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االقتصاد العاملي يواجه فترة
من الركود العميق يف ظل اآلثار
املستمرة جلائحة كوفيد.19-
أجواء عدم اليقين ال تزال حتيط
بآفاق االقتصاد ،وهناك قوى طويلة
األمد حتدد مالمح استجابة البلدان
للفيروس والتعايف وتؤثر عليها.
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شهد الناس حول العامل تغيرات
عميقة يف حياتهم :الركود
االقتصادي ،والبطالة ،وتغير
املناخ ،والتطور التكنولوجي
وأتمتة الوظائف ،وصعود جنم
العمالت الرقمية ،وانخفاض
العائدات على املدخرات ،وتزايد
عدم املساواة والديون.
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يمكن أن تترتب على هذه القوى
العاملية املمتدة واألزمة الراهنة
فرصا لبناء مستقبل أفضل للجميع.
بالعمل سويا مع إخالص النوايا
والتشارك يف األهداف يمكن
الوصول إىل حلول ملشكالتنا
األكثر إحلاحا ،واستعادة الريادة
ملؤسساتنا والثقة فيها ،وحتقيق
تعاف يبني اقتصادا يخدم مصالح
اجلميع.
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رسالة من املدير العام
عزيزي القارئ،
شــهد العــامل هــذا العــام أزمــة ال مثيــل لهــا ،وبــادر الصنــدوق وبلدانــه
األعضــاء علــى إثرهــا بالتحــرك الســريع واحلاســم.
واتخــذت احلكومــات الوطنيــة إجــراءات جريئــة إلنقــاذ األرواح
ووضــع حــد لهبــوط االقتصــاد العاملــي ،شــملت تدابيــر علــى صعيــد
املاليــة العامــة بقيمــة قاربــت  12تريليــون دوالر أمريكــي ،وتدابيــر
مــن السياســة النقديــة بحــوايل  7,5تريليــون دوالر أمريكــي.
وســتؤدي حزمــة التدابيــر التــي تمــت املصادقــة عليهــا يف إطــار
مراجعــة حصــص العضويــة التــي اعتمدهــا جملــس احملافظيــن يف
فبرايــر  2020إىل احلفــاظ علــى مــا لدينــا مــن ذخيــرة ماليــة .ومــن هــذه
التدابيــر مضاعفــة مــوارد «االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض» وتنفيــذ
جولــة جديــدة مــن اتفاقــات االقتــراض الثنائيــة ،التــي يتوقــع دخولهــا
حيــز التنفيــذ يف شــهر ينايــر .2021
وقــد بــادرت بلداننــا األعضــاء كذلــك بتقديــم مســاهمات ضروريــة
أيضــا لتمويــل «الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف
أعبــاء الديــون» و»الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر».
واســتطاع الصنــدوق بفضــل هــذه املــوارد أن يلتــزم بتوفيــر أكثــر
مــن  100مليــار دوالر أمريكــي ملســاعدة بلدانــه األعضــاء احملتاجــة
منــذ بــدء اجلائحــة .وتضمــن ذلــك تزويــد بلداننــا األعضــاء منخفضــة
الدخــل بمســاعدات تخفيــف أعبــاء الديــون التــي باتــت احلاجــة ماســة
إليهــا ،وتمديــد العمــل بهــا حتــى إبريــل  ،2021إىل جانــب القــروض
بشــروط ميســرة  -بما يف ذلك زيادة مثل تلك القروض بمقدار عشــرة
أضعــاف منــذ بدايــة األزمــة مقارنــة بمــا نقــوم بصرفــه عــادة علــى مــدار
الســنة .وقــد جــاءت اســتجابتنا شــاملة ،بحيــث قدمــت الدعــم لبلداننــا
األعضــاء ســواء التــي دخلــت األزمــة وهــي تعــاين مــن مواطــن ضعــف
مثــل ارتفــاع مســتويات الديــن أو التــي تتمتــع بأساســيات اقتصاديــة
جيــدة ولكنهــا يف حاجــة لهوامــش وقائيــة.
ويف ســياق االســتجابة لألزمــة الراهنــة ،ســارعنا بالتركيــز علــى
احتياجــات بلداننــا األعضــاء األكثــر إحلاحــا .فقــد بادرنــا بتبســيط
إجراءاتنــا وســارعنا باعتمــاد أســلوب العمــل مــن بُعــد لتســريع وتيــرة
صنــع القــرار ،واملناقشــات بشــأن السياســات ،واملســاعدة الفنيــة،
والتدريــب .وأنشــأنا أداة لتتبــع السياســات تلخــص االســتجابات
االقتصاديــة الرئيســية التــي تصدرهــا حكومــات  196اقتصــادا ،ألن
تبــادل املعلومــات والبيانــات والتحليــات هــو الســبيل الوحيــد الــذي
يســمح لنــا بإضافــة قيمــة جلهودنــا مــن أجــل بلداننــا األعضــاء.
وعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات غيــر املســبوقة التــي اتخذها الصندوق،
فقــد ظلــت اآلفــاق مشــوبة بعــدم اليقيــن .وتواجــه البلــدان يف الوقــت
الراهــن رحلــة صعــود طويلــة علــى درب شــاق وغيــر ممهــد وحمفــوف
بعــدم اليقيــن ،كمــا أنــه ســيكون عرضــة لالنتكاســات.

ومــع مــا نتمتــع بــه مــن حيــز مــايل كبيــر يف طاقتنــا اإلقراضيــة التــي
تبلــغ تريليــون دوالر ،فــإن الصنــدوق متأهــب للمســاعدة أكثــر مــن قبــل.
وبالعمــل مــع بلداننــا األعضاء-البالــغ عددهــا اآلن  190بلــدا بعــد
انضمــام أنــدورا لعضويــة الصنــدوق -ســوف نتمكــن مــن بنــاء تعــاف
أكثــر صالبــة واحتــواء للجميــع.
وهــذا التقريــر الســنوي يوضــح أنشــطة اجمللــس التنفيــذي وخبــراء
الصنــدوق يف جمــاالت املشــورة بشــأن السياســات ،واإلقــراض،
وتنميــة القــدرات ملســاعدة بلداننــا األعضــاء قبــل اجلائحــة وأثنائهــا
 مــع التركيــز علــى «السياســات لصالــح النــاس» التــي تقــر بآثــارالسياســات االقتصاديــة الكليــة علــى األفــراد.
ويســلط التقريــر الضــوء كذلــك علــى كيفيــة مواصلــة ترســيخ جهودنــا
يف جمــاالت اســتدامة القــدرة علــى حتمــل الديــن ،واحلوكمــة ،ومكافحــة
الفســاد ،واإلنفاق االجتماعي ،والتكنولوجيا املالية والنقود الرقمية،
وتغيــر املنــاخ .فالعمــل يف كثيــر مــن هــذه اجملــاالت يفتــح البــاب أمــام
فــرص التعــايف القائــم علــى التح ـوّل مــن خــال حتقيــق النمــو الغنــي
بفــرص العمــل ليعــود بالنفــع علــى اجلميــع.

كريستالينا غورغييفا
املدير العام
 9نوفمبر 2020
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التحرك السريع
ساعد على
مكافحة اجلائحة
واحلد من الضرر
الواقع على حياة
الناس واالقتصاد
العاملي

كوفيد19-

إنها

حقــا أزمــة منقطعــة النظيــر .ففــي إطــار ســعي البلــدان ملواجهــة
الطــوارئ الصحيــة ،كان عليهــا أن تفــرض حالــة التوقــف
التــام علــى احليــاة االقتصاديــة أثنــاء «اإلغــاق العــام
الكبيــر» .وترتــب علــى ذلــك حــدوث أســوأ ركــود منــذ ســنوات
«الكســاد الكبيــر» .وقــد حتــرك الصنــدوق علــى وجــه الســرعة ملســاعدة
النــاس والبلــدان بينمــا كانــت آفــاق االقتصــاد العاملــي حمفوفــة بغيــوم
عــدم اليقيــن الكثيفــة ،مــع اســتمرار العــامل يف صراعــه مــع اجملاهيــل التــي
تكتنــف هــذه اجلائحــة.
وقلبــت األزمــة حيــاة النــاس رأســا علــى عقــب بطــرق عديدة .فإىل جانب
اخلســائر املأســاوية يف األرواح ،فقــد املالييــن مــن النــاس وظائفهــم،
ومصــادر دخلهــم ،ومدخراتهــم ،وبــات الكثيــرون يشــعرون بالقلــق إزاء
كيفيــة دفــع إيجــار الســكن وســداد الفواتيــر.
وكان حجــم االنهيــار االقتصــادي وســرعته غيــر مســبوقين .وتســببت
األزمــة يف إضعــاف االســتقرار املــايل العاملــي ،ممــا أدى إىل تباطــؤ
قطاعــات كبيــرة مــن االقتصــاد العاملــي حتــى دخلــت يف حالــة التوقــف
التــام ،بمــا يف ذلــك قطــاع االقتصــاد غيــر الرســمي ،الــذي ال يــزال يشــكل
جزءا كبيرا من االقتصاد يف أمريكا الالتينية وإفريقيا جنوب الصحراء.
وإنقــاذا لــأرواح ،قامــت احلكومــات بتمويــل املزيــد مــن اخلدمــات الصحيــة
والطارئــة .وحيثمــا ســمحت األوضــاع واحليــز املتــاح للتصــرف مــن
امليزانيــة ،تمكنــت احلكومــات كذلــك مــن احليلولــة دون الســقوط احلــر للنمــو
العاملــي بتقديــم الدعــم االســتثنائي مــن السياســة النقديــة وسياســة املاليــة
العامــة  -حيــث بلــغ الدعــم مــن سياســة املاليــة العامــة  11,5تريليــون
دوالر علــى مســتوى العــامل يف ســبتمبر  - 2020بهــدف توفيــر اإلمــدادات
احليويــة ملؤسســات األعمــال واألفــراد.
وقــد اقتضــت هــذه الظــروف االســتثنائية اتخــاذ إجــراءات ســريعة
لهــا نفــس الطابــع االســتثنائي .وبــذل الصنــدوق اجلهــود للمســاعدة يف
حمايــة النــاس ،واملســاهمة يف حمايــة االقتصــاد ،ومســاعدة البلــدان علــى
االســتعداد للتعــايف.

تريليون
دوالر

املعلومات املتوفرة يف هذا املقال هي حسب الوضع يف  15سبتمبر 2020
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حجم الطاقة اإلقراضية املتاحة للبلدان
األعضاء يف صندوق النقد الدويل

تقديم يد العون
واجهــت البلــدان مــن كافــة أنحــاء العــامل احتياجــات عاجلــة وغيــر
مســبوقة لتمويــل موازيــن مدفوعاتهــا وغيــر ذلــك مــن احتياجــات
تمويليــة ،ممــا خلــق طلبــا عاجــا بمعــدالت قياســية علــى مــوارد
الصنــدوق.
ويف ســياق التحــرك ملواجهــة األزمــة ،قــام الصنــدوق بتحويــل
أولويــات عملــه لكــي تركــز علــى األمــور األكثــر حيويــة ،وقــام بتبســيط
إجراءاتــه لتســريع عمليــة اتخــاذ القــرارات ،كمــا قــام بتكليــف خبرائــه
بمهــام جديــدة حيثمــا كانــت احلاجــة ماســة إليهــا.
وقــد أظهــرت اإلصالحــات املهمــة املتعلقــة باحلوكمــة والتمويــل
التــي وافــق عليهــا اجمللــس التنفيــذي مــدى اســتعداد الصنــدوق لدعــم
بلدانــه .وســاعدت هــذه اإلجــراءات املتخــذة يف الوقــت املناســب علــى
احملافظــة علــى طاقــة الصنــدوق اإلقراضيــة البالغــة تريليــون دوالر
بحيــث يمكنــه توفيــر الدعــم القــوي يف الوقــت الــذي تواجــه فيــه البلــدان
احتياجــات تمويليــة غيــر مســبوقة مــن جــراء اجلائحــة.
ويف اجملمــل ،وافــق الصنــدوق منــذ األول مــن مايــو  2019علــى
قــروض بنحــو  165مليــار دوالر ،بمــا فيهــا القــروض الســابقة لوقــوع
اجلائحــة.

والشــركات .غيــر أن مثــل هــذه التوســعات الســريعة يف دور احلكومــة
تفتــح البــاب أمــام احتمــاالت الفســاد ،علــى غــرار مــا شــهدناه يف
األزمــات الســابقة .وهــذا يعنــي أن احلكومــات عليهــا ممارســة أعمــال
الرقابــة واإلشــراف علــى إجــراءات الطــوارئ املتخــذة علــى مســتوى
املاليــة العامــة والقطــاع املــايل .وتمثلــت مشــورة الصنــدوق يف هــذا
الصــدد يف إنفــاق كل مــا يلــزم ولكــن مــع توثيــق التكاليــف.
وحتــى يمكــن للتمويــل الطــارئ مــن الصنــدوق مســاعدة البلــدان يف
التصــدي جلائحــة كوفيــد ،19-فــإن الضمانــات الوقائيــة الســليمة
ستســاعد علــى حتقيــق التــوازن بيــن ضمــان وصــول تمويــل الصنــدوق
ملــن هــم يف أشــد احلاجــة إليــه مــع احلاجــة لصــرف األمــوال بســرعة .ويف
هــذا الســياق ،تتعهــد البلــدان املقترضــة بــأن
 -1جتــري عمليــات تدقيــق الحقــة مســتقلة لإلنفــاق املرتبــط باألزمــة
وتقــوم بنشــرها،
 -2وتنشــر عقــود املشــتريات املرتبطــة باألزمــة علــى موقــع احلكومــة
اإللكتــروين ،بمــا يف ذلــك حتديــد الشــركات التــي رســت عليهــا
العقــود ومالكهــا املســتفيدين.
كذلــك حــرص الصنــدوق علــى إخضــاع مــوارده للتمويــل الطــارئ
لسياســة «تقييــم الضمانــات الوقائيــة».

الشفافية والثقة
مل يكــن مــن املمكــن أن تتراجــع أهميــة احلوكمــة واملســاءلة أثنــاء األزمــة
وبالتــايل أصبــح دورهمــا أكثــر أهميــة عــن أي وقــت مضــى.
فقــد اتخــذت احلكومــات حــول العــامل إجــراءات حيويــة علــى مســتوى
املاليــة العامــة والقطــاع املــايل لتوفيــر اإلمــدادات احليويــة للمواطنيــن

165
مليار دوالر
كمساعدات مالية إىل

83
بلدا

ويشــكل «إطــار تعزيــز مشــاركة الصنــدوق يف قضايــا احلوكمــة
لعــام  »2018جــزءا مــن جهــود أشــمل يقــوم بهــا الصنــدوق لتعزيــز
احلوكمــة الرشــيدة لــدى بلدانــه األعضــاء وجهودهــا ملكافحــة الفســاد.
وزادت اجلائحــة مــن أهميــة تعزيــز احلوكمــة ،وخضــع اإلطــار ملراجعــات
مرحليــة يف منتصــف عــام .2020

تخفيف أعباء مدفوعات خدمة
الدين لعدد

29
بلدا

من خالل «الصندوق االستئماين
الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء
الديون» بعد زيادة موارده
عام ال مثيل له
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أزمة ال مثيل لها

شارك صندوق النقد الدويل يف لقاء صحفي برئاسة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ،مدير عام منظمة الصحة
العاملية ،يف إبريل  2020لتناول التحديات الناشئة عن هذه «األزمة التي ال مثيل لها» .وذكرت السيدة كريستالينا
غورغييفا مدير عام الصندوق أن «مهمة منظمة الصحة العاملية هي حماية صحة األفراد؛ بينما تتمثل مهمة الصندوق يف
حماية صحة االقتصاد العاملي؛ وكالهما حتت احلصار يف الوقت الراهن .وباحتادنا فقط نستطيع أن نؤدي مهامنا».

تعاون عاملي
يشــغل تشــجيع التعــاون بيــن البلــدان موضــع الصــدارة يف رســالة
الصنــدوق .ويمثــل تبــادل املعلومــات والبيانــات والبحــوث وحتليــات
سياســات البلــدان األعضــاء ســمة أساســية يف لُــب القــوى احملركــة ألنشــطة
هــذه املؤسســة.
وعلــى ســبيل املثــال ،لتوفيــر أحــدث املعلومــات اجلاريــة حــول
السياســات التــي تنتهجهــا البلــدان الحتــواء اجلائحــة وأضرارهــا علــى
االقتصــاد ،أنشــا الصنــدوق أداة تتبــع السياســات (http://imf.org/
) COVID19policytrackerالتــي تلخــص االســتجابات االقتصاديــة
األساســية التــي أصدرتهــا احلكومــات للحــد مــن اآلثــار اإلنســانية
واالقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد .19-وتشــمل هــذه األداة 196
اقتصــادا ويتــم حتديــث بياناتهــا بانتظام .وباإلضافــة إىل ذلــك ،نشــر
الصنــدوق سلســلة مذكــرات خاصــة حــول جائحــة كوفيــد(http:// 19-
) imf.org/COVID19notesملســاعدة صنــاع السياســات يف التصــدي
لآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عــن اجلائحــة.
كذلــك ،انطالقــا مــن دور الصنــدوق الريــادي علــى املســتوى العاملــي
بيــن نظرائــه يف النظــام متعــدد األطــراف ،ش ـكَّلت شــراكاته مــع املنظمــات
الدوليــة األخــرى جانبــا مهمــا مــن االســتجابة لدعــم كل البلــدان أثنــاء هــذه
األزمــة.

فقــد قــام الصنــدوق والبنــك الــدويل وشــركاء آخــرون ،بمــا فيهــم
جمموعــة العشــرين ،بدعــوة الدائنيــن لتعليــق مدفوعــات ســداد الديــون
املســتحقة علــى أفقــر البلــدان لتوفيــر الدعــم الــذي باتــت احلاجــة ماســة إليه.
وقــد أدى تأجيــل مدفوعــات ســداد الديــون الثنائيــة الرســمية ،أي مبــادرة
تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن ،إىل تخفيــف األعبــاء عــن كاهــل أفقــر
البلــدان يف ســداد مدفوعــات ديــون بمليــارات الــدوالرات ،لكــي تتمكــن مــن
اســتخدامها يف نظمهــا الصحيــة وحمايــة مواطنيهــا .وباإلضافــة إىل ذلــك،
يقــدم الصنــدوق مســاعدات تخفيــف أعبــاء الديــون مــن خــال الصنــدوق
االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون .فقــد وافــق اجمللــس
التنفيــذي علــى تخفيــف أعبــاء الديــون املترتبــة علــى التزامــات مســتحقة
للصنــدوق علــى  29بلــدا مــن أفقــر بلدانــه األعضــاء وأكثرهــا تعرضــا
للمخاطــر مــن خــال الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف
أعباء الديون.
وجمــع الصنــدوق والبنــك الــدويل القــادة األفارقــة ،والشــركاء
الثنائييــن ،واملؤسســات متعــددة األطــراف أثنــاء اجتماعــات الربيــع يف
إبريــل  ،2020ومــرة أخــرى يف أكتوبــر  ،2020حلفــز اتخــاذ إجــراءات
أســرع علــى صعيــد االســتجابة جلائحــة كوفيــد 19-يف البلــدان
اإلفريقيــة .وتعهــدت املنظمــات متعــددة األطــراف ،بمــا فيهــا منظمــة
األمم املتحــدة ،بمواصلــة تقديــم الدعــم ،كمــا أكــد الشــركاء الثنائيــون

الصندوق تشارك مع منظمات دولية أخرى لتقوية
االستجابة ملواجهة كوفيد 19-حول العامل.
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املساعدة
للفئات األكثر
ضعفا

جمهورية إفريقيا الوسطى

إثيوبيا

بنن

أفغانستان

تشاد

بوركينا فاسو

جزر القُمُر

غامبيا

هايتي

مايل

غينيا

مدغشقر

مالوي

النيجر

سيراليون

سان تومي وبرينسيبي

تنزانيا

جيبوتي

غينيا بيساو

نيبال

رواندا

طاجيكستان

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ليبريا

موزامبيق

بوروندي

توغو

جزر سليمان

اليمن

عمل الصندوق مع الشركاء اآلخرين
للحفاظ على األرواح واألرزاق ،بسبل منها
دعم أفقر البلدان وأكثرها تعرضا للمخاطر
عام ال مثيل له

11

أزمة ال مثيل لها

سرعان ما أصبحت
كل عملياتنا
جتري إلكترونيا
عبر اإلنترنت ،من
بعثات الرقابة ،إىل
املفاوضات بشأن
اإلقراض ،حتى
املساعدة الفنية
والتدريب.

جمــددا التزامهــم بتأجيــل مدفوعــات
الديــن اعتبــارا مــن األول مــن مايــو
 .2020وتــم تمديــد العمــل بهــذا التأجيــل
يف شــهر أكتوبــر .2020
ووقــف الصنــدوق ومنظمــة الصحــة
العامليــة جنبــا إىل جنــب لتســليط الضــوء
علــى كيفيــة عمــل املنظمتيــن املتزامــن
للحفــاظ علــى األرواح واالقتصــاد العاملــي.
وألول مــرة يف تاريــخ صنــدوق النقــد
الــدويل ،قــدم أخصائيــو األوبئــة املدخــات
إلعــداد التوقعــات االقتصاديــة.
وقــد دعــا الصنــدوق ومنظمــة
التجــارة العامليــة لتوجيــه اهتمــام أكبــر
بــدور سياســات التجــارة املفتوحــة ،ال
ســيما يف األغذيــة واإلمــدادات الطبيــة،
يف هزيمــة الفيــروس ،واســتعادة
الوظائــف ،وإنعــاش النمــو االقتصــادي.
وقــام الصنــدوق كذلــك بتنســيق اجلهــود مــع عــدد مــن مؤسســات
ترتيبــات التمويــل اإلقليميــة ،بمــا فيهــا آليــة االســتقرار األوروبيــة
وصنــدوق النقــد العربــي ،وغيرهمــا .وتدعــم هــذه املؤسســات أعضاءهــا
مــن خــال اإلقــراض ،حيــث تقــوم بتعديــل سياســاتها وأدواتهــا
جلعلهــا أكثــر توافقــا مــع الطبيعــة الطارئــة ألزمــة كوفيــد ،19-ومــن
خــال تقديــم املشــورة بشــأن السياســات واملســائل الفنيــة ملســاعدة
الســلطات يف تلــك البلــدان علــى اجتيــاز هــذه الفتــرة االقتصاديــة
العصيبــة .وتقــوم صناديــق اإلنقــاذ اإلقليميــة بالتنســيق الوثيــق مــع
الفِـرَق القُطْريــة يف صنــدوق النقــد الــدويل مــن أجــل تبــادل املعلومــات
واخلبــرات الفنيــة الالزمــة لتعجيــل مســاعدة البلــدان األشــد احتياجــا
للتمو يــل.
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مزاولة العمل من املنزل
خــال كل هــذه التطــورات ،كان علــى
الصنــدوق ،كأي جهــة عمــل أخــرى ،أن
يط ـوِّع كيفيــة مزاولتــه العمــل ،بحيــث
تتوافــق التغييــرات التــي ينفذهــا مــع ســرعة
تطــور األزمــة.
وتــواءم موظفــو الصنــدوق مــع
التطــورات ،بمــا يف ذلــك املوظفــون
العاملــون يف واشــنطن العاصمــة ،ويف
خمتلــف البلــدان حــول العــامل .فقــام
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق وإدارتــه
العليــا وموظفــوه بنقــل عملياتهــم مــن
غرفــة اجتماعــات اجمللــس التنفيــذي
ومكاتبهــم يف مقــر العمــل إىل غرفــة
املعيشــة ،واملطبــخ ،وغرفــة الضيــوف،
والســرداب يف املنــزل .وســرعان مــا أصبــح
كل العمــل يجــري إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت،
مــن بعثــات الرقابــة ،إىل املفاوضــات بشــأن اإلقــراض ،إىل املســاعدة
الفنيــة والتدريــب.
وتــم تقديــم الدعــم العاجــل واآلين يف هيئــة مشــورة بشــأن
السياســات وتنميــة القــدرات يف صيغــة إلكترونيــة عبــر اإلنترنــت
ألكثــر مــن  160بلــدا حــول موضوعــات تراوحــت بيــن إدارة النقديــة
وبياناتهــا واحلوكمــة االقتصاديــة .وحصلــت كذلــك أكثــر مــن  %90مــن
البلــدان التــي طلبــت التمويــل الطــارئ للتصــدي للجائحــة علــى الدعــم
يف جمــال تنميــة القــدرات يف هيئــة مشــورة فنيــة عمليــة ،وأدوات
عمليــة ،وتدريــب يركــز علــى السياســات.
وبعــد أول اجتماعــات الربيــع التــي تنعقــد إلكترونيــا علــى اإلطــاق
يف إبريــل  ،2020واصــل الصنــدوق العمــل عبــر الوســائط اإللكترونيــة،
بحيــث عقــد االجتماعــات عبــر شــبكة اإلنترنــت مــع املســؤولين مــن
البلــدان ملناقشــة البرامــج ،وتقديــم الدعــم يف جمــال تنميــة القــدرات،
باإلضافــة إىل عقــد اجتماعــات اجمللــس التنفيــذي.

أصوات األعضاء
اجملهول اجلديد
فضل كبير
حمافظ بنك بنغالديش
املركزي

“

تأثيــر

كان جلائحــة كوفيــد19-
عميــق

علــى

اقتصــاد

بنغالديــش ،علــى غــرار مــا حــدث يف

كين أوفوري-أتا

بلــدان العــامل األخــرى .فنحــن نشــهد بالفعــل تراجعــا كبيــرا يف إيــرادات

وزير املالية يف غانا

صادراتنــا مصحوبــا بفقــدان الوظائــف واضطرابــات يف أوضــاع منشــآت

“

اتســمت جهــود الصنــدوق

األعمــال الصغيــرة يف أنحــاء بالدنــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،كان لألزمــة
أثــر ســلبي كبيــر علــى األرواح البشــرية واألرزاق .وتطلبــت هــذه الصدمــة

أثنــاء جائحــة كوفيــد19-

غيــر املســبوقة توفيــر التمويــل اخلارجــي ،ليــس فقــط لتلبيــة احتياجــات

بالســرعة واالســتباقية بدرجــة

ميــزان املدفوعــات وإنمــا لدعــم إجــراءات التحفيــز االقتصــادي التــي

كبيــرة للغايــة .ولتوضيــح الصــورة

تتخذهــا احلكومــة .والدعــم املــايل املقــدم مــن الصنــدوق سيســاعدنا علــى

يف ســياقها الصحيــح :كان
الصنــدوق يف الســنوات القليلــة

احلفــاظ علــى كفايــة احتياطيــات النقــد األجنبــي وتعزيــز صالبــة القطــاع
املــايل .وبينمــا نحــن عاكفــون علــى التصــدي للجائحــة ،فــإن التمويــل
الطــارئ سيســاعدنا يف احلفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي واســتعادة

املاضيــة يصــرف إلفريقيــا حــوايل

زخــم النمــو املرتفــع ،واألهــم مــن ذلــك ،حمايــة الفئــات األكثــر عرضــة

مليــاري دوالر إىل ثالثــة مليــارات

للمخاطــر يف جمتمعنــا».

دوالر ســنويا ،ويف غضــون الســتة

 26 -يونيو 2020

إىل الثمانيــة أســابيع املاضيــة

تولكونبك أبديغولوف

قــام بصــرف مــا يقــارب  20مليــار

رئيــس جملــس إدارة البنــك الوطنــي
يف جمهوريــة قيرغيزســتان

دوالر لعــدد مــن البلــدان اإلفريقيــة.

“

وهــذا مــا يوضــح درجــة التعاطــف،
والطابــع امللــح ،وإدراك أهميــة

قيرغيزســتان أود أن أعــرب عــن عميــق

توفيــر الســيولة التــي مــا مل نحصــل
عليهــا ســتتحول فتــرة الركــود إىل

بالنيابــة عــن الســلطات يف

امتناننــا لصنــدوق النقــد الــدويل
الســتجابته الســريعة .فهــذه هــي أســرع عمليــة صــرف للمــوارد علــى اإلطــاق

كســاد ولــن يكــون أثــر ذلــك األمــر

مــن مؤسســة ماليــة دوليــة يف تاريــخ البــاد .وإن حكومــة جمهوريــة

حميــدا علــى جمتمعنــا».

قيرغيزســتان لتعــرب عــن بالــغ تقديرهــا لتعاونهــا مــع الصنــدوق».

 8 -يونيو 2020

 21 -مايو 2020

حممد العسعس
وزير املالية األردين

“

إنه يف مثل هذه األوقات
العصيبــة العامليــة تتجلــى
ســمات الشــراكة احلقيقيــة،
واســتجابة الصنــدوق الفوريــة
ألزمــة كوفيــد 19-هــي دليــل
علــى صــدق مبــدأ سياســات مــن
أجــل الصالــح العــام ،والسياســة
املاليــة الصاحلــة ،علــى الســواء.
فقــد انخفضــت إيراداتنــا احملليــة
نتيجــة اإلغــاق العــام علــى
الرغــم مــن ازديــاد احتياجــات
اإلنفــاق بــا هــوادة .وعلــى
الرغــم مــن أن قطاعنــا املصــريف
احمللــي وصنــدوق اســتثمار
أمــوال الضمــان االجتماعــي
يتمتعــان بســامة أوضاعهمــا
ولديهمــا القــدرة علــى اإلقــراض
ملواجهــة هــذه االحتياجــات،
فقــد ازدادت احتياجــات
منشــآت األعمــال واملســتهلكين
لالقتــراض علــى نحــو مماثــل
تمامــا الزديــاد متطلباتنــا
للحصــول علــى القــروض.
 16 -يوليو 2020
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السياسات احلكومية بإمكانها مساعدة
الناس على التكيف مع التغيرات
العاملية الكبيرة
االقتصاد يشكل حياة البشر

يواجه

املواطنــون يف جميــع أنحــاء العــامل حتديــات

للمخاطــر ومعاجلــة مشــكلة عــدم املســاواة يف الفــرص والدخــل .ومثــل

وتغيــرات جســيمة :كاجلائحــة العامليــة ،وآثــار

هــذا النــوع مــن اإلنفــاق يشــكل كذلــك أداة مهمــة لدعــم النمــو االحتوائــي

التكنولوجيــا علــى العمــل واألجــور ،وتصاعــد عــدم املســاواة ،علــى

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام .2030

ســبيل املثــال ال احلصــر .وســوف يتعيــن علــى احلكومــات وضــع

ومــع تنامــي عــدم املســاواة بيــن البلــدان وتفاقمــه مــن جــراء

سياســات ملعاجلــة هــذه القضايــا ودعــم املواطنيــن لكــي يتمكنــوا مــن

اجلائحــة ،هنــاك جمتمعــات ومناطــق بأســرها يتــم إغفالهــا وتركهــا

إحــراز التقــدم والتكيــف مــع هــذه التطــورات.

وراء الركــب .فقــد خلصــت دراســة بحثيــة للصنــدوق إىل أن التطــور

ويقــر الصنــدوق مــن خــال أنشــطته بأهميــة تصميــم السياســات

التكنولوجــي وأتمتــة الوظائــف ،وليــس التجــارة ،همــا احملــركان

يف حيــاة البشــر .فاإلنفــاق االجتماعــي يمكنــه املســاعدة يف جنــاح

الرئيســيان لهــذه التفاوتــات .فاإلنفــاق االجتماعــي علــى التعليــم

اإلصالحــات االقتصاديــة عــن طريــق حمايــة الفئــات األكثــر عرضــة

ملســاعدة العمــال يف اكتســاب مهــارات جديــدة ،أو إعانــات البطالــة

14
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مع تنامي عدم املساواة داخل البلدان وتفاقمه من جراء
اجلائحة ،هناك جمتمعات ومناطق بأسرها يتم إغفالها
وتركها وراء الركب.

املقدمــة لدعمهــم أثنــاء بحثهــم عــن وظائــف جديــدة ،همــا عنصــران

مــن املوازنــة العامــة .وقــدم الصنــدوق كذلــك الــدورات التدريبيــة حــول

ضروريــان لبلــوغ احلــل املنشــود.

كيفيــة التعامــل مــع القضايــا املتعلقــة بالنمــو الشــامل لــكل شــرائح

وقــد وضــع الصنــدوق اســتراتيجية تســتند إىل املمارســات املثلــى

اجملتمــع.

لتحقيــق مشــاركة أكثــر فعاليــة يف جهــود البلــدان املتعلقــة بقضايــا

ويــرى الصنــدوق أن التسلســل الســليم لإلصالحــات املتضمنــة

اإلنفــاق االجتماعــي .فــا تــزال عمليــات الصنــدوق يف جمــايل الرقابــة

يف البرامــج التــي يدعمهــا يمكــن أن يســاعد أيضــا يف جناحهــا ،وأن

واإلقــراض تؤكــد بشــكل متزايــد ضــرورة حتقيــق النمــو االحتوائــي

الشــروط املصاحبــة للبرامــج ينبغــي أن تسترشــد باألهــداف السياســية

واحلــد مــن عــدم املســاواة ،وذلــك بعــدة ســبل منهــا اســتهداف «حــدود

واالجتماعيــة واالقتصاديــة للبلــد املعنــي.

دنيــا» لإلنفــاق االجتماعــي يف البرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق.

وملــا كان النســيج اجملتمعــي يف أي مــكان يتشــكل مــن خــال القيــم

وقــد عمــل الصنــدوق مباشــرة مــع املســؤولين مــن البلــدان وقــدم

والتجــارب املشــتركة ،فــإن اإلنفــاق االجتماعــي يســاعد علــى تماســك

املســاعدة الفنيــة ملســاعدتهم علــى إيجــاد حيــز لإلنفــاق االجتماعــي

خيوطــه بحيــث تقــل احتمــاالت تمزقــه نتيجــة حــدوث تغيــرات كبيــرة.
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أسعار الفائدة
املنخفضة
والديون
املرتفعة حتدد
مالمح السنوات
القادمة

يتعين القيام بعملية توازنية دقيقة لدعم التعايف
باستخدام إجراءات املالية العامة مع معاجلة
مستويات الدين احلكومي األعلى.
16

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

ديناميكية الدين

أدت

أســعار الفائــدة املنخفضــة
علــى مــدار أكثــر مــن عقــد مــن
الزمــن إىل تراكــم اخملاطــر
املاليــة العامليــة وارتفــاع مســتويات الديــن
احلكومــي واخلــاص باملقاييــس التاريخيــة
يف معظــم البلــدان .وقــد ازدادت مواطــن
الضعــف املتعلقــة بالديــون بدرجــة كبيــرة
مــع وقــوع اجلائحــة وفــرض اإلغــاق العــام
الكبيــر ،ممــا أدى إىل حــدوث زيــادات كبيــرة
يف الديــون والعجــوزات فاقــت املســتويات
املســجلة أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة.
ويف ســياق مكافحــة البلــدان لهــذه
اجلائحــة ،فإنهــا ال تــزال ملتزمــة بإنفــاق كل
مــا يلــزم إلنقــاذ األرواح ،وحمايــة األفــراد
مــن فقــدان الوظائــف والدخــل ،واحليلولــة
دون وقــوع الشــركات يف حــاالت اإلفــاس،
مــع دعــم القــدرة علــى التعــايف.
فأســعار الفائــدة املنخفضــة جتعــل
املقترضيــن أكثــر عرضــة للمخاطــر يف حالــة
ارتفاعهــا ،كمــا أنهــا تتســبب يف تــآكل أربــاح

البنــوك ،ممــا يعــوق قدرتهــا علــى إقــراض األموال
ملنشــآت األعمــال حتــى تتمكــن مــن النمــو.
وقــد وجهــت اجلائحــة ضربــة قاســية
للعديــد مــن البلــدان الضعيفــة منخفضــة
الدخــل :وتتعــرض حاليــا  %50مــن هــذه
البلــدان خملاطــر عاليــة مــن الدخــول يف
حالــة املديونيــة احلرجــة .فالصدمــات
االقتصاديــة مثــل تفشــي فيــروس عاملــي
يمكــن أن تعرقــل اقتصاداتهــا وتعكــس
مســار تدفقــات التمويــل ،ممــا يزيــد مــن تعقيــد
قدرتهــا علــى إدارة ديونهــا.
وقد عمل الصندوق ،إىل جانب مؤسسات
شــريكة أخــرى ،مــع البلــدان منخفضــة
الدخــل ملســاعدتها علــى تقويــة ممارســاتها
املتعلقــة بــإدارة الديــن والشــفافية .وتضمــن
ذلــك تقديــم الدعــم الفنــي يف ســياق جهــود
البلــدان إلعــداد ونشــر اســتراتيجيات إدارة
الديــن وتقاريــر الديــن.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يف ظــل
االحتياجــات التمويليــة لتحقيــق «أهــداف

التنميــة املســتدامة» ،قــام صنــدوق النقــد
الــدويل والبنــك الــدويل ،حتــت رعايــة
جمموعــة العشــرين ،بوضــع جمموعــة مــن
املبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية ملمارســات
اإلقــراض املســتدام .كذلــك أجــرى الصنــدوق
والبنــك الــدويل تقييمــا شــامال لتطور مكامن
الضعــف املتعلقــة بالديــون يف االقتصــادات
منخفضــة الدخــل.
ويتعيــن القيــام بعمليــة توازنيــة دقيقــة
لدعــم التعــايف باســتخدام اإلجــراءات
املاليــة العامــة مــع العمــل يف نفــس الوقــت
علــى إدارة مســتويات الديــن احلكومــي
األعلــى .وســتتيح أســعار الفائــدة املنخفضــة
لبعــض البلــدان ســهولة حتمــل مســتويات
أعلــى مــن الديــون .ومــع ذلــك ،علــى البلــدان
معاجلــة الطــوارئ الصحيــة ،وتوفيــر
اإلمــدادات احليويــة لألفــراد والشــركات،
ودعــم االنتعــاش االقتصــادي مــع ضمــان
اســتدامة قدرتهــا علــى حتمــل الديــن علــى
املــدى الطويــل.

الشكل البياين 1-1

مستويات الدين والعجز املتزايدة بسرعة

جائحة كوفيد 19-وآثارها االقتصادية ستتسبب يف زيادة نسب العجز املايل والدين العام يف خمتلف البلدان نظرا الرتفاع
مستويات اإلنفاق وهبوط اإليرادات
حجم املساهمات يف تغير الدين احلكومي العاملي  % ،2020-2007من إجمايل الناجت احمللي
الصين الواليات املتحدة منطقة اليورو االقتصادات الصاعدة بقية العامل
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تغير املناخ نقطة حمورية
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

الصندوق يواصل مساعدة البلدان يف تنفيذ استراتيجيات
تخفيف حدة اآلثار ،وبناء الصالبة ،وإدارة اخملاطر.

ال

يــزال تغيــر املنــاخ يشــكل تهديــدا واضحــا وآنيــا ،إال أن

ويف ســياق التخفيــف مــن آثــار تغيــر املنــاخ ،قــدم الصنــدوق

إجــراءات مكافحتــه ظلــت دون املســتوى الــازم .ولكــن

إرشــادات عمليــة ذات خصوصيــة قُطرْيــة حــول خيــارات سياســة

اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا اآلن للتصــدي ألزمــة

املاليــة العامــة وغيرهــا مــن السياســات لتنفيــذ اســتراتيجيات تخفيــف

املنــاخ ســتخلق اقتصــادات أكثــر صالبــة وتســاعد علــى

اآلثــار ،مثــل تســعير الكربــون وإصــاح نظــم دعــم أســعار الوقــود

حتقيــق تعــاف مــن اجلائحــة العامليــة يتســم بالعدالــة والــذكاء
ومراعــاة البيئــة.

األحفوري.
وملســاعدة البلــدان علــى التكيــف مــع الكــوارث الطبيعيــة لــدى

وقــد ســاهم الصنــدوق يف اجلهــود العامليــة عــن طريــق تقديــم

وقوعهــا ،قــام الصنــدوق بتعميــق شــبكة األمــان املــايل عــن طريــق

التحليــات وتشــجيع مشــاركة البلــدان يف قضايــا تغيــر املنــاخ.

زيــادة احلــدود القصــوى لالســتفادة مــن مــوارد التمويــل الطــارئ.

وســيعزز مــن جهــوده استشــرافا النعقــاد مؤتمــر األمم املتحــدة حــول

وملســاعدة البلــدان علــى التكيــف وبنــاء الصالبــة يف مواجهــة

تغيــر املنــاخ يف نوفمبــر .2021

تغيــر املنــاخ ،قــدم الصنــدوق ،باالشــتراك مــع البنــك الــدويل ،تقييمــات

ومــن خــال عمــل الصنــدوق مــع وزارات املاليــة والبنــوك املركزيــة

شــاملة لدرجــة االســتعداد ،واألثــر االقتصــادي الكلــي ،والتخفيــف مــن

وجهــات التنظيــم املــايل فإنــه يشــغل مكانــة متميــزة تســاعده علــى

حــدة اآلثــار ،والتكيــف مــع التغيــر ،واســتراتيجيات التمويــل يف البلــدان

تقديــم االستشــارات بشــأن هــذه السياســات.

الصغيــرة والضعيفــة وذات القــدرات احملــدودة.
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الشكل البياين 2-1

كبح تغير املناخ

ويف إطــار هــذه اجلهــود ،نشــر الصنــدوق يف العــام اجلــاري
“تقييمــات سياســات مواجهــة تغيــر املنــاخ» لــكل مــن غرينــادا،
وميكرونيزيــا ،وتونغــا.

انبعاثــات الكربــون هــي مســاهم أكبــر يف االحتــرار
العاملــي .إحــدى االســتراتيجيات الفعالــة للحــد مــن
االحتــرار العاملــي تتمثــل يف اســتحداث البلــدان ضريبــة
علــى الكربــون للحــد مــن إطــاق االنبعاثــات واملســاعدة
يف كبــح تغيــر املنــاخ.
املصدر :عدد أكتوبر  2019من تقرير «الراصد املايل".

وســيؤدي التحــول إىل اقتصــاد قليــل االعتمــاد علــى مصــادر الطاقة
الكربونيــة إىل تعامــل البلــدان مــع عــدد مــن اخملاطــر .ويف هــذا الشــأن،
اقتــرح الصنــدوق اعتمــاد اتفــاق بشــأن احلــد األدنــى لتســعير الكربــون
بيــن البلــدان بغيــة زيــادة اإلجــراءات العامليــة للتخفيــف مــن آثــار
تغيــر املنــاخ علــى نحــو يتســم بالفعاليــة واإلنصــاف .وركــزت اجلهــود
األخــرى ذات الصلــة بالسياســات علــى التنظيــم املــايل بغيــة اســتيعاب
اخملاطــر مــن االنكشــاف لألصــول “البُنيَّــة” ،كالوقــود األحفــوري ،إىل
جانــب إجــراءات تخفيــف األثــر االجتماعــي الناجــم عــن إجــراءات تقليــل
أثــر اســتخدام الكربــون أو احلاجــة للتنــوع يف االقتصــادات التــي تعتمــد
علــى صــادرات الوقــود األحفــوري.

السياسة

الزيادة املتوقعة
يف درجات احلرارة
بحلول عام 2100

ال تخفيف  ٤درجات مئوية

أسعار الكربون :بال تغيير

زيادة الضرائب  ٢,٥درجات مئوية

أسعار الكربون 25 :دوالرا-
 50دوالرا/للطن

ضرائب مرتفعة  ٢درجات مئوية

أسعار الكربون 75 :دوالرا/للطن
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التكنولوجيا املالية تتيح فرصا
جديدة ،ال سيما يف جمال الشمول
املايل ،لكن يجب على صناع
السياسات أيضا التصدي للمخاطر
تسعى

البلــدان عمومــا الغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا
التكنولوجيــا املاليــة بغيــة تعزيــز النمــو والشــمول
االقتصــادي وتخفيــض عــدم املســاواة مــع حتقيق
التــوازن بيــن اخملاطــر احمليطــة باالســتقرار والنزاهــة مــن جــراء اجلريمــة
اإللكترونيــة.
ويف ســياق جائحــة كوفيــد ،19-أصبــح النــاس يســتخدمون اخلدمــات
املاليــة اإللكترونيــة أكثــر مــن قبــل.
وتتوقــف زيــادة ضــرر التكنولوجيــا املاليــة عــن نفعهــا علــى اإلجــراءات
التــي تتخذهــا احلكومــات للحفــاظ علــى الثقــة والنزاهــة والصالبــة
واالســتقرار فضــا علــى حمايــة العمــاء.
وقــد قــام الصنــدوق بتحليــل العمــات الرقميــة كالعمــات الرقميــة
املســتقرة ملســاعدة صنــاع السياســات علــى حتديــد الفــرص املتاحــة
واخملاطــر غيــر املتوقعــة .وأظهــرت الدراســات البحثيــة أن العمــات الرقمية
يمكــن أن تكــون وســيلة دفــع جذابــة ،ولكــن يتعيــن علــى صنــاع السياســات
وضــع قواعــد تنظيميــة وأســس قانونيــة بعيــدة النظــر للحــد مــن اخملاطــر.
ومــن اخليــارات املتاحــة يف هــذا الشــأن اشــتراط دعــم جهــات إصــدار
العمــات الرقميــة املســتقرة لعمالتهــا دعمــا كامــا باحتياطيــات البنــك
املركــزي .وهــذه هــي إحــدى الطــرق التــي جتعــل دعــم العمــات الرقميــة
مــن البنــوك املركزيــة حقيقــة واقعيــة .وهنــاك خيــار آخــر وهــو قيــام البنــك
املركــزي بإصــدار عملتــه الرقميــة مباشــرة للجمهــور أو مــن خــال جهــات
توزيــع مــن القطــاع اخلــاص.

وتتوقــف كل هــذه التطــورات التكنولوجيــة علــى إمكانيــة الربــط بشــبكة
اإلنترنــت ،ولكــن إمكانيــة اســتخدام اإلنترنــت ال تــزال مــن أشــكال الرفاهيــة،
فنصــف ســكان العــامل ال تتوافــر لهــم فرصــة اســتخدام اإلنترنــت .فالفجــوة
الرقميــة  -أي الفجــوة بيــن مــن لديهــم إمكانيــة االســتفادة مــن خدمــة اإلنترنــت
والذيــن ال تتوافــر لهــم اخلدمــة  -أشــبه مــا تكــون بالهــوة ،ســواء بيــن البلــدان أو
داخــل البلــد الواحــد.
وقــد اســتعرض جانــب مــن عمــل الصنــدوق احللــول املمكنــة يف آســيا لتعزيــز
فــرص الربــط بشــبكة اإلنترنــت بغيــة تشــجيع الشــمول املــايل ،وتعزيــز تطويــر
القطــاع املــايل ،وزيــادة إمكانيــة حتقيــق النمــو االحتوائــي ،ومــن ثــم احلــد مــن
الفقــر.
وأدى ازديــاد أعــداد النــاس الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت ويزاولــون
أعمالهــم مــن املنــزل خــال فتــرة اجلائحــة إىل فتــح البــاب لزيــادة فــرص وقــوع
اجلرائــم اإللكترونيــة .وهنــاك عــدة أمــور ستســاعد البلــدان علــى التصــدي لهــذه
اخملاطــر ،ومنهــا توثيــق التعــاون الــدويل ،وزيــادة اتســاق القواعــد التنظيميــة،
وتقويــة أعمــال الرقابــة ،مــع اقتــران ذلــك كلــه برفــع درجــة االســتعداد لألزمــات
وحتســين التخطيــط للتعــايف.
وتدعم أنشطة الصندوق يف جمال تنمية القدرات جهود مكافحة اجلريمة
اإللكترونيــة عــن طريــق مســاعدة البلــدان يف تطويــر املهــارات واخلبــرات
الالزمــة إلدراك خماطــر اجلريمــة اإللكترونيــة والتخفيــف مــن حدتهــا.
وســيواصل الصنــدوق حتليــل وتعميــق نطــاق تغطيــة التكنولوجيــا املاليــة يف
إطــار فحصــه الســنوي لصحــة اقتصــادات البلــدان ويف ســياق برامــج تقييــم
القطــاع املــايل التــي يجريهــا بانتظــام.

االستفادة من التكنولوجيا املالية تتطلب سد الفجوة
الرقمية عن طريق إتاحة خدمة اإلنترنت لنصف سكان
العامل الذين ال يجدون سبيال إليها.
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«إن أفضل نصب
تذكاري يمكننا
تشييده تخليدا
لذكرى من فقدوا
أرواحهم يف هذه
اجلائحة هو بناء
عامل أكثر خضرة
وذكاء وعدالة».
 -كريستالينا غورغييفا

مدير عام صندوق النقد الدويل
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حملة عن صندوق النقد الدويل
صندوق النقد الدويل

هــو منظمــة عامليــة تضــم يف عضويتهــا 189
بلــدا* وتهــدف إىل تعزيــز ســامة االقتصــاد

العاملــي .ويعمــل الصنــدوق علــى توثيــق التعــاون
النقــدي العاملــي ،وضمــان االســتقرار املــايل،
وتيســير حركــة التجــارة الدوليــة ،وتشــجيع زيــادة
فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي املســتدام ،واحلــد
مــن الفقــر يف جميــع أنحــاء العــامل .وصنــدوق النقــد
الــدويل ،الــذي يشــرف علــى النظــام النقــدي الــدويل
لضمــان فعاليــة أدائــه ،يضــع ضمــن أهدافــه
الرئيســية تشــجيع االســتقرار اخلارجــي وتيســير
توســع التجــارة الدوليــة ونموهــا املتــوازن .وتتيــح
رســالة الصنــدوق للبلــدان (ومواطنيهــا) شــراء
الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا البعــض ،وهــو
أمــر ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابــل
لالســتمرار ورفــع مســتويات املعيشــة .وجميــع
البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه
التنفيــذي ،الــذي يناقــش تبعــات السياســات
االقتصاديــة لــكل بلــد عضــو على املســتوى الوطني
واإلقليمــي والعاملــي ويوافــق علــى التمويــل املقــدم
مــن الصنــدوق ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى
معاجلــة املشــكالت املؤقتــة التــي تواجههــا يف
ميــزان املدفوعــات ،كمــا يشــرف علــى جهــود
الصنــدوق مــن أجــل تنميــة القــدرات .ويغطــي هــذا
التقرير السنوي أنشطة اجمللس التنفيذي واإلدارة
العليــا وخبــراء الصنــدوق خــال الســنة املاليــة مــن
أول مايــو  2019إىل  30إبريــل  ،2020مــا مل
يُذكــر خــاف ذلــك .وتعكــس حمتويــات التقريــر آراء
اجمللــس التنفيــذي ومناقشــاته بشــأن السياســات
حيــث كانــت لــه مشــاركات فعالــة يف إعــداد هــذا
التقريــر الســنوي.
*انضمــت أنــدورا للصنــدوق يف  16أكتوبــر  2020لتصبــح بذلــك العضــو رقــم 190
(وذلــك بعــد االنتهــاء مــن إعــداد هــذا التقريــر).

24

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

أدوار الصندوق
الثالثة الرئيسية
الرقابة االقتصادية

تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء بشــأن اعتمــاد
السياســات الالزمــة لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي
الكلــي ،وتســريع وتيــرة النمــو االقتصــادي ،وتخفيــف
حــدة الفقــر.

اإلقراض

إتاحــة التمويــل للبلــدان األعضــاء ملســاعدتها يف
معاجلــة املشــكالت املتعلقــة بميــزان املدفوعــات،
بمــا يف ذلــك نقــص النقــد األجنبــي مــن جــراء جتــاوز
املدفوعــات اخلارجيــة إيــرادات النقــد األجنبــي.

تنمية القدرات

توفيــر الدعــم يف جمــال تنميــة القــدرات (بمــا يف
ذلــك املســاعدة الفنيــة والتدريــب) ،عنــد الطلــب،
ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى تقويــة مؤسســاتها
االقتصاديــة وتصميــم السياســات االقتصاديــة
الســليمة وتنفيذهــا.
ويقع مقر الصندوق الرئيســي يف واشــنطن العاصمة،
ولــه مكاتــب يف أنحــاء العــامل بغــرض توســيع نطــاق
تواصلــه علــى املســتوى العاملــي واحلفــاظ علــى
الروابــط الوثيقــة مــع بلدانــه األعضــاء .وملزيــد مــن
املعلومــات عــن صنــدوق النقــد الــدويل وبلدانــه
األعضــاء ،زوروا املوقــع اإللكتــروين .www.imf.org

تبــدأ الســنة املاليــة يف صنــدوق النقــد
الــدويل يف أول مايــو وتنتهــي يف  30إبريــل.

والتحليــات واعتبــارات السياســات الــواردة يف هــذا
التقريــر تمثــل وجهــات نظــر املديريــن التنفيذييــن.
ووحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة هــي وحــدة احلســاب
املســتخدمة يف الصنــدوق؛ وتســتخدم القيــم التقريبيــة
يف حتويــل بيانــات الصنــدوق املاليــة إىل الــدوالر
األمريكــي ويتــم توفيرهــا علــى ســبيل التيســير .ويف 30
إبريــل ،2020كان ســعر صــرف وحــدة حقــوق الســحب
اخلاصــة مقابــل الــدوالر األمريكــي هــو 0,731849
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة للــدوالر األمريكــي ،وســعر
صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل وحــدة حقــوق الســحب
اخلاصــة هــو  1,36640دوالر أمريكــي لوحــدة حقــوق
الســحب اخلاصــة .وكان الســعر يف الســنة الســابقة
( 30إبريــل  )2019هــو  0,721626وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة للــدوالر األمريكــي ،و 1,38576دوالر
أمريكــي لوحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة« .مليــار» تعنــي
ألــف مليــون ،و «تريليــون» تعنــي ألــف مليــار؛ وترجــع
التفاوتــات الطفيفــة بيــن مفــردات األرقــام واجملاميــع
الكليــة إىل عمليــة التقريــب .وال يشــير مصطلــح «بلــد»
حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر الســنوي ،يف جميــع
احلــاالت إىل كيــان إقليمــي يشــكل دولــة حســب مفهــوم
القانــون الــدويل واألعــراف الدوليــة .ويشــمل هــذا
املصطلــح أيضــا ،حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر،
بعــض الكيانــات اإلقليميــة التــي ال تشــكل دوال ولكــن
يُحتفــظ ببياناتهــا اإلحصائيــة علــى أســاس منفصــل
ومســتقل.

يف  30إبريل  2020كان سعر صرف وحدة حقوق السحب اخلاصة مقابل الدوالر األمريكي

دوالر أمريكي =  0,731849وحدة حقوق سحب خاصة
وكان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق السحب اخلاصة

وحدة حقوق سحب خاصة =  1,36640دوالر أمريكي
عام ال مثيل له
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يقــوم الصنــدوق مــن خــال الرقابــة باإلشــراف علــى
النظــام النقــدي الــدويل ،ومتابعــة التطــورات االقتصاديــة العامليــة ،واملشــاركة

يف التحقــق مــن ســامة السياســات االقتصاديــة واملاليــة لبلدانــه األعضــاء البالــغ عددهــا 189
بلــدا *.وإىل جانــب ذلــك ،يســلط الصنــدوق الضــوء علــى اخملاطــر التــي يمكــن أن تهــدد اســتقرار
بلدانــه األعضــاء ويقــدم املشــورة حلكوماتهــا بشــأن التعديــات احملتملــة علــى السياســات ،ممــا
يمكــن النظــام النقــدي الــدويل مــن حتقيــق غرضــه وهــو تيســير تبــادل الســلع واخلدمــات ورؤوس
األمــوال بيــن البلــدان ،ومــن ثــم دعــم النمــو االقتصــادي القــوي.
*انضمت أندورا للصندوق يف  16أكتوبر  2020لتصبح بذلك العضو رقم ( 190وذلك بعد االنتهاء من إعداد هذا التقرير).
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يضطلع صندوق النقد الدويل بثالثة أدوار رئيسية:
الرقابة
االقتصادية

اإلقراض

تنمية القدرات

مقدمــة إىل  83بلــدا ،منهــا
 16,1مليــار دوالر مقدمــة
إىل  49بلــدا منخفــض الدخــل
وحــوايل  91مليــار دوالر
كتمويــل مقــدم إىل  80بلــدا،
منهــا  11,3مليــار دوالر
قُدِّمَــت إىل  48بلــدا منخفــض
الدخــل منــذ بــدء اجلائحــة يف
أواخــر مــارس  2020وحســب
الوضــع يف  15ســبتمبر
.2020

للمشورة الفنية العملية،
والتدريب يف جمال
السياسات ،والتعلم بين
النظراء

 165مليار دوالر  305مليون دوالر

129

عملية حتقق من سالمة
اقتصادات البلدان.
يشرف صندوق النقد الدويل على
النظام النقدي الدويل ويتابع
السياسات االقتصادية واملالية
يف بلدانه األعضاء البالغ عددها
 189بلدا *.ويف إطار عملية
الرقابة هذه ،والتي تنفذ على
املستوى الدويل ويف كل بلد على
حدة ،يسلط الصندوق الضوء
على اخملاطر التي يمكن أن
تهدد االستقرار ويقدم املشورة
بشأن التعديالت الالزمة على
السياسات ملعاجلة هذه اخملاطر.
* انضمــت أنــدورا للصنــدوق يف  16أكتوبــر 2020
لتصبــح بذلــك العضــو رقــم ( 190وذلــك بعــد
االنتهــاء مــن إعــداد هــذا التقريــر).



ومــن بيــن هــذه القــروض* ،وجــه
صنــدوق النقــد الــدويل  30مليــار
دوالر (مــا يعــادل  21,2مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة)
لتمويــل  69بلــدا مــن خــال
تســهيالت اإلقــراض الطــارئ.
ويقــدم الصنــدوق القــروض
لبلدانــه األعضــاء التــي تواجــه
مشــكالت فعليــة أو حمتملــة أو
مرتقبــة يف ميــزان املدفوعــات
ملســاعدتها علــى إعــادة بنــاء
احتياطياتهــا الدوليــة ،واســتعادة
األوضــاع الالزمــة لتحقيــق نمــو
اقتصــادي قــوي ،مــع تصحيــح
أي مشــكالت أساســية .ويقــدم
صنــدوق النقــد الــدويل كذلــك
تمويــا طارئــا كمــا زاد هــذا
التمويــل بشــكل كبيــر ملســاعدة
البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة
التأثيــر املباشــر جلائحــة
كوفيــد.19 -
* تغطــي املعلومــات عــن اإلقــراض الفتــرة مــن 1
مايــو  2019حتــى  15ســبتمبر .2020

يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع
احلكومــات يف خمتلــف أنحــاء
العــامل علــى حتديــث سياســاتها
ومؤسساتها االقتصادية وتدريب
موظفيهــا .ويســاعد هــذا األمــر علــى
تشــجيع النمــو االحتوائــي وتعزيــز
الصالبــة.

Blank

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻳﻨﺎﻗﺶ

ا�ﻠــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻛﻞ ﺟﻮاﻧــﺐ ﻋﻤــﻞ اﻟﺼﻨــﺪوق ،ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪرﻫــﺎ ﺧﺒــﺮاء اﻟﺼﻨــﺪوق ﻋــﻦ ﺳــﻼﻣﺔ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﻋﻀــﺎء
إﱃ ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ .وﻳــﺰاول ا�ﻠــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻣﻌﻈــﻢ أﻋﻤﺎﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻘﺎرﻳــﺮ ﻳﻌﺪﻫــﺎ ﺧﺒــﺮاء اﻟﺼﻨــﺪوق أو
إدارة اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﻠﻴــﺎ .وﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ  ،٢٠٢٠أﺟــﺮى ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ﻣﺸــﺎورات اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻊ
 ١٢٩ﺑﻠــﺪا )راﺟــﻊ اﳉــﺪول  ١-٢ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ( وﻧﺸــﺮ  ٥٩دراﺳــﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﰲ ﻣﻮﻗﻌــﻪ اﻹﻟﻜﺘــﺮوﱐ
اﳋﺎرﺟــﻲ.

وﻳﺼــﺪر ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ ﻧﺼــﻒ ﺳــﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﺎرﻳــﺮ اﳌﺴــﺘﺠﺪات ﻋــﻦ آﺧــﺮ اﻟﺘﻄــﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ — آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ وﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﳌــﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،وﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺮاﺻــﺪ اﳌــﺎﱄ ،وﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻘﻄــﺎع
اﳋﺎرﺟــﻲ — اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺪم ﺗﻨﺒــﺆات اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ وﺗﻮﻓــﺮ إرﺷــﺎدات ﺑﺸــﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت.
ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت ﺑﺸــﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ واﳌﻄﺒﻮﻋــﺎت اﻷﺧــﺮى
اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ  ،٢٠٢٠رﺟــﺎء زﻳــﺎرة اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘــﺮوﱐ اﻟــﺬي ﻳﺤﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺴــﻨﻮي.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ٢٠٢٠

ﻃﺎﻟﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
WWW.IMF.ORG/AR2020

٣٠

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ٢٠٢٠

عدد من القضايا التي عُرِضَت على اجمللس التنفيذي خالل العامل املاضي.

“اســتجابة الصنــدوق جلائحــة كوفيــد - 19-خــط
جديــد للســيولة قصيــرة األجــل لتعزيــز كفايــة شــبكة
األمــان املــايل العامليــة”

دراسة بشأن السياسات رقم 20/025

“تطــور مواطــن الضعــف يف الديــن العــام يف االقتصــادات
األقــل دخــا”

دراسة بشأن السياسات رقم 20/003

“تعزيز دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف
العامل العربي :بعض االعتبارات األساسية”

دراسة بشأن السياسات رقم 19/040

"EXPANDED TRANSPARENCY
STANDARDS" POLICY PAPER NO.20/XXX

“السياسات واملمارسات يف تنمية القدرات”
دراسة بشأن السياسات رقم 19/038

“التكنولوجيا املالية :التجربة حتى اآلن”

دراسة بشأن السياسات رقم 19/024

“سياسات املالية العامة بشأن استراتيجيات املناخ يف
ظل اتفاق باريس – من املبدأ إىل املمارسة”
دراسة بشأن السياسات رقم 19/010

عام ال مثيل له
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اإلقراض

املعلومات عن اإلقراض تغطي الفترة من  1مايو  2019حتى  15سبتمبر .2020

على

عكــس بنــوك التنميــة ،ال يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل القــروض ملشــروعات حمــددة .فبــدال مــن ذلــك،
يهــدف التمويــل املقــدم مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل مســاعدة البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة
مشــكالت يف ميــزان املدفوعــات ،وحتقيــق اســتقرار اقتصاداتهــا ،واســتعادة النمــو االقتصــادي
املســتدام .ويمكــن كذلــك تقديــم التمويــل مــن صنــدوق النقــد الــدويل ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة
أو اجلوائــح .وأخيــرا ،يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل كذلــك تمويــا وقائيــا للمســاعدة علــى منــع األزمــات املســتقبلية
والتأميــن ضدهــا ويواصــل تعزيــز األدوات املتاحــة للحيلولــة دون وقــوع األزمــات.

وبشــكل عــام ،يقــدم الصنــدوق نوعيــن مــن القــروض  -القــروض بأســعار فائــدة غيــر ميســرة والقــروض التــي تُقَـدَّم
للبلــدان منخفضــة الدخــل بشــروط ميســرة .ويف الوقــت الراهــن ،ال تُمــل القــروض امليســرة بــأي فائــدة.

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

طالع املزيد على شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2020
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التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

صنــدوق النقــد الــدويل يســاعد البلــدان املتضــررة من
األزمــات مــن خــال توفيــر الدعــم املايل الــذي يعطيها
فرصــة اللتقــاط األنفــاس حتــى تنتهــي مــن تنفيــذ
سياســات تصحيحيــة تعيــد إىل االقتصــاد اســتقراره
ونمــوه .كذلــك يقــدم الصنــدوق تمويال وقائيا يســاعد
علــى منــع األزمــات وتأميــن البلــدان منهــا.

7

A YEA R LIKE NO OTHER
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املساعدة املالية
اإلقراض وتخفيف أعباء الديون

أسعار صرف وحدة حقوق السحب اخلاصة/دوالر أمريكي

 30إبريل  :2020وحدة حقوق السحب اخلاصة =  1,36640دوالر أمريكي
 15سبتمبر  :2020وحدة حقوق السحب اخلاصة =  1,41664دوالر أمريكي

حسب الوضع يف  ١٥سبتمبر ( ٢٠٢٠بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

1,345

مليون وحدة
حقوق سحب خاصة

آسيا واحمليط الهادئ

14,977

4,419

مليون وحدة
حقوق سحب خاصة

مليون وحدة
حقوق سحب خاصة

الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

أوروبا

19,014

مليون وحدة
حقوق سحب خاصة

إفريقيا جنوب
الصحراء

82,086

مليون
وحدة حقوق سحب خاصة

نصف الكرة الغربي

نصف الكرة الغربي
جزر البهاما


 182.4................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

بربادوس

 208........................ EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة
زيادة موارد  66...........EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

بوليفيا


 240.1...............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

شيلي

 17,443.................... FCLمليون وحدة حقوق سحب خاصة

كولومبيا

 7,849.6................... FCLمليون وحدة حقوق سحب خاصة

كوستاريكا



 369.4................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 10.3................ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 477.4................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

دومينيكا

اجلمهورية الدومينيكية

إكوادور

جامايكا



 469.7................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 287.2................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 44,563.5.................. FCLمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 16.4................ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 376.8................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

السلفادور
غرينادا

غواتيماال


 428.6................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

هايتي

 4.1....................... CCRTمليون وحدة حقوق سحب خاصة


 81.9................ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

هندوراس

 149.88....................SBAمليون وحدة حقوق سحب خاصة
زيادة موا رد  108.247....SBAمليون وحدة حقوق سحب خاصة
 74.94......................SCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



املكسيك
بنما


باراغواي


 8,007...................... FCLمليون وحدة حقوق سحب خاصة

سانت لوسيا


 = ECFالتسهيل االئتماين املمدد

 = EFFتسهيل الصندوق املمدد



 = FCLخط االئتمان املرن

 = RCFالتسهيل االئتماين السريع
 = RFIأداة التمويل السريع
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 = SCFتسهيل االستعداد االئتماين
 تشير إىل التمويل الطارئ

 21.4................ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

سانت فنسنت وجزر غرينادين

املفتاح
 = CCRTالصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون

 201.4................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

بيرو

زيادة موارد  54.123.... SCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 = SBAاتفاق استعداد ائتماين

 382.9................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 11.7................ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

أوروبا
ألبانيا


 139.3............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 265.2............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

البوسنة والهرسك

كوسوفو


 41.3..............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 57.5............ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 115...............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

مولدوفا

اجلبل األسود


 60.5..............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 140.3............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

مقدونيا الشمالية
أوكرانيا

 3,600................. SBAمليون وحدة حقوق سحب خاصة

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
أفغانستان

جورجيا

موريتانيا

 2.4.................. CCRTمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 210.4.................. EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 115.92................ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 161.9.......... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

زيادة موارد  273.6....EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

زيادة موارد  20.24.....ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 180................... SBAمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 926.37................ EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

زيادة موارد  128.8.....SBAمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 291.55..........RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 1.69................. CCRTمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 29.6............ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 31.8............ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 29.6............ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 59.2..............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 2,037.1.........RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 59.2..............RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة



أرمينيا

جيبوتي
مصر

األردن

جمهورية قيرغيزستان



 95.68.......... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

باكستان
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حتــرك صنــدوق النقــد الــدويل ملواجهــة جائحــة كوفيــد 19-بســرعة
وحجــم مل يســبق لهمــا مثيــل ،مســتخدما طاقتــه اإلقراضيــة احلاليــة
1
البالغــة تريليــون دوالر.
واســتتبعت هــذه االســتجابة تقديــم مســاعدة ماليــة للبلــدان التــي
لديهــا احتياجــات ملحــة أو حمتملــة لتمويــل ميــزان املدفوعــات
بهــدف مســاعدتها علــى حمايــة أرواح النــاس وأرزاقهــم ،وال ســيما
أكثــر الفئــات تعرضــا للمخاطــر .وخــال الفتــرة التــي مضــت بيــن بــدء
اجلائحــة يف أواخــر مــارس و 15ســبتمبر  ،2020تعهــد الصنــدوق
بتقديــم نحــو  91مليــار دوالر (أو  64مليــار وحــدة حقــوق خاصــة)
إىل  80بلــدا عضــوا كان منهــا  30مليــار دوالر للتمويــل الطــارئ
(التســهيل االئتمــاين الســريع وأداة التمويــل الســريع) .وعلــى صعيــد
اإلقــراض ،ركــزت اإلجــراءات علــى خمســة مســارات:
 -1التمويــل الطــارئ يف ظــل أداة التمويــل الســريع والتســهيل
االئتمــاين الســريع :يســتجيب الصنــدوق لعــدد غيــر مســبوق مــن
طلبات التمويل الطارئ  -من  69بلدا حسب الوضع يف  15سبتمبر
 .2020وقــام اجمللــس بمضاعفــة حــدود اســتخدام مــوارد التســهيالت
الطارئــة مؤقتــا  -التســهيل االئتمــاين الســريع وأداة التمويــل الســريع
 ممــا أتــاح لــه تلبيــة الطلــب الفــوري املتوقــع مــن البلــدان األعضــاء(راجــع اجلــدول  1-2عــن الشــروط املاليــة يف ظــل االئتمــان املقــدم
مــن حســاب املــوارد العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل واجلــدول 2-2
عــن تســهيالت اإلقــراض امليســر) .ويتيــح هــذان التســهيالن للصنــدوق
تقديــم املســاعدات الطارئــة دون احلاجــة إىل وجــود برنامــج كامــل
مــع البلــد العضــو.
 -2تعزيــز املــوارد املتاحــة مــن برامــج اإلقــراض القائمــة :يعمــل
صنــدوق النقــد الــدويل كذلــك علــى زيــادة برامــج اإلقــراض القائمــة
الســتيعاب االحتياجــات اجلديــدة امللحــة التــي تنشــأ بســبب فيــروس
كورونــا ،ومــن ثــم التمكيــن مــن االســتجابة ألزمــة كوفيــد 19-ضمــن
ســياق احلــوار اجلــاري بشــأن السياســات .وحســب الوضــع يف 15
ســبتمبر  ،2020كان اجمللــس قــد وافــق علــى طلبــات الزيــادة التــي
تقدمــت بهــا ثمانيــة بلــدان.
 -3اتفاقــات جديــدة لإلقــراض ،بمــا فيهــا االتفاقــات الوقائيــة:
وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى ســتة برامــج جديــدة يدعمهــا الصنــدوق
مــع خمســة بلــدان بغــرض تخفيــف التأثيــر االقتصــادي واالجتماعــي
لألزمــة مــع احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي .فضــا علــى
ذلــك ،أُتيحــت خطــوط االئتمــان املــرن لثالثــة بلــدان ذات أطــر سياســات

وســجالت أداء اقتصــادي بالغــة القــوة( .اعتزمــت الســلطات يف
احلــاالت الثالثــة معاملــة اتفاقياتهــا علــى أســاس وقائــي).
 -4تعزيــز الســيولة :وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى إنشــاء “خــط
الســيولة قصيــرة األجــل” ملواصلــة تعزيــز شــبكة األمــان املــايل
العامليــة (راجــع اجلــدول  1-2عــن الشــروط املاليــة يف ظــل االئتمــان
املقــدم مــن حســاب املــوارد العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل ) .ويمثــل
هــذا التســهيل أداة دعــم تتيــح االســتفادة املتجــددة مــن مــوارده وذلــك
للبلــدان األعضــاء التــي تتميــز بسياســات وأساســيات اقتصاديــة قويــة
للغايــة وحتتــاج إىل دعــم متوســط مليــزان املدفوعــات علــى املــدى
القصيــر.
 -5تخفيــف أعبــاء الديــون :تــم يف مــارس  2020تعزيــز مــوارد
الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون
بغــرض التخفيــف مــن أعبــاء الديــون علــى أســاس تقديــم منــح ألفقــر
البلــدان أعضــاء صنــدوق النقــد الــدويل املتضــررة مــن جائحــة
كوفيــد .19-ووافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تخفيــف أعبــاء ديــون
تســعة وعشــرين بلــدا مؤهــا 2بقيمــة  344مليــون وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة علــى شــريحتين تغطــي كل منهمــا ســتة أشــهر ،وذلــك يف 13
إبريــل  2020و 2أكتوبــر  ، 2020علــى التــوايل.
ووافــق اجمللــس التنفيــذي كذلــك علــى تبســيط العمليــات الداخليــة
مؤقتــا بمــا يتيــح للصنــدوق االســتجابة بوتيــرة أســرع لطلبــات البلــدان
األعضــاء باحلصــول علــى مســاعدة طارئــة خــال فتــرة جائحــة
كوفيــد ،19-ويف كثيــر مــن هــذه احلــاالت ،وفــر الصنــدوق التمويــل
يف غضــون أســابيع مــن تقديــم طلــب احلصــول علــى تمويــل طــارئ.
وعــاوة علــى ذلــك ،أوقــف اجمللــس مؤقتــا كذلــك تطبيــق إجــراءات
االســتفادة العاليــة علــى طلبــات الدعــم يف ظــل التســهيل االئتمــاين
3
الســريع.
واس ـتُحدِثُت الضمانــات الوقائيــة للسياســات يف أغســطس 2020
للمســاعدة علــى تخفيــف حــدة اخملاطــر املاليــة التــي يشــكلها بلــد عضــو
يحصــل علــى مــوارد تمويليــة مرتفعــة مــن التســهيالت اإلقراضيــة التــي
يتيحهــا كل مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقر وحســاب
املــوارد العامــة .ففــي ظــل السياســة اجلديــدة ،تُطَبَّــق الضمانــات
الوقائيــة علــى أي بلــد عضــو يف الصنــدوق يجمــع بيــن االســتفادة مــن
حســاب املــوارد العامــة واســتخدام مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو
واحلــد مــن الفقــر علــى نحــو يتجــاوز املســتويات احلديــة املقــررة علــى
أســاس حصــة العضويــة يف الصنــدوق وهــي نفــس املســتوى الــذي يبــدأ
عنــده إطــار االســتفادة االســتثنائية مــن حســاب املــوارد العامــة.

 1حســب الوضــع يف  15ســبتمبر  ،2020كان جممــوع التزامــات اإلقــراض غيــر املنصرفــة واالئتمــان القائــم يف ظــل اإلقــراض مــن حســاب املــوارد العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل ،بمــا
فيــه مــا تــم التعهــد بــه قبــل اجلائحــة ،يبلــغ نحــو  174,9مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ،بينمــا كان اجملمــوع املقابــل يف ظــل الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر ،الــذي
يقــرض البلــدان منخفضــة الدخــل بشــروط مُيَسَّــرة ،يبلــغ حــوايل  14,4مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة.
 2تشــاد واحــدة مــن تســعة وعشــرين بلــدا صــدرت املوافقــة علــى اســتفادتها مــن تخفيــف أعبــاء خدمــة الديــون يف ظــل الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون.
ومــع هــذا ،فالشــريحة األوىل مــن تخفيــف األعبــاء يف ظــل الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون تغطــي خدمــة الديــون التــي تُســتحق خــال الفتــرة مــن 13
إبريــل  2020إىل  13أكتوبــر  ،2020وال توجــد أي ديــون مســتحقة علــى تشــاد جتــاه الصنــدوق خــال هــذه الفتــرة .وبالتــايل ،مل تُصــرف أي مســاعدة لتشــاد مــن الصنــدوق االســتئماين
الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون خــال هــذه الفتــرة.
 3تقتضــي إجــراءات االســتفادة العاليــة انعقــاد جلســة غيــر رســمية للمجلــس التنفيــذي بنــاء علــى مذكــرة قصيــرة يعدهــا خبــراء الصنــدوق تتضمــن مناقشــة عــن قــوة البرنامــج ،والقــدرة
علــى الســداد ومواطــن الضعــف املتعلقــة بالديــون .ويبــدأ اتخــاذ إجــراءات احلصــول علــى مــوارد تمويليــة مرتفعــة يف حالــة ( )1تقديــم طلــب للحصــول علــى تمويــل مــن الصنــدوق بحيــث
يتجــاوز جممــوع االســتفادة مــن املــوارد  %180مــن حصــة العضويــة علــى مــدار فتــرة  36شــهرا ،أو ( )2إذا كان جممــوع االئتمــان القائــم املقــدم مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد
مــن الفقــر يتجــاوز بالفعــل  %225مــن حصــة العضويــة أو مــن املتوقــع أن يتجــاوز هــذه النســبة.
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الشــروط املاليــة يف ظــل االئتمــان املقــدم مــن حســاب املــوارد العامــة لصنــدوق النقــد
الــدويل

يعــرض هــذا اجلــدول التســهيالت الرئيســية لإلقــراض غيــر امليســر .وقــد ظلــت اتفاقــات االســتعداد االئتمــاين ملــدة طويلــة هــي أداة اإلقــراض األساســية
للمؤسســة .ويف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة خــال الفتــرة  ،2009-2007عــزز صنــدوق النقــد الــدويل جمموعــة أدوات اإلقــراض لديــه .وكان أحــد
األهــداف الرئيســية هــو تعزيــز أدوات منــع وقــوع األزمــات مــن خــال إنشــاء خــط االئتمــان املــرن ( )FCLوخــط الوقايــة والســيولة ( .)PLLوباإلضافــة
إىل ذلــك ،تــم إنشــاء أداة التمويــل الســريع ( ،)RFIالتــي يمكــن اســتخدامها يف العديــد مــن الظــروف اخملتلفــة ،لتحــل حمــل سياســة املســاعدة الطارئــة
التسهيل االئتماين
1
(سنة اعتماده)

الغرض

الشروط

الصرف املرحلي واملراقبة

اتفاق االستعداد االئتماين
()1952( )SBA

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 نصف سنوية (مبالغ منصرفة)
مرتهنة بمراعاة معايير األداء وغيرها من الشروط

تسهيل الصندوق املمدد
()1974( )EFF
(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

خط االئتمان املرن ()FCL
()2009

أداة مرنة يف سياق
الشرائح االئتمانية ملعاجلة
جميع املشكالت املتعلقة
باحتياجات ميزان
املدفوعات ،سواء احملتملة
أو الفعلية

أساسيات اقتصادية كلية ،وأطر
للسياسات االقتصادية ،وسجالت أداء
على مستوى السياسات تتسم بالقوة
البالغة ،على أن تُستوفى هذه الشروط
مسبقا

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.

خط الوقاية والسيولة ()PLL
()2011

أداة للبلدان التي تتميز
بأساسيات وسياسات
اقتصادية سليمة

سالمة أطر السياسات واملركز
اخلارجي والقدرة على الوصول 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)

خط السيولة قصيرة األجل
()SLL( )2020

دعم السيولة يف حالة
الصدمات اخلارجية
احملتملة التي تسفر عن
احتياجات متوسطة لتمويل
ميزان املدفوعات

أساسيات اقتصادية كلية ،وأطر
للسياسات االقتصادية ،وسجالت أداء
على مستوى السياسات تتسم بالقوة
البالغة ،على أن تُستوفى هذه الشروط
مسبقا

املوافقة على االستفادة من موارد الصندوق
املتاحة مقدما طوال مدة االتفاق ،ويمكن إعادتها
من خالل إعادة الشراء ،وال توجد قيود على عدد
االتفاقات الالحقة يف ظل خط السيولة قصيرة
األجل طاملا أن البلد العضو اليزال مستوفيا
ملعايير األهلية.

أداة التمويل السريع ()RFI
()2011

مساعدة مالية سريعة جلميع
البلدان 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

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1تمـوَّل القــروض املقدمــة مــن الصنــدوق مــن خــال حســاب املــوارد العامــة أساســا مــن رأس املــال الــذي تكتتــب فيــه البلــدان األعضــاء؛ وتخصَّــص لــكل بلــد حصــة معينــة تمثــل التزامهــا
املــايل .ويدفــع البلــد العضــو جــزءا مــن حصتــه يف شــكل حقــوق ســحب خاصــة أو عملــة بلــد عضــو آخــر مقبولــة للصنــدوق ويدفــع الباقــي بعملتــه احملليــة .ويُصــرف القــرض املقــدم
مــن الصنــدوق أو يُســحب عــن طريــق قيــام املقتــرض بشــراء أصــول بالعمــات األجنبيــة مــن الصنــدوق بعملتــه احملليــة .ويتــم ســداد مبلــغ القــرض عــن طريــق قيــام املقتــرض بإعــادة
شــراء عملتــه احملليــة مــن الصنــدوق بعمــات أجنبيــة.
 2يُقَ ـرَّر معــدل الرســم علــى املبالــغ املنصرفــة مــن حســاب املــوارد العامــة بهامــش يزيــد علــى ســعر الفائــدة األســبوعي علــى حقــوق الســحب اخلاصــة ( 100نقطــة أســاس يف الوقــت
احلــايل) .ويطبــق معــدل الرســم علــى الرصيــد اليومــي جلميــع الســحوبات القائمــة يف حســاب املــوارد العامــة يف كل رُبــع ســنة ماليــة يف الصنــدوق .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يتــم حتصيــل
رســم خدمــة غيــر متكــرر بنســبة  %0,5علــى كل عمليــة ســحب مــن مــوارد الصنــدوق يف حســاب املــوارد العامــة ،بخــاف عمليــات الســحب مــن شــريحة االحتياطــي .ويُطبــق رســم التــزام
يُدفــع مقدمــا ( 15نقطــة أســاس علــى املبالــغ امللتــزم بهــا حتــى  %115مــن حصــة العضويــة ،و 30نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تزيــد علــى  %115وحتــى  %575مــن حصــة

الصــادرة عــن الصنــدوق .ويف ظــل االســتجابة جلائحــة كوفيــد ،19-قــام صنــدوق النقــد الــدويل يف وقــت أقــرب برفــع حــدود اســتخدام املــوارد مؤقتــا
يف ظــل أدوات التمويــل الطــارئ واحلــد الســنوي لالســتفادة الكليــة مــن التمويــل املتــاح بشــروط غيــر ميســرة .وأنشــأ صنــدوق النقــد الــدويل كذلــك الســيولة
قصيــرة األجــل ( )SLLلتوفيــر الدعــم للبلــدان األعضــاء التــي تتمتــع بسياســات وأساســيات اقتصاديــة قويــة للغايــة.
اجلدول الزمني للسداد
(سنوات)

األقساط

حدود االستفادة من املوارد

سنوية %145 :من حصة العضوية يف
الصندوق ،ورُفِعَ هذا احلد مؤقتا ،نتيجة
لصدمة كوفيد ،19-إىل  %245من حصة
العضوية ملدة تسعة أشهر حتى  6إبريل
.2021
تراكمية %435 :من حصة العضوية يف
الصندوق

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس على
املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و 100نقطة
أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى من %187,5
3
من حصة العضوية ملدة تتجاوز  36شهرا)

5–3,25

ربع سنوية

سنوية %145 :من حصة العضوية ،ونتيجة
لصدمة كوفيد ،19-رُفِعَ هذا احلد مؤقتا إىل
 %245من حصة العضوية ملدة تسعة أشهر
حتى  6إبريل .2021
تراكمية %435 :من حصلة العضوية

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس على
املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و 100نقطة
أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أكثر من %187,5
3
من حصة العضوية ملدة تتجاوز  51شهرا)

10–4,5

نصف سنوية

ال يوجد حد مقرر سلفا

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس على
املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و 100نقطة
أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى من %187,5
3
من حصة العضوية ملدة تتجاوز  36شهرا)

5–3,25

ربع سنوية

يُتاح  %125من حصة العضوية ملدة ستة
أشهر؛ ويُتاح  %250من حصة العضوية عند
صدور املوافقة على عقد اتفاقات مدتها بين
عام وعامين؛ ويصل اجملموع إىل  %500من
حصة العضوية بعد  12شهرا بشرط حتقيق
تقدم مُرضٍ.

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس على
املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و 100نقطة
أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى من %187,5
3
من حصة العضوية ملدة تتجاوز  36شهرا)

5–3,25

ربع سنوية

حد أقصى  %145من حصة العضوية،
واالستفادة املتجددة من املوارد ملدة تصل
إىل  12شهرا.

معدل الرسم األساسي مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة
أساس على االئتمان القائم الذي يتجاوز  %187,5من حصة
العضوية) ،وال يُحتسب االئتمان يف ظل خط السيولة قصيرة األجل
ضمن الرسوم اإلضافية حسب مدة السداد.

تُنفَّذ عملية (عمليات) إعادة الشراء يف موعد أقصاه
 12شهرا من تاريخ الشراء ،وتتيح عمليات إعادة
الشراء االستفادة من املوارد بحد أقصى املستوى
الذي تمت املوافقة عليه

سنوية %50 :من حصة العضوية ( %80يف
حالة الكوارث الطبيعية الكبيرة) ،ارتفعت
مؤقتا إىل  %100على مدار تسعة أشهر حتى
 6إبريل 2021
تراكمية %100 :من حصة العضوية
( %133,33يف حالة الكوارث الطبيعية
الكبيرة) ،ارتفعت مؤقتا إىل  %150على مدار
تسعة أشهر حتى  6إبريل 2021

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس على
املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و 100نقطة
أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى من %187,5
3
من حصة العضوية ملدة تتجاوز  36شهرا)

1

الرسوم

2

5–3,25

ربع سنوي

العضويــة ،و 60نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  %575مــن حصــة العضويــة) علــى املبلــغ املتــاح شــراؤه يف إطــار االتفاقــات (االســتعداد االئتمــاين ،وتســهيل الصنــدوق املمــدد،
وخــط الوقايــة والســيولة ،وخــط االئتمــان املــرن) واحملتمــل ســحبه خــال كل فتــرة زمنيــة (ســنويا)؛ ويتــم رد هــذا الرســم علــى أســاس تناســبي مــع إجــراء عمليــات ســحب الحقــا يف إطــار
االتفــاق االئتمــاين املعنــي .فيمــا يخــص االتفاقــات يف ظــل خــط الســيولة قصيــرة األجــل ،يبلــغ رســم اخلدمــة  21نقطــة أســاس ورســم التــزام غيــر قابــل للــرد يبلــغ  8نقــاط مئويــة يُســدد عنــد
املوافقــة علــى عقــد اتفــاق يف ظــل خــط الســيولة قصيــرة األجــل.
 3اسـتُحدِث نظــام الرســوم اإلضافيــة يف نوفمبــر  .2000وطُبــق نظــام جديــد للرســوم اإلضافيــة اعتبــارا مــن  1أغســطس  ،2009وتــم حتديثــه يف  17فبرايــر  ،2016مــع تعديــل حمــدود بغيــر
أثــر رجعــي لالتفاقــات القائمــة.

عام ال مثيل له
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اجلدول 2-2

تسهيالت اإلقراض املُيَسَّر

تتوافر للبلدان النامية منخفضة الدخل ثالثة تسهيالت لإلقراض امليسر.

التسهيل االئتماين املمدد
الهدف

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

مساعدة البلدان منخفضة الدخل على حتقيق مركز اقتصادي كلي مستقر وقابل لالستمرار واحلفاظ عليه على النحو الالزم لتحقيق
أداء قوي ودائم يف جمال النمو واحلد من الفقر.

الغرض

معاجلة مشكالت مطولة يف ميزان
املدفوعات

األهلية

البلدان املؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر

تلبية احتياجات قصيرة األجل يف ميزان
املدفوعات

التمويل لتلبية احتياجات عاجلة تتعلق
بميزان املدفوعات

املؤهل

وجود مشكلة مطولة يف ميزان
املدفوعات؛ وجود احتياج فعلي إىل
التمويل أثناء فترة االتفاق ،وإن مل يكن
بالضرورة يف وقت املوافقة على القرض
أو صرفه

استراتيجية النمو واحلد من الفقر

ينبغي أن يكون البرنامج املدعم بموارد الصندوق متوائما مع أهداف البلد لتحقيق النمو واحلد من الفقر وينبغي أن يهدف إىل دعم
السياسات التي توفر ضمانات وقائية لإلنفاق االجتماعي وأوجه اإلنفاق األخرى ذات األولوية

الشرطية

شروط التمويل

2

شــروط املــزج مــع التمويــل مــن
حســاب املــوارد العامــة

وجود احتياج حمتمل (استخدام وقائي)
أو فعلي يف األجل القصير ملعاجلة
مشكالت يف ميزان املدفوعات وقت
املوافقة؛ ضرورة أن يكون هناك احتياج
فعلي لكل مبلغ منصرف

وجود احتياج ملح ملعاجلة مشكالت
يف ميزان املدفوعات عندما يكون
برنامج الشرائح االئتمانية األعلى إما
1
متعذرا أو غير ضروري

تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد من
الفقر إذا كانت املدة األصلية لالتفاق يف
ظل تسهيل االستعداد االئتماين تتجاوز
عامين

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد
من الفقر

شريحة االئتمان األعلى؛ مرونة فيما
يتعلق بمسار ضبط أوضاع املالية
العامة وتوقيته

شريحة االئتمان األعلى؛ تهدف إىل
تلبية احتياجات قصيرة األجل ملعاجلة
مشكالت يف ميزان املدفوعات

ال توجد شرطية على أساس املراجعة
الالحقة؛ ويستخدم سجل األداء من أجل
تأهيل البلد لتكرار االستخدام (عدا يف
إطار نافذة الصدمات ونافذة الكوارث
الطبيعية)

سعر الفائدة :صفر حاليا
فترات السداد 10 – 5,5 :سنوات

سعر الفائدة :صفر حاليا
فترات السداد 8-4 :سنة
رسم إتاحة %0,15 :على املبالغ املتاحة
غير املسحوبة يف إطار االتفاق الوقائي

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 10 – 5,5 :سنوات

على أساس نصيب الفرد من الدخل وإمكانية النفاذ إىل األسواق؛ وترتبط االستفادة بالتعرض خملاطر الديون .وبالنسبة للبلدان
األعضاء املفترض قيامهم باملزج ،فإن نسبة املزج بين موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر وحساب املوارد العامة
هي 2:1

االستخدام الوقائي

ال

نعم

ال

املدة وتكرار االستخدام

من  3إىل  5سنوات ،بحد أقصى خمس
سنوات للفترة الكلية؛ يمكن استخدامه
بصورة متكررة

 36-12شهرا ،ويقتصر االستخدام على
3
 3سنوات من أي  6سنوات

مبالغ منصرفة مباشرة :يمكن تكرار
االستخدام بشرط التقيد بحدود
االستفادة والشروط األخرى .رُفِع
مؤقتا حد االستخدام املتكرر الذي
يقتصر على مرتين خالل أي فترة تبلغ
 12شهرا حتى  6إبريل .2021

االستخدام املتزامن

حساب املوارد العامة (تسهيل الصندوق
املمدد/اتفاق االستعداد االئتماين)

حساب املوارد العامة) تسهيل الصندوق
املمدد/اتفاق االستعداد االئتماين) وأداة
دعم السياسات

حساب املوارد العامة (أداة التمويل
السريع) ،االئتمان املقدم يف إطار أداة
التمويل السريع يحتسب ضمن حدود
االستفادة من موارد التسهيل االئتماين
السريع
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التسهيل االئتماين املمدد
سياسات االستفادة من املوارد

املعايير واحلدود الفرعية

4

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

استجابة لالحتياجات التمويلية الكبيرة والعاجلة لدى البلدان األعضاء واملرتبطة بجائحة كوفيد ،19-رُفِعَت حدود االستفادة
السنوية من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر مؤقتا من  %100إىل  %150من حصة العضوية يف الصندوق ورُفِعَت
حدود االستفادة االستثنائية من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر من  %133إىل  %183من حصة العضوية حتى 6
إبريل  .2021ويظل احلد التراكمي (ناقصا سداد املدفوعات اجملدولة)  %300من حصة العضوية لالستفادة من املوارد يف الظروف
العادية و %400من حصة العضوية يف حالة االستفادة االستثنائية .وتستند احلدود إىل جميع القروض القائمة يف إطار الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر.
معيار االستفادة هو  %120من حصة
العضوية لكل اتفاق تسهيل ائتماين
ممدد مدته  3سنوات بالنسبة للبلدان
التي يقل جمموع االئتمان القائم املقدم
لها من الصندوق بشروط ميسرة يف
إطار كل التسهيالت عن  %100من
حصة العضوية ،ويكون  %75من حصة
العضوية لكل اتفاق مدته  3سنوات
بالنسبة للبلدان التي يتراوح االئتمان
القائم املقدم لها من الصندوق بشروط
ميسرة بين  %100و %200من حصة
العضوية.

معيار االستفادة هو  %120من حصة
العضوية لكل اتفاق تسهيل استعداد
ائتماين مدته  18شهرا بالنسبة للبلدان
التي يقل جمموع االئتمان القائم املقدم
لها من الصندوق بشروط ميسرة يف
إطار كل التسهيالت عن  %100من
حصة العضوية ،ويكون  %75من حصة
العضوية لكل اتفاق مدته  18شهرا
بالنسبة للبلدان التي يتراوح االئتمان
القائم املقدم لها من الصندوق بشروط
ميسرة بين  %100و %200من حصة
العضوية.

ال يوجد أي معيار لالستفادة من
التسهيل االئتماين السريع يف ظل
الصدمات اخلارجية ونوافذ الكوارث
الطبيعية الكبيرة.
رُفِعَت حدود االستفادة من نافذة
الصدمات اخلارجية ضمن التسهيل
االئتماين السريع مؤقتا من  %50إىل
 %100من حصة العضوية سنويا،
ومن  %100إىل  %150من حصة
العضوية على أساس تراكمي ،ناقص
عمليات إعادة الشراء املقررة ملدة سنة
واحدة تبدأ يف  6إبريل .2020
وال تزال االستفادة من النافذة
االعتيادية ضمن التسهيل االئتماين
السريع يف حدود  %50من حصة
العضوية سنويا و %100من احلصة
على أساس تراكمي ،مع االلتزام بنسبة
 %25من احلصة كمعيار متعارف
عليه حلجم االستفادة السنوية
وكحد أقصى لكل دفعة يتم صرفها،
وإمكانية صرف دفعتين كحد أقصى
يف مدة  12شهرا .ومن خالل النافذة
اخملصصة للكوارث الطبيعية الكبيرة
يف التسهيل االئتماين السريع ،تظل
املوارد املتاحة يف حدود  %80من
حصة العضوية سنويا و%133,33
منها على أساس تراكمي ،شريطة أن
تُقدَّر األضرار الواقعة على البلد العضو
نتيجة للكارثة بما ال يقل عن %20
من إجمايل الناجت احمللي .وتُتسب
املشتريات التي تمت يف إطار أداة
التمويل السريع بعد  1يوليو 2015
ضمن احلدود السنوية والتراكمية
املطبقة يف ظل التسهيل االئتماين
السريع.

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1الشــرطية املعياريــة لشــرائح االئتمــان األعلــى هــي جمموعــة مــن الشــروط املتصلــة بالبرنامــج تهــدف إىل ضمــان اســتخدام مــوارد صنــدوق النقــد الــدويل يف دعــم أهــداف البرنامــج ،مــع
وجــود ضمانــات كافيــة ملــوارد الصنــدوق.
 2ال تنطبــق معاييــر االســتفادة مــن املــوارد عندمــا يتجــاوز االئتمــان القائــم املقــدم بشــروط ميســرة  %200مــن حصــة العضويــة .ويف تلــك احلــاالت ،تتقــرر حــدود االســتفادة استرشــادا باعتبــار
حــد االســتفادة التراكميــة مــن املــوارد البالــغ  %300مــن حصــة العضويــة (أو حــد االســتفادة االســتثنائية البالــغ  %400مــن حصــة العضويــة) ،وتوقــع وجــود احتيــاج يف املســتقبل إىل الدعــم
املقــدم مــن الصنــدوق ،واجلــدول الزمنــي ملدفوعات الســداد.
ُ 3يجــري صنــدوق النقــد الــدويل مراجعــة ألســعار الفائــدة علــى جميــع التســهيالت التمويليــة امليســرة كل عاميــن .وخــال آخــر مراجعــة أُجريــت يف  24مايــو  ،2019وافــق اجمللــس التنفيــذي
لصنــدوق النقــد الــدويل علــى آليــة معدلــة لتحديــد ســعر الفائــدة :حتــدد فعليــا أســعار فائــدة صفــر علــى التســهيل االئتمــاين املمــدد وتســهيل االســتعداد االئتمــاين حتــى نهايــة يونيــو 2021
وربمــا لفتــرة أطــول .وقــام اجمللــس التنفيــذي كذلــك بمنــح ســعر فائــدة صفــر %علــى األرصــدة القائمــة مــن قــروض الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر يف ظــل تســهيل مواجهــة
الصدمــات اخلارجيــة حتــى نهايــة  .2021ويف يوليــو  ،2015حــدد اجمللــس التنفيــذي ســعر فائــدة صفــري دائــم علــى التســهيل االئتمــاين الســريع.
 4تسهيالت االستعداد االئتماين التي تُعامَل باعتبارها وقائية ال تدخل يف تقييم احلدود الزمنية.
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تنمية
القدرات
يسهم

تعزيــز القــدرات يف املؤسســات ،بمــا فيهــا البنــوك املركزيــة ،ووزارات املاليــة،
واإلدارات املعنيــة باإليــرادات ،وأجهــزة اإلحصــاءات ،وأجهــزة الرقابــة علــى القطــاع
املــايل ،يف زيــادة فعاليــة السياســات وحتقيــق مزيــد مــن االســتقرار واالحتــواء يف
القطــاع االقتصــادي .ويعمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع البلــدان لتقويــة هــذه املؤسســات مــن خــال تقديــم املســاعدة
الفنيــة والتدريــب اللذَيْــن يركــزان علــى القضايــا بالغــة األهميــة لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي والنمــو.

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

طالع املزيد على شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2020
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التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

صندوق النقد الدويل يدعم جهود البلدان
األعضاء يف بناء املؤسسات والقدرات
الالزمة لصياغة سياسات سليمة
وتنفيذها.
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تنمية
القدرات

راجع صفحة  ٥٨لالطالع على كل املصادر وامللحوظات

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

طالع املزيد على شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2020

حقائق عن تنمية القدرات

 305دوالر

2,838

383

7

مليون

للمشورة الفنية العملية ،والتدريب يف
جمال السياسات ،والتعلم بين النظراء

دورة تدريبية قُدِّمَت

زيارة لتقديم املساعدة الفنية تضمنت
 1617خبيرا

3

دول هشة بين أعلى  10بلدان تلقت
مساعدة فنية

15,542

لغات للتدريب

مسؤول متدرب

أكبر عشرة شركاء لصندوق النقد
الدويل يف تنمية القدرات

أكبر عشرة بلدان متلقية للمساعدة
الفنية

اجلدول :أكبر عشرة بلدان متلقية
للتدريب حسب املشاركين

(متوسط السنوات املالية  ،2020–2018االتفاقيات
املوقعة)

(متوسط السنوات املالية  ،2020–2016اإلنفاق
بالدوالر األمريكي)

(متوسط السنوات املالية  ،2020–2016أسابيع
املشاركة)

 -1االحتاد األوروبي
 -2اليابان
 -3الصين
 -4اململكة املتحدة
 -5أملانيا
 -6النرويج
 -7كوريا
 -8سويسرا
 -9كندا
 -10النمسا
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التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

 -1ميانمار
 -2أوكرانيا
 -3ليبريا
 -4موزامبيق
 -5غانا
 -6كينيا
 -7الصومال
 -8منغوليا
 -9سري النكا
 -10أوغندا

 -1الهند
 -2الصين
 -3أوغندا
 -4زمبابوي
 -5البرازيل
 -6مصر
 -7غانا
 -8كمبوديا
 -9نيجيريا
 -10أرمينيا
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الشكل البياين 3-2

أنشطة تنمية القدرات املقدمة
بصورة مباشرة حسب

40
35

املنطقة

30
25

السنوات املالية 2020-2016

20

(احلصة  %من اجملموع)

%39

إلفريقيا جنوب الصحراء

%25

آلسيا واحمليط الهادئ

15
10
5

2016 2017 2018 2019 2020

نصف الكرة
الغربي

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

2016 2017 2018 2019 2020

أوروبا

2016 2017 2018 2019 2020

إفريقيا جنوب
الصحراء

آسيا واحمليط
الهادئ

صفر
السنة
املالية

60
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أنشطة تنمية القدرات املقدمة
بصورة مباشرة حسب

50

فئة الدخل

%97

للبلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل

40

السنوات املالية 2020-2016

30

(احلصة  %من اجملموع)

20

10

صفر
2020

2019

2018

2017

2016

البلدان النامية
منخفضة الدخل

2020

2019

2018

2020

2016 2017

اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات
متوسطة الدخل

2019

2018

2016 2017

االقتصادات املتقدمة

الشكل البياين 5-2

السنة
املالية

40

أنشطة تنمية القدرات املقدمة
بصورة مباشرة حسب

35
30

املوضوع

25
20

السنوات املالية 2020–2016
(احلصة  %من اجملموع)

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

األطر االقتصادية
الكلية

األطر القانونية

اإلحصاءات

النظم النقدية
واملالية

املوارد العامة

%18

العامة

%28

15
10

والتنبؤات االقتصادية الكلية

صفر
2016 2017 2018 2019 2020

لدعم اإلدارة الفعالة للموارد

لتحسين التحليالت

5

2016 2017 2018 2019 2020

%37

السنة
املالية

%18

لتعزيز البنوك املركزية
والنظم املالية

التدريب

السنوات املالية 2020-2016
الشكل البياين 7-2

الشكل البياين 6-2

املشاركة يف التدريب حسب فئة الدخل

املشاركة يف التدريب حسب املناطق األصلية للمشاركين

عدد املشاركين

5,000

9,000
8,000

4,000

7,000

4

عدد املشاركين

10,000

6,000

3,000

5,000
4,000

2,000

3,000
2,000

1,000

1,000

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

نصف الكرة
الغربي

الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

أوروبا

آسيا واحمليط
الهادئ

إفريقيا جنوب
الصحراء

صفر
السنة
املالية

صفر
2016 2017 2018 2019 2020

االقتصادات
املتقدمة

2016 2017 2018 2019 2020

اقتصادات
األسواق الصاعدة
واالقتصادات
متوسطة الدخل
البلدان النامية

2016 2017 2018 2019 2020

منخفضة الدخل

اجلدول 3-2

الصناديق املواضيعية والقُطرية

ألنشطة الصندوق لتنمية القدرات
االسم

الشركاء

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )AML/CFT II( 2

فرنسا واليابان ولكسمبرغ وهولندا والنرويج وقطر واململكة العربية السعودية وسويسرا
واململكة املتحدة

البيانات لدعم القرارات ()D4D

الصين واالحتاد األوروبي وأملانيا واليابان وكوريا ولكسمبرغ وهولندا والنرويج وسويسرا

برنامج تسهيالت إدارة الديون )DMF II( 2
(باالشتراك مع البنك الدويل)

بنك التنمية اإلفريقي والنمسا واالحتاد األوروبي وأملانيا (واليابان يف برنامج تسهيالت إدارة
الديون  3وحسب) وهولندا والنرويج وروسيا وسويسرا (واململكة املتحدة ،يف برنامج تسهيالت
إدارة الديون  3وحسب)

مبادرة إصالح وتدعيم القطاع املايل («فيرست»)
(باالشتراك مع البنك الدويل)

املرحلة الثالثة :أملانيا ولكسمبرغ وهولندا وسويسرا واململكة املتحدة
املرحلة الرابعة :أملانيا وسويسرا

صندوق استقرار القطاع املايل ()FSSF

الصين وبنك االستثمار األوروبي وإيطاليا ولكسمبرغ واململكة العربية السعودية والسويد
وسويسرا واململكة املتحدة وأملانيا

الصندوق االستئماين املواضيعي املعني بإدارة املوارد
الطبيعية ()MNRW

أستراليا واالحتاد األوروبي وهولندا والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة

الصندوق االستئماين لتعبئة املوارد ()RMTF

أستراليا وبلجيكا والدانمرك واالحتاد األوروبي وأملانيا واليابان وكوريا ولكسمبرغ وهولندا
والنرويج والسويد وسويسرا واململكة املتحدة

الصندوق القُطْري لصالح الصومال

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وكندا واالحتاد األوروبي وإيطاليا واململكة
املتحدة والواليات املتحدة

الصندوق القُطْري لصالح جنوب السودان

النرويج

أداة التقييم التشخيصي لإلدارة الضريبية ()TADAT

االحتاد األوروبي وفرنسا وأملانيا واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة

ملحوظة :البيانات حسب الوضع يف  30إبريل .2020
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ت ن م ي ة ا ل ق د را

ت ٪٢٩

املساعدة الفنية

التدريب

%24

%5

اإلشراف على
النظم العاملية

الشكل البياين :1-2

%11

حـصـة اإلنفاق على تنمية
القدرات من أنشطة صندوق
النقد الدويل الرئيسية

الرقابة متعددة
األطراف

%19

اإلقراض

%15

الرقابة
الثنائية

%23

أنشطة متنوعة

%3

بناء املؤسسات
ويقــدم الصنــدوق أنشــطة تنميــة القــدرات  -كاملســاعدة الفنيــة

املعنيــة ،وإيفــاد بعثــات مــن خبرائــه يف زيــارات قصيــرة األجــل،

العمليــة ،والتدريــب الــذي يركــز علــى السياســات ،وفــرص التَعَلُّــم مــن

والتدريــب يف الفصــول الدراســية ،والــدورات التدريبيــة اجملانيــة

النظــراء  -حتــى تتمكــن البلــدان مــن بنــاء مؤسســات مســتدامة تتمتــع
بالصالبــة والقــدرة علــى جتــاوز الصدمــات اخلارجيــة .وتمثــل هــذه
اجلهــود مســاهمة مهمــة يف تقــدم البلــدان نحــو حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة.
وتركــز تنميــة القــدرات علــى اجملــاالت الرئيســية خلبــرة الصنــدوق

عبــر شــبكة اإلنترنــت .واســتجابة جلائحــة كوفيــد ،19-حتولــت
فــرق تنميــة القــدرات يف الصنــدوق بســرعة إىل دعــم املؤسســات يف
صياغــة اســتجابة السياســات االقتصاديــة ،واالســتفادة مــن الوســائل
التكنولوجيــة والنمــاذج املبتكــرة لضمــان مواصلــة املشــاركة يف
العمــل لتقديــم املســاعدة عندمــا تكــون البلــدان يف حاجــة ماســة إليهــا.

وتســاعد البلــدان علــى معاجلــة القضايــا الشــاملة ،مثــل عــدم املســاواة
يف توزيــع الدخــل ،واملســاواة بيــن اجلنســين ،والفســاد ،وتغيــر املنــاخ.
ويتبــوأ الصنــدوق مكانــة متميــزة تمكنــه مــن دعــم بلدانــه األعضــاء مــن
خــال امتــداد عملــه يف خمتلــف أنحــاء العــامل ،وجتاربــه املؤسســية،
وخبراتــه علــى املســتوى العاملــي .وتســتفيد جميــع البلــدان مــن تنميــة

الشكل البياين :2-2

اإلنفاق على تنمية القدرات
السنوات املالية 2020-2016
ماليين الدوالرات األمريكية

 350دوالرا
 3٠0دوالرا

القــدرات ،باحلصــول علــى مزيــد مــن الدعــم وتصميــم أنشــطة تنميــة

 ٢50دوالرا

القــدرات علــى نحــو أفضــل بمــا يتناســب مــع احتياجــات الــدول الهشــة.

 ٢٠0دوالرا

وبنــاء علــى طلــب ســلطات البلــدان األعضــاء ،يقــوم أعضــاء الفــرق

 ١٥٠دوالرا

القُطريــة واخلبــراء الفنيــون مــن صنــدوق النقــد الــدويل بوضــع خطــة

 ١٠٠دوالرا
 ٥٠دوالرا

عمــل متكاملــة وتنفيذهــا .ويعمــل الصنــدوق عــادة مــع البلــدان مــن
خــال شــبكة عامليــة مــن املراكــز اإلقليميــة ،وعــن طريــق تكليــف
مستشــارين مقيميــن يف مهمــات طويلــة األجــل داخــل البلــدان
44
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صفر دوالر
السنة
املالية

اجلدول 4-2

مراكز الصندوق اإلقليمية لتنمية القدرات

االسم

الشركاء

معهد التدريب لصالح إفريقيا ()ATI

 45بلدا يف إفريقيا جنوب الصحراء
الصين وأملانيا وبنك االستثمار األوروبي وغينيا
ومالوي ونيجيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وزمبابوي مؤهلة للحصول على التدريب من املعهد
وموريشيوس (البلد املضيف)

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة وسط الصين وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي
إفريقيا ()AFC
وفرنسا وغابون (البلد املضيف) وأملانيا وهولندا
وسويسرا

البلدان

وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى
وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد
وغينيا االستوائية وغابون وسان تومي وبرينسيبي

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة شرق
إفريقيا ()AFE

بنك االستثمار األوروبي واالحتاد األوروبي وأملانيا
وهولندا وسويسرا وتنزانيا (البلد املضيف) واململكة
املتحدة
املرحلة التالية :الصين والنرويج واململكة املتحدة
وسويسرا

إريتريا وإثيوبيا وكينيا ومالوي ورواندا وجنوب السودان
(منذ مايو  )2020وتنزانيا وأوغندا

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة
جنوب إفريقيا ()AFS

أستراليا والصين وبنك االستثمار األوروبي واالحتاد
األوروبي وأملانيا وموريشيوس (البلد املضيف) وهولندا
وسويسرا واململكة املتحدة

أنغوال وبوتسوانا وجزر القُمُر وليسوتو ومدغشقر
وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب إفريقيا
وإسواتيني وزامبيا وزمبابوي

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة غرب
إفريقيا ()AFW

الصين وكوت ديفوار (البلد املضيف) وبنك االستثمار
األوروبي واالحتاد األوروبي وفرنسا وأملانيا ولكسمبرغ
والنرويج وسويسرا

بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وغينيا بيساو
ومايل وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي الثاين
ملنطقة غرب إفريقيا ()AFW2

الصين واالحتاد األوروبي وأملانيا وغانا (البلد املضيف) كابو فيردي وغامبيا وغانا وليبريا ونيجيريا وسيراليون
وسويسرا واململكة املتحدة

مكتب تنمية القدرات يف تايلند ()CDOT

اليابان وتايلند (البلد املضيف)

البلدان املستفيدة األساسية :ميانمار وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وفييت نام .املشروعات
اخملتارة بناء على مكتب تنمية القدرات يف تايلند تغطي
كذلك بلدان أخرى يف جنوب شرق آسيا ويف منطقة جزر
احمليط الهادئ.

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة
الكاريبي ()CARTAC

بربادوس (البلد املضيف) وكندا وبنك التنمية الكاريبي
والبنك املركزي لدول شرق الكاريبي واالحتاد األوروبي
واملكسيك وهولندا واململكة املتحدة

أنغيال ،وأنتيغوا وبربودا ،وأروبا وجزر البهاما وبربادوس
وبليز وبرمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وجزر
كوراساو ودومينيكا وغرينادا وغيانا وهايتي وجاميكا
ومونتسيرات وسانت مارتن ،وسانت كيتس ونيفس ،وسانت
لوسيا ،وسانت فنسنت وغرينادين ،وسورينام ،وترينيداد
وتوباغو ،وجزر تركس وكايكوس

االسم

الشركاء

البلدان

املركز اإلقليمي لتنمية القدرات يف
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا
()CCAMTAC
سيُفتتح عام  2021يف كازاخستان

سيتم التأكيد الحقا

أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية
قيرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان وتركمانستان
وأوزبكستان

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ألمريكا
الوسطى وبنما واجلمهورية الدومينيكية
()CAPTAC-DR

كوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال
مصرف التكامل االقتصادي يف أمريكا الوسطى
واالحتاد األوروبي وغواتيماال (البلد املضيف) ولكسمبرغ وهندوراس ونيكاراغوا وبنما
واملكسيك والنرويج وإسبانيا

مركز تنمية القدرات املشترك بين صندوق
النقد الدويل والصين ()CICDC

الصين (البلد املضيف)

الصين وجمموعة من البلدان املؤهلة لالستفادة من تدريب
املركز

معهد فيينا املشترك ()JVI

النمسا (البلد العضو الرئيسي واملضيف) وشركاء/
مانحون دوليون

 31بلدا يف أوروبا الوسطى والشرقية واجلنوبية الشرقية،
والقوقاز وآسيا الوسطى ،وإيران مؤهلة لالستفادة من تدريب
املعهد

مركز صندوق النقد الدويل لالقتصاد
والتمويل يف الشرق األوسط ()CEF

الكويت (البلد املضيف)

البلدان أعضاء جامعة الدول العربية
مؤهلة لالستفادة من تدريب املركز

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة
الشرق األوسط ()METAC

االحتاد األوروبي وفرنسا وأملانيا ولبنان (البلد
املضيف) وهولندا وسويسرا

أفغانستان واجلزائر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن ولبنان
وليبيا واملغرب والسودان وسوريا وتونس ،والضفة الغربية
وعزة ،واليمن

مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة
احمليط الهادئ ()PFTAC

بنك التنمية اآلسيوي وأستراليا وكندا واالحتاد األوروبي
وفيجي (البلد املضيف) وكوريا ونيوزيلندا

جزر كوك وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا
وناورو ونيوي وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وجزر
سليمان وتيمور ليشتي وتوكلو وتونغا وتوفالو وفانواتو

معهد التدريب اإلقليمي يف سنغافورة ()STI

أستراليا واليابان وسنغافورة (البلد املضيف)

 37بلدا يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ
مؤهلة لالستفادة من تدريب املعهد

مركز التدريب واملساعدة الفنية
اإلقليمي جلنوب آسيا ()SARTTAC

أستراليا واالحتاد األوروبي والهند (البلد املضيف)
وكوريا واململكة املتحدة

بنغالديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وسري النكا

يقدم صندوق النقد الدويل كذلك دورات تدريبية من خالل برامج التدريب اإلقليمية.
ملحوظة :البيانات حسب الوضع يف  30إبريل .2020
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1

Known formally as the Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries.

2

Attached to the Office of the Managing Director.
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من نحن

اجلزء 3

الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل حسب الوضع يف  30إبريل 2020
اللجنة الدولية
للشؤون النقدية
واملالية

جملس احملافظين

اجمللس
التنفيذي

مكتب التقييم
املستقل

املدير
العام
نواب املدير
العام

وحدة إدارة
املعرفة

جلنة
التنمية
املشتركة لصندوق
النقد الدويل والبنك
1
الدويل

مكتب االستثمار
– نظام تقاعد
املوظفين

إدارات املناطق
اجلغرافية

اإلدارات الوظيفية
وإدارات اخلدمات
اخلاصة

مكتــب امليزانية
والتخطيط

مكتب التدقيق
الداخلي

مكتب إدارة
اخملاطر

وحدة إدارة
التغيير

خمتبر
االبتكار

اخلدمات
املساندة

اإلدارة اإلفريقية

إدارة التواصل

إدارة الشؤون القانونية

إدارة اخلدمات واملنشآت
املؤسسية

إدارة آسيا واحمليط الهادئ

إدارة املالية

إدارة األسواق النقدية
والرأسمالية

إدارة املوارد البشرية

إدارة شؤون املالية العامة

إدارة البحوث

إدارة تكنولوجيا املعلومات

املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا
واحمليــط الهــادئ
اإلدارة األوروبية
مكاتب الصندوق يف أوروبا
إدارة الشــرق األوســط وآســيا
ا لو ســطى
إدارة نصف الكرة الغربي

معهد تنمية القدرات
معهد التدريب لصالح إفريقيا
معهد فيينا املشترك
مركز صندوق النقد الدويل
لالقتصاد والتمويل يف الشرق
األوسط (يف الكويت)

إدارة اإلحصاءات

إدارة أمانة صندوق النقد
الدويل

إدارة االستراتيجيات
والسياسات واملراجعة
مكتب الصندوق لدى األمم
2
املتحدة

معهد التدريب يف سنغافورة
 1تُعرف رسميا باسم اللجنة الوزارية املشتركة جمللس حمافظي البنك والصندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية إىل البلدان النامية.
 2تابع ملكتب املدير العام.
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املديرون التنفيذيون
حسب الوضع يف  30إبريل 2020

اجمللــس التنفيــذي يتــوىل مســؤولية تســيير األعمــال
اليوميــة للصنــدوق .ويتألــف مــن  24مديــرا تنفيذيــا ،تنتخبهــم
البلــدان األعضــاء أو جمموعــات البلــدان األعضــاء ،باإلضافــة
إىل املديــر العــام الــذي يتــوىل رئاســة اجمللــس .ومــع تكشُــف

48

أبعــاد جائحــة كوفيــد ،19-حتولــت عمليــات الصنــدوق إىل غرفــة
اجتماعــات إلكترونيــة حيــث يمــارس املديــرون التنفيذيــون
العمــل مــن املنــزل.

حازم الببالوي

أفونسو بيفيالكوا

سورجيت بااله

دومينيكو فانيتزا

بول إندربينين

جونغشيا جين

دوميساين مالينزا

جعفر جمرد

ماهر مؤمنة

نايجل راي

شونا رياك

مارك روزن
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أرنو بويسيه

سيرهيو تشودوس

أنتوين دي النوا

رازي كايا

لويز ليفونيان

أليسارا ماهاساندانا

أليكسي موجين

ميكا بوسو

تاكجي تاناكا

ليوناردو فيالر

حممد األمين راغاين

روديغر فون كليست
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املديرون التنفيذيون واملناوبون
حسب الوضع يف  30إبريل 2020

50

حازم الببالوي
سامي جدع

البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت،
لبنان ،ملديف ،عُمان ،قطر ،اإلمارات
العربية املتحدة ،جمهورية اليمن

أفونسو بيفيالكوا
برونو سارييفا
بيدرو فاتشادا

البرازيل ،كابو فيردي ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،غيانا ،هايتي،
نيكاراغوا ،بنما ،سورينام ،تيمور
ليشتي ،ترينيداد وتوباغو

سورجيت بااله
يوثيكا إندروراثنا

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري النكا

أرنو بويسيه
بيير-إيليوت روزان

فرنسا

سيرهيو تشودوس
بيرناردو ليشينسكي

األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي ،باراغواي،
بيرو ،أوروغواي

أنتوين دي النوا
ريتشارد دورنبوش
فالديسالف راشكوفان

أرمينيا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك،
بلغاريا ،كرواتيا ،قبرص ،جورجيا،
إسرائيل ،لكسمبرغ ،مولدوفا ،اجلبل
األسود ،هولندا ،مقدونيا الشمالية،
رومانيا ،أوكرانيا

دومينيكو فانيتزا
ميخاليس بساليدوبولوس

ألبانيا ،اليونان ،إيطاليا ،مالطة،
البرتغال ،سان مارينو

بول إندربينين
بيوتر ترابينسكي

أذربيجان ،كازاخستان ،جمهورية
قيرغيزستان ،بولندا ،صربيا ،سويسرا،
طاجيكستان ،تركمنستان ،أوزبكستان  

جونغشيا جين
بينغ سون

الصين

رازي كايا
كريستيان جاست
سيالرد بنك

النمسا ،بيالروس ،اجلمهورية التشيكية،
هنغاريا ،كوسوفو ،اجلمهورية
السلوفاكية ،سلوفينيا ،تركيا

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

أليسارا ماهاساندانا
كنغ هنغ تان

بروين دار السالم ،كمبوديا ،فيجي،
جمهورية إندونيسيا ،جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية ،ماليزيا ،ميانمار،
نيبال ،الفلبين ،سنغافورة ،تايلند،
تونغا ،فييتنام

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

دوميساين مالينزا
إيذا ماناتوكو
أوسانا جاكسون أودونياي

أنغوال ،بوتسوانا ،بوروندي ،إريتريا،
إسواتيني ،إثيوبيا ،غامبيا ،كينيا،
ليسوتو ،ليبيريا ،مالوي ،موزامبيق،
ناميبيا ،نيجيريا ،سيراليون ،الصومال،
جنوب إفريقيا ،جنوب السودان،
السودان ،تنزانيا ،أوغندا ،زامبيا،
زمبابوي

جعفر جمرد
حممد القرشي

أفغانستان ،اجلزائر ،غانا ،إيران ،ليبيا،
املغرب ،باكستان ،تونس

ماهر مؤمنة
رياض اخلريف

اململكة العربية السعودية

أليكسي موجين
الف باالي

روسيا ،سوريا

ميكا بوسو
جون سيغورغيرسون

الدانمرك ،إستونيا ،فنلندا ،آيسلندا،
التفيا ،ليتوانيا ،النرويج ،السويد

حممد األمين راغاين
أيفو أندرياناريفيلو
فاسينيه سيال

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

نايجل راي
نام-دوك هيو
كريس وايت

أستراليا ،كيريباتي ،كوريا ،جزر
مارشال ،ميكرونيزيا ،منغوليا ،ناورو،
نيوزيلندا ،باالو ،بابوا غينيا اجلديدة،
ساموا ،سيشيل ،جزر سليمان ،توفالو،
فانواتو

شونا رياك
ديفيد بول رونيكول

اململكة املتحدة

مارك روزن
شاغر

الواليات املتحدة

تاكجي تاناكا
كين شيكادا

اليابان

ليوناردو فيالر
بابلو مورينو
ألفونسو غويرا

كولومبيا ،كوستاريكا ،السلفادور،
غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك،
إسبانيا ،فنزويال

روديغر فون كليست
كالوس غيبهارد مايرك

أملانيا

فريق اإلدارة العليا
مدير عام صندوق النقد الدويل هو رئيس
موظفي الصندوق ورئيس اجمللس التنفيذي.
ويعاون املدير العام يف أداء مهامه نائب أول
للمدير العام وثالثة نواب آخرون للمدير العام.

املدير العام كريستالينا غورغييفا

النائب األول للمدير العام جيفري أوكاموتو

نائب املدير العام أنطوانيت ساييه

نائب املدير العام ميتسوهيرو فوروساوا

نائب املدير العام تاو جانغ

عام ال مثيل له
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املسؤولية
االجتماعية
املؤسسية

52

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

الصندوق ملتزم بتحسين أوضاع العامل الذي نعيش
فيه مع مراعاة تأثير عملياتنا.

االستدامة البيئية واملبادرات اإلنسانية تشغل موضع الصدارة يف برنامج املسؤولية
االجتماعية املؤسسية بالصندوق.

أطفال منطقة ريفية يف أمريكا الوسطى يف فصول
التعليم االبتدائي التي تدعمها منحة سنوية مقدمة من الصندوق.
عام ال مثيل له
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االستدامة
البيئية
قــام الصنــدوق بتنفيــذ عــدة إجــراءات خلفــض بصمتــه البيئيــة ودعــم
«أهــداف التنميــة املســتدامة التــي وضعتهــا األمم املتحــدة» .فعلــى
مــدار العشــر ســنوات املاضيــة ،انخفضــت بصمــة الصنــدوق الســنوية
علــى مســتوى غــاز االحتبــاس احلــراري بأكثــر مــن ( %10أو حــوايل
 7آالف طــن متــري مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون) مــن خــال
وضــع سياســات للطاقــة ،وامليــاه ،واخمللفــات .وهــذا مــا يعــادل إخــاء
الطــرق مــن حــوايل  1500ســيارة ركاب .ويقــوم الصنــدوق بتعويــض
انبعاثاتــه مــن غــاز االحتبــاس احلــراري بالكامــل.

الصندوق يخفض بصمته السنوية على مستوى غاز
االحتباس احلراري

%10
أقل

 ٧٠٠٠طن متري من
انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون
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إجراءات االستدامة البيئية يف عام 2020
تتضمن ما يلي:

التبرع بحوايل  50ألف رطل من اخمللفات اإللكترونية أو إعادة
تدويرها على نحو يتسم باملسؤولية.

من خالل التواصل اخلارجي والتعليم يف جمال املوارد اإللكترونية،
قامت مكتبة الصندوق والبنك الدويل املشتركة بتخفيض عدد
االشتراكات يف املواد اإلخبارية املطبوعة بنسبة .%40

تشارك الصندوق مؤخرا مع «إدارة اخلدمات العامة األمريكية»
لالستثمار يف مشروعات الطاقة اخلضراء يف الواليات املتحدة أو
شهادات الطاقة املتجددة بما يعادل استخدامات الصندوق للطاقة
يف مقره الرئيسي.

عام ال مثيل له
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العطاء معا

()Giving Together

كانت هذه أكبر سنة
حتى اآلن على مستوى
عطاء الصندوق لألعمال
اخليرية .فبلغ جمموع
التبرعات للمنظمات
غير الهادفة للربح حول
العامل  4,2مليون دوالر
يف السنة املالية .2020

برنامــج «العطــاء معــا» هــو برنامــج
الصنــدوق اخليــري الــذي يدعمــه املوظفــون
واملتقاعــدون وبرنامــج العطــاء املؤسســي
يف الصنــدوق.
كانــت هــذه أكبــر ســنة حتــى اآلن
علــى مســتوى عطــاء الصنــدوق لألعمــال
اخليريــة .فقــد بلــغ جممــوع التبرعــات
للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح حــول
العامل  4,2مليون دوالر يف الســنة املالية
.2020
وقــد ســجلت «حملــة العطــاء معــا»
الســنوية رقمــا قياســيا مــن حيــث القيمــة
الدوالريــة للتبرعــات التــي تــم جمعهــا
ومشــاركات موظفــي الصنــدوق ،علــى
الســواء .وللمــرة األوىل يف تاريــخ هــذه
احلملــة ،قــام الصنــدوق بتقديــم مبالــغ تضاهــي كل املســاهمات املتبــرع
بهــا علــى أســاس دوالر مقابــل كل دوالر  -بــدال مــن مضاهــاة  %50فقــط
مــن املبالــغ يف الســابق .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــام برنامــج «العطــاء معــا»
بتنظيــم حمــات جمــع التبرعــات لضحايــا الكــوارث الطبيعيــة يف جــزر
البهامــا ،وألبانيــا ،وأســتراليا ،ومــع بــدء تفشــي جائحــة كوفيــد 19-يف
الصيــن .وعقــب إعــان اجلائحــة علــى املســتوى العاملــي ،أمكــن مــن خــال
مناشــدة إنســانية جمــع مبلــغ قــدره  288ألــف دوالر لصالــح «صنــدوق

التضامــن لالســتجابة لفيــروس كورونــا» التابــع
ملنظمــة الصحــة العامليــة .ويف اجملمــل ،قــام موظفــو
الصنــدوق واملتقاعــدون بجمــع مبلــغ قــدره 3,6
مليــون دوالر يف هيئــة تبرعــات ومبالــغ مضاهــاة
التبرعــات لدعــم القضايــا اخليريــة وجهــود اإلغاثــة
اإلنســانية  -بحيــث جتــاوز مــا تــم جمعــه مــن أمــوال
يف العــام املاضــي بلــغ  3مالييــن دوالر.
وقــدم الصنــدوق كذلــك يف الســنة املاليــة
 2020منحــا بمبلــغ  215ألــف دوالر لهيئــات
خيريــة حــول العــامل ،إىل جانــب منــح اســتثنائية
بمبلــغ  200ألــف دوالر ملنظمــات حمليــة غيــر
هادفــة للربــح اســتجابة جلائحــة كوفيــد.19-
وباإلضافــة إىل ذلــك ،قدمــت إدارة الصنــدوق
العليــا تبرعــات مؤسســية بمبلــغ  110ألــف
دوالر أثنــاء رحــات الســفر يف مهــام رســمية
إىل االقتصــادات الناميــة لدعــم اجلمعيــات اخليريــة الشــعبية.
ولدعــم اجملتمــع احمللــي ،تطــوع موظفــو الصنــدوق ملســاعدة منظمــات
غيــر هادفــة للربــح تخــدم منطقــة واشــنطن العاصمــة ،وذلــك بســبل منهــا
جتهيــز حــزم أدوات معونــة الشــتاء للمشــردين وحــزم أدوات النظافــة
الشــخصية للنســاء يف املالجــئ ،وتدريــس الثقافــة املاليــة ،وتقديــم دروس
التقويــة يف اللغــة اإلجنليزيــة لطلبــة املــدارس الثانويــة ،وصنــع أقنعــة
الوجــه للعامليــن يف قطــاع الصحــة.

الشكل البياين 1-3

جمموع التبرعات التي تم جمعها ومبالغ مضاهاة
التبرعات
(بماليين الدوالرات األمريكية)

تبرعات املوظفين واملتقاعدين مبالغ مضاهاة التبرعات
4.0

 288,000دوالر

لصالح صندوق التضامن من أجل االستجابة جلائحة
كوفيد 19-التابع ملنظمة الصحة العاملية

3.5

 215,000دوالر

3.0
2.5

منح لصالح األعمال اخليرية حول العامل

 200,000دوالر

2.0
1.5

لصالح مؤسسات حملية غير هادفة للربح استجابة جلائحة
كوفيد19-

1.0
0.5
صفر
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من اجلهات املتلقية لتبرعات برنامج العطاء معا يف السنة
املالية 2020

2016

2017

2018

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

2019

2020

 110,000دوالر

تبرعات مؤسسية لدعم جمعيات خيرية شعبية

تبرعات وعمل تطوعي وعطاء
إىل اليسار :يوم اخلدمة السنوي يف عام 2020يف ذكرى
الدكتور مارتن لوثر كينغ االبن ،موظفو الصندوق يقومون
بتجهيز حزم أدوات النظافة الشخصية لضعاف النساء
من صاحبات الدخل املنخفض يف عموم منطقة واشنطن
العاصمة.

السفلية :موظفو الصندوق يقومون بتجهيز
حزم معونة الشتاء للمشردين أثناء يوم
الثالثاء اخملصص للعطاء يف عام .2019

العلوية :السيد جانغ ،نائب املدير
العام أثناء زيارته مللجأ رعاية
املسنين املهملين   �LAR DOS DES
 ،AMPARADOSيف مابوتو عاصمة
موزامبيق ،يف شهر فبراير 2020
ويقدم تبرعا من إدارة الصندوق
العليا لتوفير الدعم لتلبية خمتلف
احتياجات هذه الفئة.
إىل اليمين :السيدة غورغييفا ،املدير
العام ،أثناء زيارتها جمعية DES
�FEMMES JURISTES SÉNÉGAL

 AISESيف ديسمبر  2019حيث
قدمت تبرعا لدعم رسالة اجلمعية
لتوفير املساعدة القانونية للنساء
واألطفال ذوي الدخل املنخفض يف
السنغال.

إىل اليمين :السيدة غورغييفا ،املدير العام،
أثناء زيارتها مدرسة رياض الزيتون يف مدينة
مراكش املغربية يف فبراير  2020حيث قدمت
تبرعا من اإلدارة العليا لدعم تعليم الفتيات.
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املصادر وامللحوظات

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2020

طالع املزيد على شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2020

الشكل البياين :1-2

حصة اإلنفاق على تنمية القدرات من أنشطة صندوق النقد الدويل الرئيسية

املصادر :النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات؛ ومكتب امليزانية والتخطيط
بصندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.
الشكل البياين :2-2

اإلنفاق على تنمية القدرات ،السنوات املالية 2020-2016

املصادر :النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات؛ ومكتب امليزانية والتخطيط
بصندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.
الشكل البياين :3-2

أنشطة تنمية القدرات املقدمة بصورة مباشرة حسب املنطقة ،السنوات
املالية 2020-2016

املصادر :النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات؛ ومكتب امليزانية والتخطيط
بصندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.
الشكل البياين :4-2

أنشطة تنمية القدرات املقدمة بصورة مباشرة حسب فئة الدخل ،السنوات
املالية 2020-2016

املصادر :النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات؛ ومكتب امليزانية والتخطيط
بصندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة :تصنف االقتصادات املتقدمة وفق عدد إبريل  2019من تقرير «آفاق االقتصاد
العاملي» ،والبلدان النامية منخفضة الدخل حسب تعريف صندوق النقد الدويل .وتتضمن
اقتصادات األسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل تلك االقتصادات غير املصنفة ضمن
االقتصادات املتقدمة أو البلدان النامية منخفضة الدخل.
الشكل البياين :5-2

أنشطة تنمية القدرات املقدمة بصورة مباشرة حسب املوضوع ،السنوات
املالية 2020-2016

املصادر :النظام التحليلي حلساب التكلفة ووضع التقديرات؛ ومكتب امليزانية والتخطيط
بصندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.
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الشكل البياين :6-2

املشاركة يف التدريب حسب املناطق األصلية للمشاركين،
السنوات املالية 2020-2016

املصادر :نظام تتبع املشاركين ومقدمي الطلبات ( ،)PATSوحسابات
صندوق النقد الدويل.

ملحوظة :يندرج معظم التدريب الذي يقدمه صندوق النقد الدويل ضمن إطار
برنامج التدريب ملعهد تنمية القدرات ،والذي يتضمن التدريب الذي ينسقه
املعهد ويقدمه بالتعاون مع غيره من اإلدارات األخرى يف املقر الرئيسي
للصندوق ومراكز التدريب اإلقليمية التابعة للصندوق يف خمتلف أنحاء العامل،
والبرامج املعدة خصيصا للمسؤولين يف البلدان األعضاء .ويتضمن التدريب
كذلك دورات صندوق النقد الدويل عبر اإلنترنت التي أكملها املسؤولون يف
البلدان األعضاء بنجاح .وباإلضافة إىل ذلك ،تقدم هذه الدورات اإلدارات
الوظيفية يف الصندوق خارج نطاق برنامج التدريب الذي يقدمه معهد تنمية
القدرات.
الشكل البياين :7-2

املشاركة يف التدريب حسب فئة الدخل ،السنوات املالية
2020-2016

املصادر :نظام تتبع املشاركين ومقدمي الطلبات ()PATS؛ وحسابات
صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :يندرج معظم التدريب الذي يقدمه صندوق النقد الدويل ضمن إطار
برنامج التدريب ملعهد تنمية القدرات ،والذي يتضمن التدريب الذي ينسقه
املعهد ويقدمه بالتعاون مع غيره من اإلدارات األخرى يف املقر الرئيسي
للصندوق ومراكز التدريب اإلقليمية التابعة للصندوق يف خمتلف أنحاء العامل،
والبرامج املعدة خصيصا للمسؤولين يف البلدان األعضاء .ويتضمن التدريب
كذلك دورات صندوق النقد الدويل عبر اإلنترنت التي أكملها املسؤولون يف
البلدان األعضاء بنجاح .وباإلضافة إىل ذلك ،تقدم هذه الدورات اإلدارات
الوظيفية يف الصندوق خارج نطاق برنامج التدريب الذي يقدمه معهد تنمية
القدرات.

اخملتصرات
CCRT

Catastrophe Containment and Relief Trust

CD

Capacity Development

COVID-19 coronavirus disease 2019
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الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون
تنمية القدرات
2019 مرض فيروس كورونا

ECF

Extended Credit Facility

التسهيل االئتماين املمدد

EFF

Extended Fund Facility

تسهيل الصندوق املمدد

FCL

Flexible Credit Line

FY

financial year

PLL

Precautionary and Liquidity Line

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

RCF

Rapid Credit Facility

RFI

Rapid Financing Instrument

SBA

Stand-By Arrangement

اتفاق استعداد ائتماين

SCF

Stand-By Credit Facility

تسهيل االستعداد االئتماين

SDR

Special Drawing Right

SLL

Short-Term Liquidity Line
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خط االئتمان املرن
السنة املالية
خط الوقاية والسيولة
الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر
التسهيل االئتماين السريع
أداة التمويل السريع

حق السحب اخلاص
خط السيولة قصيرة األجل

خطاب اإلرفاق املوجه
إىل جملس احملافظين
األول من أغسطس 2020
السيد رئيس جملس احملافظين،

يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  ،2020وذلــك
وفقــا ألحــكام املــادة الثانيــة عشــرة ،القســم ( 7أ) مــن اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل والقســم العاشــر مــن النظــام الداخلــي
للصنــدوق .ووفقــا ألحــكام القســم العشــرين مــن النظــام الداخلــي ،تُعــرض امليزانيتــان اإلداريــة والرأســمالية للصنــدوق عــن الســنة
املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  2021بعــد اعتمادهمــا مــن اجمللــس التنفيــذي ،علــى املوقــع اإللكتــروين للتقريــر الســنوي .ويعــرض
امللحــق الســادس والرابــط اإللكتــروين  www.imf.org/AR2020الكشــوف املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل
 2020لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة ،وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة ،واحلســابات التــي يديرهــا الصنــدوق ،إىل جانــب تقاريــر
مؤسســة التدقيــق اخلارجــي بشــأن تلــك الكشــوف .وقــد خضعــت عمليــة التدقيــق اخلارجــي إلشــراف جلنــة التدقيــق اخلارجــي ،املؤلفــة
مــن الســيدة كاثريــن كيرنــز (رئيســا) ،والســيدة جوديــث لوبيــز والســيد بســام احلــاج ،وذلــك وفقــا ألحــكام القســم العشــرين (ج) مــن النظــام
الداخلــي للصنــدوق.
مع فائق االحترام والتقدير،

كريستالينا غورغييفا
املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي
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طالع املزيد على شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2020

يمكنــك احلصــول علــى التقريــر الســنوي لعــام  2020أو تنزيلــه إلكترونيــا إىل جانــب امللحــق الســادس «الكشــوف
املاليــة» بإحــدى طريقتيــن :إمــا بكتابــة العنــوان اإللكتــروين يف املتصفــح علــى جهــاز الكمبيوتــر ،أو عــن طريــق
املســح الضوئــي لرمــز االســتجابة الســريعة ( )QRعلــى هــذه الصفحــة .نأمــل أن تقومــوا بزيــارة الصفحــة
اإللكترونيــة للتقريــر الســنوي لصنــدوق النقــد الــدويل واســتعراض كل املــواد املتاحــة عليهــا.
www.imf.org/AR2020

أعــد هــذا التقريــر الســنوي قســم الناشــر بــإدارة التواصــل يف صنــدوق النقــد الــدويل ،بالتشــاور مــع جمموعــة عمــل مــن خمتلــف إدارات الصنــدوق.
وأشــرف كل مــن كريســتوف روزنبــرغ وجيفــري هيــدن ولينــدا كيــن علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،يف ظــل توجيهــات جلنــة التقييــم
املنبثقــة عــن اجمللــس التنفيــذي برئاســة جيــن جونــغ شــيا .وباشــرت جاكليــن ديســلوريير مهــام احملــرر الرئيســي ،وتولــت والء البرعصــي مهــام
مديــر املشــروع .وشــغلت دينيــس بيرغيــرون منصــب مديــر اإلنتــاج ،وقدمــت كريســتال هيرمــان املســاعدة يف التصميــم الرقمــي .وقــدم هايــون
وو بــارك املســاعدة علــى اجلانــب اإلداري.
التصميمFeisty Brown www.feistybrown.com :
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” نستطيع القيام بما
هو أفضل من إعادة بناء
عامل ما قبل اجلائحة
— بإمكاننا البناء قدما
نحو عامل أكثر صالبة
واستدامة وشموال
للجميع”.
—كريستالينا غورغييفا
مدير عام صندوق النقد الدويل

