادة الثقة.

وال توجد على الساحة العاملية قضية أبرز من التجارة. فمع مرور السنوات، 

تعم  مل  الفائدة  ولكن  العامل.  أنحاء  يف  جمة  منافع  التجاري  االندماج  أثمر 

والتحرك  إصالح.  إىل  بحاجة  التجاري  النظام  يف  تشوهات  وهناك  اجلميع، 

اجلماعي مهم لدعم نظام التجارة الدولية وحتديثه.

وحان الوقت كذلك إلعادة النظر يف البنيان الدويل لضرائب الشركات وجعلها 

يف  التغيرات  تعكس  بحيث  إنصافا،  أكثر 

صالح  يف  وتصب  العاملي،  االقتصاد 

البلدان الصاعدة والنامية.  

                        السياسات يجب أن 

                             تخلق 
                 ظروفا 
    تساعد الناس 

          على النجاح

            ال توجد 
        على الساحة العاملية

قضية أبرز

       من التجارة

رسالة من مدير 

عام صندوق النقد 

الدويل بالنيابة

www.imf.org/AR2019
www.imf.org/AR2019


»السياسات

وعلى التصدي للفساد، 

طويل األجل.«

ديفيد ليبتون

مدير عام صندوق النقد الدويل بالنيابة

International Monetary Fund
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA

www.imf.org

            يجب أن تخلق 

ظروفا تساعد الناس 

وعلى تعزيز النمو االحتوائي 

على النجاح ...
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