من أين تأتي أموال الصندوق؟
Where the IMF Gets its Money
تأتي معظم موارد الصندوق المخصصة لإلقراض مما يقدمه بلدانه األعضاء ،ال سيما مدفوعاتها لسداد
حصص العضوية .ويعمل االقتراض الثنائي ومتعدد األطراف كخط دفاع ثان وثالث عن طريق إتاحة
مصدر تكميلي مؤقت للموارد المستمدة من حصص العضوية .وقد ساهمت هذه الموارد المؤقتة بدور
أساسي في تمكين الصندوق من تقديم دعم مالي استثنائي لبلدانه األعضاء أثناء األمزمة االقتصادية
مول عمليات اإلقراض الميسر ومساعدات تخفيف أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل من
العالمية .وتُ َّ

خالل صناديق استئمانية منفصلة تقوم على المساهمات.

نظام الحصص
تخصََّّص لكَّل بلَّد عضََّّو فَّي الصَّندوق حصََّّة عضَّوية معينَّة تتحَّدد عمومََّّا حسَّ
وعل ََّّى ه ََّّذا األس ََّّا

حممَّه النسََّّبي فَّي االقتصَّاد العََّّالمي.

يتح ََّّدد الح ََّّد األقص ََّّى لمس ََّّاهمته ف ََّّي مَّ َّوارد الص ََّّندوق المالي ََّّة .وعن ََّّد انض ََّّمام أإ بل ََّّد إل ََّّى عض ََّّوية

الصَّندوق ،عَّادة مَّا يَّدفع مبلصَّا يصَّل إلَّى ربَّع حصَّته فَّي جَّكل عمَّالت أمنبيَّة قابلَّة للتَّداول علَّى نطَّاق واسَّع (كالََّّدوالر
األمريكََّّي أو اليََّّورو أو الي َّوان الصََّّيني أو الََّّين أو المنيََّّه اإلسََّّترليني) أو حقََّّوق سََّّح

خاصََّّة .أمََّّا ثالثََّّة أربََّّاع الحصََّّة

المتبقية فتدفع بعملة البلد العضو.
وتخضع الحصَّص للمرامعَّة كَّل خمَّ سَّنوات علَّى األقَّل .وقَّد اسَّتُ ل
كملت فَّي عَّام  2010المرامعَّة العامَّة الرابعَّة عجَّرة
للحصََّّص باتفََّّاق أعضََّّاء الصََّّندوق علََّّى مضََّّاعفة م َّوارده مََّّن حصََّّص العضََّّوية لتصََّّل إلََّّى  744مليََّّار وحََّّدة حقََّّوق
سح

خاصة ،ودخلت هذه التصييرات حيمز التنفيذ في يناير .2012

االقتراض متعدد األطراف
بينم ََّّا تج ََّّكل حص ََّّص العض ََّّوية مص ََّّدر التموي ََّّل الرئيس ََّّي للص ََّّندوق ،يس ََّّتطيع الص ََّّندوق تكمي ََّّل ه ََّّذه المَّ َّوارد م ََّّن خ ََّّالل
االقت َّراض متعََّّدد األط َّراف إذا ارتََّّأأ أن قدرتََّّه علََّّى اإلق َّراض قََّّد تقصََّّر عََّّن تلبيََّّة احتيامََّّات البلََّّدان األعضََّّاء .وتمثََّّل
االتفاقات المديدة لالقتراض ) (NABالداعم الرئيسي للموارد المستمدة من حصَّص العضَّوية .ومَّن خَّالل هَّذه االتفاقَّات،
يقََّّف عََّّدد مََّّن البلََّّدان والمؤسسََّّات علََّّى اسََّّتعداد إلق َّراض الصََّّندوق مَّوارد إضََّّافية .وباإلضََّّافة إلََّّى ذلََّّح ،تتََّّيا االتفاقََّّات
العامََّّة لالقتَّراض ) (GABللصََّّندوق االقت َّراض مََّّن عََّّدد أقََّّل مََّّن البلََّّدان .ويجََّّكل النََّّوعين مََّّن االتفاقََّّات خططط دعططان ططان
يكفل للصندوق قدرة كافية على اإلقراض ،إذا ما وقعت أمزمة مالية كبيرة على سبيل المثال.
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2
االقتراض ال نائي
أمد االقتراض الثنائي الصندوق بمصدر مؤقت للموارد كفل له القدرة على تلبية احتيامات البلدان األعضاء من القروض
أثناء األمزمة المالية العالمية .ودخل الصندوق في اتفاقات اقتراض ثنائية ألول مرة في الفترة  ،2010-2002تم دممها
الحقا في االتفاقات المديدة لالقتراض .وفي  ،2012مع تعمق األمزمة في منطقة اليورو ،اتفق الصندوق وعدة بلدان
أعضاء على مولة أخرأ من االقتراض الثنائي لمدة أربع سنوات تجكل خط دعان الث بعد الموارد المستمدة من حصص

العضوية واالتفاقات المديدة لالقتراض .وفي عام  ،2012نظ ار الستمرار عدم اليقين في االقتصاد العالمي ،تعهد البلدان
األعضاء بالحفاظ على االقتراض الثنائي في ظل إطار محسن مديد ،حتى نهاية  2012على األقل.

القدرة على اإلقراض
يمكَّن للصَّندوق أن يمَّول أنجََّّطة اإلقَّراض باسَّتخدام حيا امزتََّّه مَّن عمَّالت االقتصَّادات ذات المركََّّمز المَّالي القَّوإ .ويختََّّار
المملَّ َّ

التنفي ََّّذإ البل ََّّدان األعض ََّّاء الت ََّّي تج ََّّارح ف ََّّي تموي ََّّل مع ََّّامالت الص ََّّندوق عل ََّّى أس ََّّا

االقتصََّّادات المتقدمََّّة واقتصََّّادات األس َّواق الصََّّاعدة .وتجََّّكل هََّّذه العمََّّالت ،إلََّّى مان َّ

دورإ وعل ََّّى أن تتض ََّّمن

حقََّّوق السََّّح

الخاصََّّة ،م َّوارد

الصندوق القابلة لالستخدام .وكما أوضحنا آنفا ،يستطيع الصندوق أن يستكمل هذه الموارد مؤقتا باالقتراض.
ويجير مصطلا "قدرة الصندوق على االلتمزام اآلمل" )” (Forward commitment capacity – “FCCإلى مقدار الموارد
المتاحة لدأ الصندوق لتقديم قروض مديدة (بجروط عادية) .وتتحدد هذه القدرة حس
المبالغ الملتََمزم بها بموم

اتفاقات الصندوق الدائمة لالقتراض على أسا

موارده القابلة لالستخدام  -بما فيها

متعدد األطراف  -باإلضافة إلى مبالغ تسديد

القروض المتوقعة على مدأ األجهر االثني عجر الالحقة ،مطروحا منها التمزامات سداد القروض على الصندوق في

االثني عجر جه ار الالحقة ،مطروحا منها الموارد التي سبق االلتمزام بها بموم

اتفاقيات اإلقراض القائمة ،مطروحا منها

رصيد احترامزإ.
حيازات الذهب
يمتلح الصندوق أيضَّا حيَّامزات مَّن الَّذه

تكونَّت مَّن مَّدفوعات البلَّدان األعضَّاء .وتصَّل حيَّامزات الَّذه

لَّدأ الصَّندوق

إلى حوالي  20,5مليون أوقية بالومزن الترويسي ( 2.1781طنَّا متريَّا) ،ممَّا يمعَّل الصَّندوق مَّن أكبَّر الحَّائمزين الرسَّميين
الصَّندوق تضَّع حَّدودا صَّارمة السَّتخدام هَّذا الَّذه  .فالصَّندوق يمَّومز لَّه بيَّع

للذه

في العالم .غيَّر أن اتفاقيَّة تأسَّي

الذه

أو قبوله من البلدان األعضاء كوسيلة للدفع بجرط موافقة أغلبية  %.5من ممموع أصوات البلدان األعضاء ،ولكن

يحظر عليه جراؤه أو إمراء أإ معامالت أخرأ فيه.
وفي ديسَّمبر  ،2010اختَّتم الصَّندوق بيَّع  70484طنَّا متريَّا مَّن الَّذه

(حَّوالي ثُمَّن حيا امزتَّه الكليَّة) بعَّد موافقَّة مملسَّه

التنفيَّذإ .واختُتل َمَّت عمليَّة بيََّّع الَّذه
المبيعات بأسعار السوق السائدة ،بما في ذلح عمليات البيع المباجر للحائمزين الرسميين.
المحَّدودة فََّّي ظَّل ضَّمانات قويَّة لتمنَّ

حَّدوث اضَّطرابات فََّّي السَّوق وكانَّت كََّّل
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وتم استخدام  787مليار وحدة حقوق سح خاصة من عائد بيع الذه في إنجاء صندوق َوْقف تم إق ارره ضمن نموذج
الدخل المديد الذإ يهدف إلى وضع موارد الصندوق المالية على مسار قابل لالستمرار .ويتم استخدام نسبة من مبيعات
الذه

في دعم التمويل الميسر المومه إلى البلدان منخفضة الدخل.

اإلقراض من الصندوق بشروط ميسرة وتخفيف أعباء الديون
مول القروض التي يقدمها الصندوق للبلدان منخفضة الدخل من مساهمات البلدان األعضاء ومن الصندوق نفسه ولي
تُ َّ

من خالل اجتاركات الحصص .ويقدم الصندوق حاليا قروضا بفوائد منخفضة من خالل "الصندوق االستئماني للنمو والحد
من الفقر" )” ،(Poverty Reduction and Growth Trust – “PRGTكما يقدم مساعدات لتخفيف أعباء الديون
بموم

"المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون" ("هيبيح")

(Heavily Indebted Poor Countries

)” Initiative – “HIPCو"الصندوق االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" ( (Catastrophe
”.Containment and Relief Trust – “CCR

روابط إلكترونية سريعة حول موارد الصندوق
أنجطة الصندوق المالية
موارد الصندوق المالية
البيانات المالية للبلدان األعضاء
موارد الصندوق المالية والسيولة المتوافرة لديه

تمثل هذه المعلومات آخر تحديث في نوفمبر 2012

