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التعــايف يف ســبيله للتحقــق،

غيــر أن التداعيــات االقتصاديــة

الناجمــة عــن اجلائحــة العامليــة قــد تســتمر لعــدة ســنوات قادمــة.
ويف ظــل مــا ســببته األزمــة مــن تفاقــم ملواطــن الضعــف التــي كانــت قائمــة قبــل اجلائحــة،
فــإن آفــاق التعــايف آخــذة يف التباعــد فيمــا بيــن البلــدان .فقــد بــات نصــف اقتصــادات األســواق

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تقريبــا وبعــض البلــدان متوســطة الدخــل عرضــة خملاطــر
التأخــر أكثــر عــن اللحــاق بالركــب ،ممــا يضيــع الكثيــر مــن مكاســب التقــدم التــي حققتهــا لبلــوغ
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي حددتهــا األمم املتحــدة .وداخــل البلــدان ،يتزايــد كذلــك انعــدام
املســاواة؛ فالعمالــة األقــل مهــارة ،والشــباب ،والنســاء ،والعاملــون يف القطــاع غيــر الرســمي
يعانــون مــن خســائر يف الدخــل أكثــر مــن الفئــات األخــرى.
واحلفــاظ علــى هــذا التعــايف يقتضــي دفعــة مســتمرة علــى مســتوى السياســات ،بمــا يف
ذلــك لتأميــن احلصــول علــى اللقاحــات والتوســع يف توفيرهــا ومواصلــة توفيــر اإلمــدادات
االقتصاديــة احليويــة والدعــم علــى مســتوى السياســات املوجــه للمســتحقين ،بمــا يتفــق مــع
كل مرحلــة مــن مراحــل اجلائحــة ،وقــوة التعــايف االقتصــادي ،واخلصائــص الهيكليــة لــكل بلــد
علــى حــدة .وسيشــكل التعــاون متعــدد األطــراف مطلبــا حيويــا لضمــان حصــول كل البلــدان علــى
اللقاحــات بصــورة عادلــة وإتاحــة الفــرص الكافيــة للحصــول علــى الســيولة العامليــة أمــام
االقتصــادات التــي تعــاين قيــودا ماليــة.
ومــع تقــدم مســيرة التعــايف ،ينبغــي تكثيــف اإلصالحــات االقتصاديــة واالســتثمارات
العامــة يف رأس املــال البشــري والبنيــة التحتيــة اخلضــراء والرقميــة بغيــة تســهيل إعــادة
توزيــع املــوارد واحلــد مــن اآلثــار الغائــرة طويلــة األجــل .وبالبنــاء مــن أجــل مســتقبل أكثــر
خضــرة واســتعدادا للرقمنــة واحتــواء للجميــع ،ســتتمكن اقتصــادات العــامل مــن حتقيــق نمــو
أعلــى وأكثــر اســتمرارية.
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رسالة من املدير العام
عزيزي القارئ،
مــر أكثــر مــن عــام علــى بدايــة أزمــة ال مثيــل لهــا ،حشــدنا ملواجهتهــا
اســتجابة ال مثيــل لهــا.
ففــي نهايــة إبريــل ،كان الصنــدوق قــد وافــق علــى قــروض إىل
 86بلــدا بإجمــايل يتجــاوز  110مليــارات دوالر منــذ بدايــة اجلائحــة
— وهــو مبلــغ قياســي .وكانــت املوافقــة يف أغســطس  2021علــى
ـراء
توزيــع خمصصــات جديــدة مــن حقــوق الســحب اخلاصــة إجـ ً
غيــر مســبوق آخــر .ونظــرا لقيمــة اخملصصــات التــي تعــادل 650
مليــار دوالر ،فــإن هــذا التوزيــع هــو األكبــر يف تاريــخ الصنــدوق
وســيحقق زيــادة كبيــرة يف االحتياطيــات والســيولة لــدى البلــدان
األعضــاء ،دون زيــادة أعبــاء مديونيتهــا .ونحــن نستكشــف أيضــا
اخليــارات التــي تســتطيع مــن خاللهــا البلــدان ذات املراكــز املاليــة
القويــة حتويــل جــزء مــن خمصصاتهــا للبلــدان الضعيفــة علــى أســاس
طوعــي.
وإىل جانــب التدابيــر العاجلــة واالســتثنائية التــي اتخذتهــا
احلكومــات والبنــوك املركزيــة ،ســاعدت هــذه اإلجــراءات علــى
إرســاء أســاس صلــب يرتكــز عليــه االقتصــاد العاملــي يف املراحــل
املبكــرة مــن األزمــة ووفــرت األســاس للتعــايف البــازغ .غيــر أن هــذا
التعــايف يمضــي يف مســارين :فالثــروات االقتصاديــة يف خمتلــف
بلــدان العــامل آخــذة يف التبايــن علــى نحــو خطيــر ،مدفوعــة بالفــروق
الكبيــرة يف فــرص احلصــول علــى اللقاحــات ونطــاق تقديــم الدعــم
مــن السياســات .فمــع اســترداد النشــاط عافيتــه يف االقتصــادات
املتقدمــة ،تتزايــد األزمــة عمقــا يف كثيــر مــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.
وال يــزال تطعيــم العــامل كلــه يف أســرع وقــت ممكــن هــو املهمــة
األكثــر إحلاحــا .وقــد تقــدم خبــراء الصنــدوق يف شــهر مايــو بخطــة
تبلــغ تكلفتهــا  50مليــار دوالر أمريكــي تســتهدف تطعيــم  %40علــى
األقــل مــن الســكان يف كافــة البلــدان مــع نهايــة عــام  2021و%60
مــع نهايــة النصــف األول مــن عــام  - 2022وهــو مــا يمثــل اســتثمارا
يمكــن أن يعــزز النشــاط االقتصــادي العاملــي بتريليونــات الــدوالرات
علــى مــدار الســنوات القليلــة القادمــة.
وســيكون ســد هــذه الفجــوة عامــا أساســيا يف القضــاء علــى
اجلائحــة وضمــان حتقيــق تعــاف مســتدام علــى املــدى الطويــل يف
كل مــكان.
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واألولويــة العاجلــة الثانيــة هــي مســاعدة البلــدان يف معاجلــة
تزايــد أعبــاء الديــن العــام .فمســتويات الديــن املرتفعــة يف الفتــرة
الســابقة علــى األزمــة تركــت العديــد مــن البلــدان منخفضــة الدخــل
أكثــر عرضــة للمخاطــر وتواصــل تقييــد قدرتهــا علــى توفيــر الدعــم
الــازم بشــدة مــن السياســات .لــذا توســعنا يف توفيــر التمويــل
بشــروط ميســرة للبلــدان منخفضــة الدخــل وقدمنــا تخفيفــا ألعبــاء
ديــون  29بلــدا مــن أفقــر بلداننــا األعضــاء ،ممــا أتــاح لهــا فرصــة
اللتقــاط األنفــاس .ولكــن هنــاك املزيــد ممــا ينبغــي عملــه ،بمــا يف
ذلــك مــن خــال «إطــار العمــل املشــترك ملعاجلــة الديــون» الــذي
وضعتــه جمموعــة العشــرين ويدعمــه الصنــدوق بفعاليــة.
وأخيــرا ،علــى العــامل أن يقتنــص الفرصــة الســانحة للبنــاء
أفضــل للمســتقبل .ويجــب أن نعمــل علــى وضــع سياســات ال يقتصــر
دورهــا علــى تقويــة التعــايف علــى املــدى القريــب بــل سياســات ذات
أثــر حتويلــي توفــر األســاس القتصــاد عاملــي يف املســتقبل يتميــز
بأنــه أكثــر خضــرة واســتعدادا للرقمنــة واحتــواء للجميــع .ونــرى اآلن
أكثــر مــن أي وقــت مضــى االنعكاســات العميقــة لتغيــر املنــاخ علــى
األداء االقتصــادي الكلــي واالســتقرار املــايل ،ونضــع هــذه اجلوانــب
احليويــة املتعلقــة بالعمــل املناخــي يف صميــم عملنــا.
وهــذا التقريــر الســنوي يســلط األضــواء علــى عمــل الصنــدوق
ونطــاق تغطيتــه لهــذه اجملــاالت ،مــن خــال إســداء املشــورة بشــأن
السياســات ،واإلقــراض ،وتنميــة القــدرات .وإىل جانــب جهــود
موظفينــا بــا كلــل ،يركــز التقريــر علــى عمــل اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق ،الــذي تمثــل توجيهاتــه ودوره اإلشــرايف عامليــن
حمورييــن يف جهودنــا لضمــان حتقيــق االســتقرار املــايل والنمــو
علــى املســتوى العاملــي.
وبينمــا كانــت غالبيــة تطــورات هــذه اجلائحــة واســتجاباتنا
ملواجهتهــا غيــر مســبوقة ،فــإن القيــم التــي نشــأنا عليهــا — التــي
ترتكــز علــى التعــاون الــدويل ودعــم بلداننــا األعضــاء البالــغ عددهــا
 190بلــدا  -ســوف تظــل قائمــة.

كريستالينا غورغييفا
املدير العام
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حملة عن صندوق النقد الدويل
ـوا تعمــل
ـدا عضـ ً
صنــدوق النقــد الــدويل هــو منظمــة تضــم  190بلـ ً

حقــوق الســحب اخلاصــة هــي وحــدة احلســاب املســتخدمة يف

علــى تعزيــز التعــاون النقــدي العاملــي ،وتأميــن االســتقرار املــايل،

الصنــدوق؛ وتســتخدم القيــم التقريبيــة يف حتويــل بيانــات الصنــدوق

وتيســير التجــارة الدوليــة ،وتشــجيع معــدالت التوظيــف املرتفعــة

املاليــة إىل الــدوالر األمريكــي ويتــم توفيرهــا علــى ســبيل التيســير.

والنمــو االقتصــادي املســتدام ،واحلــد مــن الفقــر يف خمتلــف أنحــاء

ويف  30إبريــل  ،2021كان ســعر صــرف حقــوق الســحب اخلاصــة

العــامل .وتتمثــل رســالة الصنــدوق األساســية يف ضمــان اســتقرار

مقابــل الــدوالر األمريكــي هــو  0,696385وحــدة حقــوق ســحب

النظــام النقــدي الــدويل  -أي نظــام أســعار الصــرف واملدفوعــات

خاصــة للــدوالر األمريكــي ،وســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل

الدوليــة الــذي يمَكِّــن البلــدان ومواطنيهــا مــن إجــراء املعامــات فيمــا

حقــوق الســحب اخلاصــة هــو  1,43599دوالر أمريكــي لوحــدة

بينهــم .وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه

حقــوق الســحب اخلاصــة .وكان الســعر يف الســنة الســابقة (30

التنفيــذي ،الــذي يناقــش تبعــات السياســات االقتصاديــة لــكل بلــد

إبريــل  )2020هــو  0,731849وحــدة حقــوق ســحب خاصــة للــدوالر

عضــو علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي ويوافــق علــى

األمريكــي ،و  1,36640دوالر أمريكــي لوحــدة حقــوق الســحب

التمويــل املقــدم مــن الصنــدوق ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى

اخلاصــة« .مليــار» تعنــي ألــف مليــون ،و»تريليــون» تعنــي ألــف مليــار؛

معاجلــة املشــكالت املؤقتــة التــي تواجههــا يف ميــزان املدفوعــات،

وترجــع التفاوتــات الطفيفــة بيــن مفــردات األرقــام واجملاميــع الكليــة

كمــا يشــرف علــى جهــود الصنــدوق مــن أجــل تنميــة القــدرات .ويغطــي

إىل عمليــة التقريــب .وال يشــير مصطلــح «بلــد» حســب اســتخدامه يف

هــذا التقريــر الســنوي أنشــطة اجمللــس التنفيــذي واإلدارة العليــا

هــذا التقريــر الســنوي ،يف جميــع احلــاالت إىل كيــان إقليمــي يشــكل

واخلبــراء خــال الســنة املاليــة مــن أول مايــو  2020إىل  30إبريــل

دولــة حســب مفهــوم القانــون الــدويل واألعــراف الدوليــة .ويشــمل

 ،2021مــا مل يذكــر خــاف ذلــك .وتعكــس حمتويــات التقريــر آراء

هــذا املصطلــح أيضــا ،حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر ،بعــض

اجمللــس التنفيــذي ومناقشــاته بشــأن السياســات حيــث كانــت لــه

الكيانــات اإلقليميــة التــي ال تشــكل دوال ولكــن يُحتفــظ ببياناتهــا

مشــاركات فعالــة يف إعــداد هــذا التقريــر الســنوي.

اإلحصائيــة علــى أســاس منفصــل ومســتقل .وال تنطــوي احلــدود

تبــدأ الســنة املاليــة يف صنــدوق النقــد الــدويل يف أول مايــو

واأللــوان والتســميات وال غيرهــا مــن املعلومــات املســتخدمة يف أي

وتنتهــي يف  30إبريــل ،والتحليــات واعتبــارات السياســات الــواردة

خرائــط علــى أي اســتنتاجات مــن جانــب صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن

يف هــذا التقريــر تمثــل وجهــات نظــر املديريــن التنفيذييــن .ووحــدة

الوضــع القانــوين ألي إقليــم وال أي تأييــد أو قبــول لهــذه احلــدود.

يف  30إبريل  202١كان سعر صرف وحدة حقوق السحب
اخلاصة مقابل الدوالر األمريكي هو 0,٦٩٦٣٨٥

وكان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق
السحب اخلاصة هو  1,٤٣٥٩٩دوالر أمريكي

وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر األمريكي
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اخملتصرات
أدوار الصندوق الرئيسية الثالثة
الرقابة االقتصادية

إســداء 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 مســاعدات تنميــة القــدرات (بمــا يف ذلــك املســاعدة الفنيــة
والتدريــب) ،عنــد الطلــب ،ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى تقويــة
مؤسســاتها االقتصاديــة وتصميــم السياســات االقتصاديــة الســليمة
وتنفيذهــا.
ويقــع مقــر الصنــدوق الرئيســي يف واشــنطن العاصمــة ،ولــه مكاتــب
يف أنحــاء العــامل بغــرض توســيع نطــاق تواصلــه علــى املســتوى
العاملــي واحلفــاظ علــى الروابــط الوثيقــة مــع بلدانــه األعضــاء.
ولالطــاع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن صنــدوق النقــد الــدويل
وبلدانــه األعضــاء ،يمكــن زيــارة املوقــع اإللكتــروين للصنــدوق:
.www.imf.org

اقتصاد متقدم
اتفاق اقتراض ثنائي
املركز اإلقليمي لتنمية القدرات

يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

ومنغوليا

الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث
وتخفيف أعباء الديون

advanced economy

AE

bilateral borrowing agreement

BBA

Caucasus, Central Asia, and

CCAMTAC

Mongolia Regional Capacity
Development Center
Catastrophe Containment and

CCRT

Relief Trust

تنمية القدرات

capacity development

CD

مرض فيروس كورونا املسبب ملتالزمة

disease caused by the

COVID-19

الضائقة التنفسية احلادة الوخيمة

مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين

coronavirus SARS-CoV-2
Debt Service Suspension

DSSI

Initiative

التسهيل االئتماين املمدد

Extended Credit Facility

ECF

تسهيل الصندوق املمدد

Extended Fund Facility

EFF

emerging market

EM

Flexible Credit Line

FCL

Financial Sector Assessment

FSAP

سوق صاعدة
خط االئتمان املرن
برنامج تقييم القطاع املايل
السنة املالية
جمموعة العشرين
حساب املوارد العامة
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
معهد تنمية القدرات
مكتب التقييم املستقل
صندوق النقد الدويل
تكنولوجيا املعلومات
بلد منخفض الدخل
بلد نام منخفض الدخل
االتفاقات اجلديدة لالقتراض
خط الوقاية والسيولة
الصندوق االستئماين للنمو واحلد
من الفقر

Program
financial year

FY

Group of Twenty

G20

General Resources Account

GRA

Heavily Indebted Poor Countries

HIPC

Institute for Capacity

ICD

Development
Independent Evaluation Office

IEO

International Monetary Fund

IMF

information technology

IT

low-income country

LIC

low-income developing country

LIDC

New Arrangements to Borrow

NAB

Precautionary and Liquidity Line

PLL

Poverty Reduction and Growth

PRGT

Trust

استراتيجية احلد من الفقر

Poverty Reduction Strategy

PRS

التسهيل االئتماين السريع

Rapid Credit Facility

RCF

Rapid Financing Instrument

RFI

اتفاق استعداد ائتماين

Stand-By Arrangement

SBA

تسهيل االستعداد االئتماين

Standby Credit Facility

SCF

special drawing right

SDR

Short-Term Liquidity Line

SLL

upper credit tranche

UCT

أداة التمويل السريع

حق السحب اخلاص
خط السيولة قصيرة األجل
الشرائح االئتمانية العليا
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اجلزء  :١ال وقت للتراخي

كوفيد١٩-

لقــد تمكنــا مــن اجتنــاب ركــود كبيــر ثــان
بفضــل االســتجابة العامليــة غيــر املســبوقة
علــى صعيــد السياســات.

عام

مضــى منــذ تفشــي جائحــة كوفيــد 19-عامليــا ،وهــا
هــو التعــايف أخيــرا يف مســاره نحــو التحقــق .فبعــد
انكمــاش حــاد يف عــام  ،2020يمضــي النشــاط االقتصــادي العاملي
علــى مســار أكثــر ثباتــا فيمــا تواصــل االقتصــادات التكيــف مــع
أســاليب العمــل اجلديــدة وتســتمر عمليــات التطعيــم ضــد الفيــروس.
وســاعدت ســرعة حت ـرُّك السياســات عامليــا ،بمــا يف ذلــك التدابيــر
النقديــة االســتثنائية والدعــم املــايل البالــغ  16تريليــون دوالر،
علــى منــع وقــوع ركــود كبيــر آخــر (انظــر الشــكل البيــاين  .)1-1ولــوال
هــذه التدابيــر لــكان االنكمــاش العاملــي يف العــام املاضــي قــد تفاقــم
بمقــدار ثالثــة أضعــاف.
وقــد حتــرك الصنــدوق علــى وجــه الســرعة لتقديــم املســاعدة

املاليــة لعــدد غيــر مســبوق مــن البلــدان التــي تواجــه احتياجــات ملحة
لتمويــل موازيــن مدفوعاتهــا يف أعقــاب تفشــي اجلائحــة .ولتلبيــة
هــذا الطلــب ،زاد الصنــدوق حــدود اســتخدام مــوارد التمويــل الطــارئ
وتســهيالته اإلقراضيــة بصفــة مؤقتــة حتــى نهايــة عــام .2021
ويف اجملمــل ،تمــت املوافقــة علــى قــروض إىل  86بلــدا بأكثــر مــن
 110مليــارات دوالر منــذ بدايــة األزمــة ،فبلــغ جممــوع التزامــات
الصنــدوق بتقديــم القــروض أكثــر مــن  285مليــار دوالر ،مــع صــدور
املوافقــة بالفعــل علــى أكثــر مــن ثُلــث هــذا املبلــغ منــذ شــهر مــارس
( .2020انظــر الشــكل البيــاين .)2-1
ولتعزيــز دعــم التعــايف ،تمــت إحالــة اقتــراح بتوزيــع عــام
خملصصــات حقــوق الســحب اخلاصــة بقيمــة  650مليــار دوالر

(حــوايل  453مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) إىل اجمللــس
التنفيــذي للصنــدوق للنظــر فيــه .وســيكون هــذا التوزيــع هــو األكبــر
يف تاريــخ الصنــدوق ،بحيــث يتيــح دفعــة كبيــرة مــن الســيولة للبلــدان
األعضــاء ،دون زيــادة أعبــاء الديــون ،عــن طريــق تكملــة األصــول
االحتياطيــة القائمــة .وســوف يــؤدي ذلــك إىل حتريــر املــوارد الالزمــة
بشــدة للجهــود يف جمــايل الصحــة والتعــايف االقتصــادي .ويعمــل
الصنــدوق أيضــا علــى خيــارات التحويــل الطوعــي لبعــض حيــازات
حقــوق الســحب اخلاصــة ملســاعدة البلــدان الضعيفــة علــى التعــايف.
ولتوفيــر أحــدث املعلومــات اجلاريــة حــول السياســات التــي
تنتهجهــا احلكومــات للحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد ،19-أنشــا
الصنــدوق أداة تتبــع السياســات التــي تلخــص االســتجابات
االقتصاديــة األساســية التــي تصدرهــا احلكومــات ملواجهــة
اجلائحــة .وتشــمل هــذه األداة بيانــات  197اقتصــادا ويجــري
حتديثهــا بانتظــام.

الشكل البياين 1-1

اإلنفاق احلكومي منع وقوع ركود كبير آخر
( %من إجمايل الناجت احمللي لعام )2020

التدابيــر النقديــة االســتثنائية ســاعدت يف وضــع ركيــزة يســتند إليهــا
االقتصــاد العاملــي.
جمموع اإليرادات
وتدابير اإلنفاق

عامليا

2020

البلدان النامية
منخفضة الدخل

2021

األسواق
الصاعدة

 2022وما بعدها

االقتصادات
املتقدمة

18
16
14
12
10
8
6
4
2
صفر

املصــادر :قاعــدة بيانــات تقريــر الراصــد املــايل الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن
تدابيــر املاليــة العامــة يف مواجهــة جائحــة كوفيــد19-؛ وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد
الــدويل.
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الشكل البياين 2-1

الدعم املايل من صندوق النقد الدويل
(حسب سنة صدور املوافقة؛
بمليارات حقوق السحب اخلاصة)

أخرى

خط الوقاية والسيولة/

أداة التمويل السريع/
التسهيل االئتماين السريع

1

خط االئتمان املرن

1

زيادة
املوارد

تسهيل الصندوق املمدد/

اتفاق استعداد ائتماين/

التسهيل االئتماين املمدد

تسهيل االستعداد االئتماين

تلقى الصندوق عددا غير مسبوق من طلبات احلصول على التمويل الطارئ.
120

جائحة
كوفيد19-

100
80
جائحة إيبوال

60

األزمة املالية
العاملية

40
20

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

صفر

املصادر :قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق؛ واإلدارة املالية بالصندوق؛ وإدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة بالصندوق.
ملحوظة :البيانات لعام  2021هي للفترة من يناير إىل إبريل فقط وال تغطي السنة التقويمية بالكامل.
 1أرقام خط الوقاية والسيولة/خط االئتمان املرن وأداة التمويل السريع/تسهيل الصندوق املمدد تشمل األدوات املنشأة سابقا.
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110+مليارات دوالر
تخفيف أعباء الديون

جمموع
القروض
املقدمة إىل

تضــررت البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل مــن جــراء طائفــة
اســتثنائية مــن الصدمــات اخلارجيــة ،منهــا حــدوث انكمــاش حــاد
يف الصــادرات احلقيقيــة ،وانخفــاض أســعار الصــادرات ،وتراجــع
حتويــات العامليــن يف اخلــارج وعائــدات الســياحة .فهــذه البلــدان
دخلــت األزمــة بمــوارد حمــدودة ومســتويات مديونيــة مرتفعــة ،ممــا
قيــد إىل حــد كبيــر قدرتهــا علــى االســتجابة (انظــر الشــكل البيــاين
.)3-1
ويمثــل الدعــم مــن اجملتمــع الــدويل مطلبــا حيويــا لتمكيــن هــذه
البلــدان مــن التعــايف مــن اجلائحــة ،ويشــمل ذلــك الدعــم لتخفيــف
أعبــاء الديــون ،وهــو مــا قدمــه الصنــدوق بالفعــل إىل  29بلــدا من أفقر
بلدانــه األعضــاء مــن خــال الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث
وتخفيــف أعبــاء الديــون .وهنــاك مســاع جاريــة يف الوقــت الراهــن
لتوفيــر مــوارد إضافيــة لتقديــم تخفيــف أعبــاء الديــون ملــدة ســنتين
كاملتيــن حتــى نهايــة إبريــل  ،2022لتغطيــة احتياجــات تخفيــف
أعبــاء الديــون مــن أكتوبــر  2021إىل إبريــل  2022ولضمــان
توافــر املــوارد الكافيــة يف هيئــة منــح لتلبيــة احتياجــات البلــدان
األعضــاء يف ظــل الصدمــات األخــرى املؤهِلــة لالســتفادة مــن مــوارد
الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون يف
املســتقبل .وحتــى اآلن أمكــن توفيــر مســاهمات بإجمــايل قــدره 785
مليــون دوالر مــن جهــات مانحــة شــملت بلغاريــا والصيــن واالحتــاد
األوروبــي وفرنســا وأملانيــا واليابــان ولكســمبرغ ومالطــا واملكســيك
وهولنــدا والنرويــج والفلبيــن وســنغافورة والســويد وسويســرا
واململكــة املتحــدة.
وقــد توفــرت مــوارد تخفيــف أعبــاء الديــون كذلــك مــن خــال
مبــادرة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن التــي أطلقتهــا جمموعــة
العشــرين ،والتــي ســاهم صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل يف
دعمهــا .وبعــد دخــول هــذه املبــادرة حيــز التنفيــذ يف مايــو 2020
قدمــت تخفيفــا ألعبــاء الديــون قــدره  5,7مليــار دوالر إىل  43بلــدا
بنهايــة عــام  .2020وبتمديــد العمــل بهــذه املبــادرة مرتيــن كل
منهمــا ملــدة ســتة أشــهر حتــى نهايــة  2021فســوف توفــر مســاعدات
ضخمــة لتخفيــف أعبــاء خدمــة الديــن.
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بلدا منذ بداية األزمة

دعــا صنــدوق النقــد الــدويل لتعزيز
تدابيــر الشــفافية واملســاءلة.
ومشــورته يف هذا الشــأن واضحة:
«بــذل كل جهــد ممكــن ،ولكــن مــع
التأكــد مــن توثيــق التكاليــف».

الشكل البياين 3-1

تبايــن قــدرة البلدان على تكثيف
الدعــم مــن املالية العامة

(االســتجابة مــن املاليــة العامــة ملواجهــة
كوفيــد 19-خــال )2020
االســتجابة ملواجهــة األزمــة يف البلــدان
منخفضــة الدخــل كانــت مقيــدة باملــوارد
املاليــة احملــدودة.
الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من
الفقر /البلدان
منخفضة الدخل

األسواق
الصاعدة

االقتصادات
املتقدمة

تشجيع احلوكمة الرشيدة

28

24.0

23
18
13
8

6.1
1.8

3
2-

1.7-

7-

5.59.9-

استجابة املالية
العامة االستنسابية:
اإلنفاق اإلضايف
1
واإليرادات الضائعة
( %من إجمايل الناجت
احمللي)

12-

نسبة التغير يف رصيد
املالية العامة إىل
إجمايل الناجت احمللي
(بالنقاط املئوية)

املصــادر :قاعدتــا بيانــات تقريــري الراصــد املــايل
وآفــاق االقتصــاد العاملــي ،صنــدوق النقــد الــدويل؛
وحســابات خبــراء الصنــدوق.
 1بمــا يف ذلــك تقديــم مســاهمات رأســمالية ،وقــروض،
وضمانــات.

تضطلــع احلكومــات حــول العــامل حاليــا بــدور أكبــر يف اقتصــادات
بلدانهــا ،بحيــث تعجــل مــن اإلنفــاق وتقديــم اخلدمــات ملكافحــة
اجلائحــة .وهــذا الــدور املوســع ضــروري ولكنــه قــد يــؤدي أيضــا إىل
زيــادة فــرص الفســاد .ومــع اإلقــرار بهــذه اخملاطــر ،دعــا الصنــدوق
لتعزيــز تدابيــر الشــفافية واملســاءلة .ومشــورته يف هــذا الشــأن
واضحــة« :بــذل كل جهــد ممكــن ،ولكــن مــع التأكــد مــن توثيــق
التكاليــف».
وقــد ســعى الصنــدوق إىل إرســاء تدابيــر حمــددة للحوكمــة يف
البلــدان املتلقيــة للتمويــل الطــارئ .وتشــمل هــذه التدابيــر تعهــدات
بنشــر تقاريــر اإلنفــاق علــى متطلبــات جائحــة كوفيــد 19-ونتائــج
تدقيقهــا ،باإلضافــة إىل عقــود املشــتريات املرتبطــة باألزمــة ،بمــا
يف ذلــك أســماء الشــركات التــي ترســو عليهــا هــذه العقــود ومالكهــا
املســتفيدين .وهــذه املعلومــات ضروريــة ملنــع تضــارب املصالــح
والتهــرب الضريبــي كمــا أنهــا تســمح للجمهــور برصــد املســتفيدين
مــن العقــود العامــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تلتــزم البلــدان املتلقيــة
للمســاعدات باخلضــوع لتقييــم الضمانــات الوقائيــة ،وهــو عبــارة
عــن مراجعــة تشــخيصية إلطــار احلوكمــة والرقابــة يف البنــك
املركــزي.
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وتســتمر معاجلــة مواطــن الضعــف األطــول أمــدا املتعلقة باحلوكمة
والفســاد يف ظــل إطــار الصنــدوق األوســع نطاقــا ،وهــو إطــار عــام
 2018لتعزيــز مشــاركة الصنــدوق يف قضايــا احلوكمــة ،مــع التركيــز
علــى اتفاقــات اإلقــراض متعــددة الســنوات وأعمــال الرقابــة ،بمــا يف
ذلــك مــا هــو يف ســياق التقييــم الطوعــي جلوانــب الفســاد العابــرة
للحــدود .ويكثــف الصنــدوق أيضــا جهــوده املتعلقــة باملســاعدة الفنيــة
والتدريــب يف جمــاالت مثــل اإلدارة املاليــة العامــة ،وأطــر مكافحــة
الفســاد وغســل األموال ،وشــفافية املالية العامة ،واإلدارة الضريبية،
بمــا يف ذلــك مــن خــال بعثــات التشــخيص املتعمــق حلالــة احلوكمــة.
وحتــى اآلن ،هنــاك أكثــر مــن اثنتــي عشــرة بعثــة إمــا اختتمــت أعمالهــا
أو ال تــزال جاريــة .وقــد تــم كذلــك تعزيــز التعــاون مــع املؤسســات
الدوليــة األخــرى ،ومنهــا البنــك الــدويل ،وجمموعــة العمــل املعنيــة
بمكافحــة الفســاد املنبثقــة عــن جمموعــة العشــرين ،وجمموعــة العمــل
املعنيــة بمكافحــة الرشــوة ﻲﻓ املعامــات التجاريــة واملنبثقــة عــن
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،وفرقــة العمــل
لإلجــراءات املاليــة املعنيــة بغســل األمــوال ،باإلضافــة إىل التعــاون
مــع منظمــات اجملتمــع املــدين.

التحول إىل الصيغة اإللكترونية

اضطــر الصنــدوق كغيــره مــن املنظمــات الدوليــة إىل املســارعة
بالتكيــف مــع أســاليب العمــل اجلديــدة نتيجــة تفشــي اجلائحــة.

 12صندوق النقد الدويل

فقــد حتولــت كل اجتماعــات اجمللــس التنفيــذي ،وبعثــات الرقابــة،
ومراجعــات البرامــج ،وتنميــة القــدرات إىل صيغــة إلكترونيــة عبــر
شــبكة اإلنترنــت.
وتــم تقديــم الدعــم العاجــل واآلين يف هيئــة مشــورة بشــأن
السياســات وتنميــة القــدرات ألكثــر مــن  160بلــدا يف صيغــة
إلكترونيــة عبــر اإلنترنــت حــول موضوعــات تراوحــت بيــن إدارة
الديــن واحلوكمــة خــال الســنة املاليــة  .2021/2020وعلــى الرغــم
مــن أوجــه قصــور الربــط بشــبكة اإلنترنــت ،فقــد كان اجلانــب األكبــر
مــن هــذه املشــاركات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت مــع دول هشــة
ومتأثــرة بالصراعــات ،وبلــدان منخفضــة الدخــل ،ودول صغيــرة.
ويف فبرايــر  2021تــم افتتــاح مركــز إقليمــي جديــد لتنميــة القــدرات
ملنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ومنغوليــا .كذلــك تــم التوســع يف
العــام املاضــي يف مناهــج دورات التعلــم مــن بُعــد ،والنــدوات عبــر
اإلنترنــت ،والــدورات التدريبيــة.
وقــد عقــدت االجتماعــات الســنوية لعــام  2020واجتماعــات
الربيــع لعــام  2021عبــر شــبكة اإلنترنــت ،شــارك خاللهــا اآلالف
مــن أعضــاء الوفــود إلكترونيــا مــن خمتلــف بلــدان العــامل يف مئــات
الفعاليــات .وجنــاح هــذه االجتماعــات هــو داللــة علــى قــدرة التكيــف
الكبيــرة التــي أظهرهــا جمتمــع صنــدوق النقــد الــدويل✺ .

التباعد الكبير

مــا مل تبــذل جهــود إضافيــة إلتاحــة فرصــة
عادلــة للجميــع ،يمكــن أن تتســع فجــوات
املســتويات املعيشــية بيــن البلــدان اتســاعا
كبيــرا.

ساهمت

االســتجابة غيــر املســبوقة علــى صعيــد
السياســات والتقــدم الســريع يف تطويــر
اللقاحــات يف انتشــال االقتصــاد
العاملــي مــن حالــة ركــود عميــق ،ولكــن التداعيــات االقتصاديــة
مــن جــراء اجلائحــة قــد تســتمر لعــدة ســنوات  -ال ســيما بالنســبة
لالقتصــادات املعتمــدة علــى الســياحة ،التــي تكبــدت بعــض أكبــر
اخلســائر.
وتتباعــد مســارات التعــايف مــن اجلائحــة بدرجــة تدعــو للقلــق
فيمــا بيــن البلــدان وداخــل كل منهــا ،فيمــا يرجــح أن تكــون هنــاك
نــدوب غائــرة دائمــة يف البلــدان التــي لديهــا مواطــن ضعــف قائمــة
مــن قبــل ،وقــدر أقــل مــن املــوارد الالزمــة لتقديــم دفعــة منشــطة مــن
املاليــة العامــة ،ونشــر اللقاحــات ،وإعــادة تدريــب القــوى العاملــة.
وتمثــل الفــروق يف معــدالت التطعيــم واالســتجابات مــن سياســات
املاليــة العامــة والسياســات النقديــة عوامــل دافعــة لهــذا التباعــد.
وتتســبب مســارات التعــايف املتباعــدة يف توســيع فجــوة املســتوى
املعيشــي بيــن خمتلــف البلــدان ،حيــث بــات نصــف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تقريبــا وبعــض البلــدان
متوســطة الدخــل عرضــة خملاطــر التأخــر أكثــر عــن اللحــاق بالركــب.
ويتزايــد كذلــك التباعــد يف مســارات التعــايف داخــل البلــد الواحــد،
حيــث تتضــرر قطاعــات الشــباب ،والنســاء ،والعمالــة منخفضــة
املهــارات ،والقطاعــات كثيفــة اخملالطــة املباشــرة أكثــر مــن ســواها.
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البلدان
منخفضة الدخل
ستحتاج إىل

 200مليار دوالر

بين العام احلايل
وعام 2025
لالستجابة للجائحة
ومبلغ آخر قدره

ونظــرا ألن األزمــة أدت إىل تســارع قــوى التغييــر التحويلــي املتمثلــة
يف الرقمنــة واألتمتــة ،فــإن بعــض الوظائــف التــي فُقِــدت ال يرجــح
أن تعــود .وقــد تــؤدي االنتكاســات املتباينــة يف املســار التعليمــي
إىل زيــادة تباعــد مســارات التعــايف .ففــي عــام  2020فقــد أطفــال
املــدارس يف بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان منخفضــة الدخــل
عــددا أكبــر مــن األيــام الدراســية مقارنــة باألطفــال يف االقتصــادات
املتقدمــة (انظــر الشــكل البيــاين  .)4-1ونتيجــة لذلــك ،تشــير
التقديــرات إىل أن هنــاك  6مالييــن طفــل معرضــون خلطــر التســرب
الدراســي يف عــام  ،2021مــع مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب
ســلبية يمتــد تأثيرهــا مــدى احليــاة.

الدعم الالزم للبلدان الضعيفة

خــال العقــد الســابق لعــام  ،2019كانــت البلــدان منخفضــة الدخــل
حتــرز تقدمــا ملحوظــا نحــو التقــارب يف الدخــل مــع االقتصــادات
املتقدمــة .غيــر أن جائحــة كوفيــد 19-وجهــت ضربــة عنيفــة يف
هــذا اخلصــوص للبلــدان منخفضــة الدخــل ،ممــا دفــع عــددا آخــر مــن
الســكان يقــدر بحــوايل  95مليــون نســمة إىل هــوة الفقــر املدقــع يف
الشكل البياين 4-1

جائحــة كوفيــد 19-تســببت يف خســائر عامليــة
يف التعلُّــم

(متوسط عدد األيام الدراسية املفقودة)2020 ،

األطفــال يف أفقــر البلــدان فقــدوا يف املتوســط  70يومــا دراســيا يف
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صفر

املصــادر :مســح اليونســكو  -اليونيســف  -البنــك الــدويل حــول اســتجابات التعليــم
الوطنيــة ل ــجائحة كوفيــد 19-املتمثلــة يف إغــاق املــدارس؛ وحســابات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل.

 14صندوق النقد الدويل

 250مليار دوالر

للعودة إىل مسارها
قبل األزمة نحو
التقارب مع
االقتصادات املتقدمة

عــام  2020مقارنــة بتوقعــات مــا قبــل حقبــة كوفيــد .19-وال يــزال
تكثيــف جهــود إنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا بأســعار يف املتنــاول
يمثــان أولويــة رئيســية .ولكــن هنــاك حاجــة أيضــا لدعــم خارجــي
كبيــر.
وتشــير تقديــرات الصنــدوق إىل أن البلــدان منخفضــة الدخــل
ســتحتاج إىل  200مليــار دوالر بيــن العــام احلــايل وعــام 2025
لالســتجابة للجائحــة ومبلــغ آخــر قــدره  250مليــار دوالر للعــودة
إىل مســارها قبــل األزمــة نحــو التقــارب مــع االقتصــادات املتقدمــة.
علمــا بــأن حتقــق ســيناريو التطــورات الســلبية حيــث يتباطــأ
التعــايف العاملــي قــد يــؤدي إىل إضافــة  100مليــار دوالر إىل
هــذه االحتياجــات التمويليــة .وتتطلــب تلبيــة هــذه االحتياجــات
اإلضافيــة اتبــاع منهــج متعــدد األوجــه .وســوف تكــون هنــاك أهميــة
بالغــة لتنفيــذ اإلصالحــات الداخليــة الراميــة إىل زيــادة اإليــرادات
وحتســين احلوكمــة وكفــاءة اإلنفــاق واإلدارة املاليــة العامــة بغيــة
املســاعدة يف تســوية جوانــب النقــص الهيكلــي يف فــرص احلصــول
علــى التمويــل العــام الكافيــة .وســوف تســاعد هــذه اإلصالحــات
كذلــك يف تعزيــز التمويــل املقــدم مــن القطــاع اخلــاص ،ال ســيما يف
مشــروعات البنيــة التحتيــة.
ولكــن هــذا لــن يغطــي إال جــزء مــن االحتياجــات العاجلــة للبلــدان
منخفضــة الدخــل .وال بــد مــن توفيــر املنــح والقــروض امليســرة
لســد هــذه الفجــوة .ويواصــل الصنــدوق االضطــاع بــدوره يف هــذا
اخلصــوص ،حيــث ارتفعــت قروضــه للبلــدان منخفضــة الدخــل إىل
حــوايل  12مليــار دوالر يف  2020إىل جانــب تقديــم الدعــم املــايل
إىل  50بلــدا مــن البلــدان منخفضــة الدخــل ،غالبــا مــن خــال أدوات
التمويــل الطــارئ .ومــع انتقــال البلــدان إىل الترتيبــات متعــددة
الســنوات املســتوفية ملعاييــر الشــريحة االئتمانيــة العليــا ،يعكــف
الصنــدوق حاليــا علــى مراجعــة إطــاره اإلقراضــي للبلــدان منخفضــة
الدخــل ويستكشــف اخليــارات املتاحــة لزيــادة قدرتــه علــى تقديــم
القــروض امليســرة مــن خــال صندوقــه االســتئماين للنمــو واحلــد
مــن الفقــر .كذلــك ينظــر الصنــدوق حاليــا يف خيــارات تقديــم املزيــد
مــن الدعــم للبلــدان متوســطة الدخــل الضعيفــة ،بهــدف مســاعدة هــذه
ـواء
البلــدان لكــي تصبــح اقتصاداتهــا أكثــر صالبــة وخضــرة واحتـ ً
للجميــع✺ .

ديناميكية
الدين

تدابيــر الدعــم احلكوميــة وفــرت شــريان حيــاة
مُهمــا ،ولكــن ال بــد مــن التعامــل بحــرص مــع
مــا ترتــب علــى ذلــك مــن ارتفــاع الديــن العــام،
وخاصــة يف البلــدان التــي تعــاين مــن ضيــق
الفــرص املتاحــة للحصــول علــى التمويــل
منخفــض التكلفــة.

دفعت

اجلائحــة بمســتويات الديــون العامــة إىل

ارتفاعــات جديــدة ،حيــث قــارب جمموعهــا

نســبة قدرهــا  %100مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى مســتوى
العــامل يف عــام  .2020ولكــن القــدرة علــى حتمــل الديــون تختلــف
اختالفــا كبيــرا بيــن البلــدان .فالعديــد مــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تواجــه قيــودا تمويليــة أكثــر حــدة
وتزايــد مواطــن الضعــف املتعلقــة بالديــن .ورغــم أن أســعار الفائــدة
منخفضــة يف الوقــت الراهــن فــإن أي ارتفــاع مفاجــئ قــد يــؤدي إىل
حــدوث تشــديد حــاد يف األوضــاع املاليــة وانعــكاس ملحــوظ يف
مســار التدفقــات الرأســمالية.
ويعكــف الصنــدوق والبنــك الــدويل منــذ عــام  2018علــى تنفيــذ
منهــج متعــدد اجلوانــب يف معاجلــة تزايــد مواطــن الضعــف املتعلقــة
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بالديــن العــام يف البلــدان منخفضــة الدخــل واقتصــادات األســواق

وتابــع الصنــدوق كذلــك اعتمــاد الشــروط املعــززة لإلجــراء

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة .ومــع مراعــاة ظــروف جائحــة

اجلماعــي يف الســندات الســيادية الدوليــة وانتهــى مؤخــرا مــن إعــداد

كوفيــد 19-وقيــود القــدرات يف البلــدان ،تــم إطــاق مبــادرات جديــدة

دراســة بشــأن السياســات للعــرض علــى جمموعــة العشــرين حــول

خــال العــام اجلــاري حتــت مظلــة هــذا املنهــج متعــدد اجلوانــب.

الثغــرات يف هيــكل تصميــم تســوية الديــون الســيادية التــي يشــارك

وركــزت هــذه املبــادرات علــى تعزيــز شــفافية الديــن ،بمــا يف ذلــك

فيهــا الدائنــون مــن القطــاع اخلــاص.

بتحســين نشــر البيانــات واإلرشــادات التحليليــة للمقترضيــن

ويعمــل الصنــدوق كذلــك بالتعــاون مــع البنــك الــدويل علــى دعــم

والدائنيــن ،وتكثيــف جهــود تنميــة القــدرات يف جمــاالت منــع وقــوع

تنفيــذ إطــار جمموعــة العشــرين املشــترك ملعاجلــة الديــون باإلضافــة

األزمــات ،وحتســين أدوات حتليــل الديــن.

إىل مبــادرة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن ،وهــو مبــادرة مصممــة

وحتقــق تقــدم كبيــر أيضــا يف إطــار حتديــث سياســات الصنــدوق.

لتســهيل عمليــات معاجلــة الديــون يف الوقــت املناســب وبصــورة

ويف فبرايــر  2021صــدر إطــار جديــد لتقييــم اخملاطــر الســيادية

منظمــة للبلــدان املؤهلــة لالســتفادة مــن مبــادرة تعليــق مدفوعــات

واســتدامة القــدرة علــى حتمــل الديــن يف البلــدان القــادرة علــى النفــاذ

خدمــة الديــن ،مــع مشــاركة كبيــرة مــن الدائنيــن ،بمــا يف ذلــك

إىل الســوق .وأجريــت اإلصالحــات كذلــك يف سياســة الصنــدوق

القطــاع اخلــاص .وهــو بمثابــة خطــوة مهمــة علــى مســار حتســين

حلــدود الديــن بهــدف إتاحــة قــدر أكبــر مــن املرونــة للبلــدان منخفضــة

هيــكل تصميــم الديــن الــدويل .وال تقتصــر فعاليــة تنفيــذ هــذا اإلطــار

الدخــل إلدارة مديونيتهــا ،إىل جانــب الضمانــات الوقائيــة حلســن

املشــترك علــى تخفيــف أعبــاء أفقــر البلــدان الغارقــة يف الديــون ،بــل

اســتخدام مــوارد الصنــدوق بغيــة احلفــاظ علــى اســتدامة القــدرة علــى

يمكنهــا أيضــا تهيئــة الســبيل لوضــع إطــار أكثــر شــموال وربمــا دائــم

حتمــل الديــن أو اســتعادتها.

يضمــن كفــاءة تســوية الديــون الســيادية✺ .
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الشكل البياين 5-1

سياسات التصدي لتزايد عدم املساواة

سياســات التوزيــع املســبق حتــد مــن عــدم املســاواة يف توزيــع
الدخــل الســوقي (قبــل الضرائــب والتحويــات) ،بينمــا حتــد
سياســات إعــادة التوزيــع مــن الفقــر وعــدم املســاواة يف توزيــع
الدخــل املتــاح (بعــد الضرائــب والتحويــات).

الرخــاء ،ينبغــي للحكومــات أن حتســن ســبل الوصــول إىل اخلدمــات
العامــة األساســية وتعزيــز سياســات إعــادة التوزيــع (انظــر الشــكل
البيــاين  .)5-1ويجــب اســتكمال هــذه اإلصالحــات بزيــادة الشــفافية
واملســاءلة.
ويواصــل الصنــدوق تقديــم املشــورة بشــأن السياســات حــول تقويــة
نظــم احلمايــة االجتماعيــة ومراكــز املاليــة العامــة مــن خــال
تعبئــة اإليــرادات  -بمــا يف ذلــك خيــارات توســيع الوعــاء الضريبــي
وزيــادة تصاعديــة الضرائــب  -وحــول التصــدي للتهــرب الضريبــي
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والتدفقــات املاليــة غيــر املشــروعة .والعمــل التحليلــي جــار أيضــا
حــول املســاواة بيــن اجلنســين وعــدم املســاواة يف الدخــل والثــروة،
باإلضافــة إىل العمــل اجلــاري بشــأن اخلدمــات املاليــة االحتوائيــة
جلميــع املواطنيــن.

تخضير التعايف االقتصادي

يركــز صنــاع السياســات يف خمتلــف أنحــاء العــامل تركيــزا صحيحــا
علــى مكافحــة أزمــة كوفيــد .19-ولكــن أزمــة تغيــر املنــاخ ال تــزال

دمــج القضايــا املرتبطــة باملنــاخ
بصفــة منتظمــة يف أعمــال
الرقابــة ،واختبــارات القــدرة علــى
حتمــل الديــون ،ومراقبــة االســتقرار
ا ملــايل.
قائمــة ،وكذلــك احلاجــة التخــاذ إجــراءات حاســمة علــى مســتوى
السياســات ملعاجلتهــا .وال شــك أن القــرارات احلاليــة علــى مســتوى
السياســات لتيســير التعــايف مــن األزمــة قــد ترســم معــامل املنــاخ
العاملــي يف العقــود القادمــة .وهــذا يســتدعي مــن صنــاع سياســات
املاليــة العامــة العمــل علــى «تخضيــر» اســتجاباتهم ملواجهة األزمة.
وقــد ســارع الصنــدوق بتكثيــف جهــوده يف جمــال املنــاخ.
ويجــري حاليــا دمــج القضايــا والسياســات املرتبطــة باملنــاخ
بصفــة منتظمــة يف أعمــال الرقابــة ،وقــد نُشــرت عــدة دراســات بشــأن
السياســات وكتــب تناولــت موضوعــات دعــم الطاقــة ،ونظــام تســعير
الكربــون ،والشــروط املتعلقــة بالكــوارث الطبيعيــة يف أدوات الديــن
الســيادي املشــروطة ،وأثــر تغيــر املنــاخ علــى االســتقرار االقتصــادي
الكلــي واملــايل .ويجــري كذلــك دمــج اخملاطــر املرتبطــة باملنــاخ يف
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بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ،والسلطات القُطْرية ،ومقدمي البيانات من القطاع اخلاص ،أطلق الصندوق
مؤخرا «لوحة متابعة مؤشرات تغير املناخ» ،مستفيدا يف ذلك من ريادته يف جمال املنهجية اإلحصائية.
HTTPS://CLIMATEDATA.IMF.ORG

اختبــارات القــدرة علــى حتمــل الديــون ،ومراقبــة االســتقرار املــايل يف
إطــار برنامــج تقييــم القطــاع املــايل الــذي أعــده الصنــدوق والبنــك
الــدويل .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــري العمــل حاليــا علــى دمــج
االعتبــارات املناخيــة يف دورة اإلدارة املاليــة العامــة («إعــداد
ميزانيــات خضــراء») ويف حوكمــة البنيــة التحتيــة.
وللمســاعدة يف ســد هــذه الفجــوات ،يدعــم صنــدوق النقــد الــدويل
اجلهــود الراميــة إىل التوســع يف نشــر ثقافــة االلتــزام باإلفصــاح
املناخــي عبــر األســواق .وبالتعــاون مــع منظمــات دوليــة أخــرى،
والســلطات القُطْريــة ،ومقدمــي البيانــات مــن القطــاع اخلــاص ،أطلــق
الصنــدوق مؤخــرا كذلــك «لوحــة متابعــة مؤشــرات تغيــر املنــاخ»،
مســتفيدا يف ذلــك مــن ريادتــه يف جمــال املنهجيــة اإلحصائيــة.
وتعــرض هــذه اللوحــة جمموعــة موحــدة مــن البيانــات التــي يمكــن
مقارنتهــا بيــن خمتلــف البلــدان وتتيــح مؤشــرات تغيــر املنــاخ يف
وقــت أقــرب وبمعــدل تواتــر أكبــر.

الرقمنة

تســهم أزمــة كوفيــد 19-يف تســريع االجتــاه العــام املتزايــد بالفعــل
نحــو الرقمنــة واســتخدام النقــود الرقميــة .وهــذا االجتــاه علــى األرجــح
ســيعيد تشــكيل النظــام النقــدي الــدويل .ويتوقــف اعتبــار هــذا النظــام
يف نهايــة املطــاف أكثــر أمانــا وكفــاءة علــى جــودة التنســيق بيــن
البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق حــول اغتنــام الفــرص وإدارة
اخملاطــر.
وبالبنــاء علــى جــدول أعمــال بــايل للتكنولوجيــا املاليــة ،كثــف
الصنــدوق جهــوده بشــأن االنعكاســات املاليــة الكليــة للعمــات
الرقميــة الصــادرة عــن البنــوك املركزيــة والنقــود الرقميــة التــي
يصدرهــا القطــاع اخلــاص ،مــع التركيــز علــى املنافــع واخملاطــر،
وأعمــال التنظيــم والرقابــة علــى جهــات إصــدار العمــات الرقميــة
املســتقرة ومقدمــي خدماتهــا ،واملدفوعــات العابــرة للحــدود،
ودور النقــود الرقميــة يف تشــجيع الشــمول املــايل ،ومعاجلتهــا يف
اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة .ويستكشــف الصنــدوق أيضــا
األمــور املتعلقــة باســتخدام البيانــات الشــخصية يف االقتصــاد
الرقمــي واحلاجــة لتنســيق السياســات علــى املســتوى العاملــي.
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أزمــة كوفيــد 19-تســهم يف
تســريع االجتــاه العــام املتزايــد
بالفعــل نحــو الرقمنــة واســتخدام
النقــود الرقميــة .وهــذا االجتــاه
علــى األرجــح ســيعيد تشــكيل
النظــام النقــدي الــدويل.
وسوف يواصل الصندوق جهوده يف حتليل هذه القضايا وسبر
أغوارها ضمن أعماله الرقابية ،بما يف ذلك يف إطار «برنامج
تقييم القطاع املايل» ،وسوف يركز عمله املعني بتنمية القدرات
على مساعدة البلدان على االستفادة من الفرص التي تتيحها
الرقمنة مع معاجلة اخملاطر السيبرانية واخملاطر التي تهدد
النزاهة املالية .ولتحسين إدارة العمليات الضريبية واجلمركية،
يقدم الصندوق كذلك املشورة والدعم بشأن اخلدمات احلكومية
الرقمية ،بما يف ذلك استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات ،ونظم
معلومات اإلدارة املالية ،والتحويالت النقدية من احلكومة إىل
األفراد ،وخدمات املكلفين الضريبيين الرقمية✺ .
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«معا سنتمكن من تسريع وتيرة هذا
التحول التاريخي نحو اقتصاد أكثر خضرة
وأكثر صالبة».
كريستالينا غورغييفا
املدير العام
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طالع املزيد على شبكة اإلنترنت

WWW.IMF.ORG/AR2021

خــال الســنة املاليــة  ،2021تركــزت اســتجابة الصنــدوق للجائحــة
يف جمــاالت عملــه الثالثــة األساســية:
الرقابة االقتصادية

 36عملية حتقق من سالمة اقتصادات البلدان

يشــرف صنــدوق النقــد الــدويل علــى النظــام النقــدي الــدويل ويتابــع السياســات االقتصاديــة واملاليــة يف بلدانــه األعضــاء
البالــغ عددهــا  190بلــدا .ويف إطــار عمليــة الرقابــة هــذه ،والتــي تنفــذ علــى املســتوى الــدويل ويف كل بلــد علــى حــدة،
يســلط الصنــدوق الضــوء علــى اخملاطــر التــي يمكــن أن تهــدد االســتقرار ويقــدم املشــورة بشــأن التعديــات الالزمــة علــى
السياســات ملعاجلــة هــذه اخملاطــر.

اإلقراض

 98مليار دوالر أمريكي إىل  54بلدا

منها  10مليارات دوالر أمريكي إىل  31بلدا منخفض الدخل ،ويبلغ جمموع اإلقراض  110مليارات دوالر
أمريكي منذ بداية اجلائحة
ومــن بيــن هــذه القــروض ،وجــه صنــدوق النقــد الــدويل  17مليــار دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  12مليــار وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة) لتمويــل  39بلــدا مــن خــال تســهيالت اإلقــراض الطــارئ ،منهــا  6مليــارات دوالر أمريكــي إىل  26بلــدا منخفــض
الدخل.
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 يتيــح صــرف املــوارد علــى أســاس
عاجــل وفــق شــرطية حمــدودة ،كمــا زاد هــذا التمويــل بشــكل كبيــر ملســاعدة البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة التأثيــر
االقتصــادي املباشــر جلائحــة كوفيــد.19-

تنمية القدرات
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للمشورة الفنية العملية ،والتدريب يف جمال السياسات ،والتعلم بين النظراء
يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع البلــدان لتقويــة مؤسســاتها االقتصاديــة مــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب
للتصدي خملتلف القضايا االقتصادية املهمة .وتساعد هذه اجلهود البلدان يف تقوية اقتصاداتها وتوفير املزيد من
الوظائــف .ويشــارك الصنــدوق املعرفــة املتاحــة لــه مــع املؤسســات احلكوميــة ،مثــل وزارات املاليــة والبنــوك املركزيــة
والهيئات اإلحصائية وأجهزة الرقابة املالية وإدارات اإليرادات من خالل تقديم املشورة العملية والتدريب والتعلم
بيــن النظــراء .ويقــدم الصنــدوق برامــج تنميــة القــدرات مباشــرة أو مــن بعــد مــن خــال تكليــف مستشــارين مقيميــن يف
مهمــات طويلــة األجــل داخــل مراكــز تنميــة القــدرات القطريــة أو اإلقليميــة ،وأثنــاء زيــارات موظفــي وخبــراء الصنــدوق
قصيــرة األجــل ،ومــن خــال التدريــب يف الفصــول الدراســية والــدورات التدريبيــة اجملانيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت.
التقرير السنوي 23 202١
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الرقابة
االقتصادية
يقــوم الصنــدوق مــن خــال أنشــطته الرقابيــة باإلشــراف علــى

النظــام النقــدي الــدويل ،ومتابعــة التطــورات االقتصاديــة العامليــة،

واملشــاركة يف التحقــق مــن ســامة السياســات االقتصاديــة واملاليــة
لبلدانــه األعضــاء البالــغ عددهــا  190بلــدا .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 هدفــه املتمثــل
يف تيســير تبادل الســلع واخلدمات ورؤوس األموال بين البلدان ،ومن ثم
احلفــاظ علــى النمــو االقتصــادي القــوي .ويقــدم الصنــدوق املشــورة بشــأن
سياســات فــرادى البلــدان األعضــاء مــن خــال «الرقابــة الثنائيــة» ،كمــا
يحلــل النظــام النقــدي الــدويل والتطــورات االقتصادية العاملية واإلقليمية
مــن خــال «الرقابــة متعــددة األطــراف» .وعلــى الصعيــد العملــي ،يوجــد
دعــم متبــادل بيــن جمــايل الرقابــة بنوعيهمــا لضمــان إجــراء حتليــات
أكثــر شــموال واتســاقا “للتداعيــات” — أي تأثيــر سياســات بلــد مــا علــى

البلــدان األخــرى.
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الرقابة الثنائية

جتــرى مشــاورات املــادة الرابعــة يف صــورة حــوار للسياســات ذي
اجتاهيــن بيــن صنــدوق النقــد الــدويل وســلطات البلــد املعنــي ،وتغطي
طائفــة مــن القضايــا ذات األهميــة الكليــة ،أي قضايــا القطــاع املــايل
واملاليــة العامــة والنقــد األجنبــي والقضايــا النقديــة والهيكليــة.
ويف ضــوء الطلــب غيــر املســبوق علــى التمويــل والدعــم منــذ بدايــة
أزمــة كوفيــد ،19-تــم تعديــل أولويــات عمــل الصنــدوق ،وتبســيط
إجراءاتــه ،وإعــادة توزيــع مــوارده البشــرية .ونتيجــة لذلــك ،تــم تعليــق
عمــل اخلبــراء اخملتصيــن بمشــاورات املــادة الرابعــة وبرنامــج تقييــم
القطــاع املــايل — وهمــا أداتــا الرقابــة الثنائيــة األساســيتان —لفتــرة
مؤقتــة ،وتمديــد دورة املشــاورات لضمــان عــدم تأثيــر التأجيــل علــى
االلتزامــات الرقابيــة ألعضــاء الصنــدوق.
وتــم اســتئناف مشــاورات املــادة الرابعــة وبرنامــج تقييــم القطــاع
املــايل مــن بُعــد منــذ ذلــك احليــن .ولكــن بســبب اجلائحــة ،أجــرى
الصنــدوق مشــاورات املــادة الرابعــة يف  36بلــدا فقــط خــال الســنة
املاليــة ( 2021راجــع اجلــدول  2علــى شــبكة اإلنترنــت) — أي أقــل
مــن نصــف عــدد املشــاورات الســنوية املعتــاد — وثمانيــة تقييمــات
الســتقرار النظــام املــايل يف إطــار برنامــج تقييــم القطــاع املــايل.
ومــع التوســع جمــددا يف أنشــطة الرقابــة الثنائيــة ،ســيتم إجــراء
متابعــات كجــزء مــن مراجعــة عــام  2021الشــاملة ألعمــال الرقابــة
للمســاعدة يف تعزيــز حتليــل اخملاطــر املاليــة النظاميــة واملشــورة
بشــأن سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة يف إطــار مشــاورات
املــادة الرابعــة.

مراجعة عام  2021الشاملة ألعمال الرقابة

بــدأ اإلعــداد ملراجعــة عــام  2021الشــاملة ألعمــال الرقابــة خــال
الســنة املاليــة ( 2021وتــم االنتهــاء منهــا يف مايــو  2021عقــب
إتمــام هــذا التقريــر) .وتهــدف هــذه املراجعــة إىل تعزيــز رقابــة
الصنــدوق ملســاعدة البلــدان علــى التغلــب علــى حتديــات العقــد القــادم

مــن خــال الدمــج األفضــل خملتلــف جمــاالت عمــل الصنــدوق ضمــن
أنشــطته الرقابيــة ،بــدءا مــن التحليــل املــايل الكلــي إىل املنــاخ وتنميــة
القدرات .وسيعتمد الصندوق أيضا على جمموعة من التكنولوجيات
والبيانــات والشــراكات اجلديــدة للمســاعدة يف حتســين املشــورة
املقدمــة بشــأن السياســات مــن حيــث التوقيــت وجمــاالت التركيــز
وجــودة املعلومــات التــي يُســتند إليهــا يف تصميــم املشــورة.

الرقابة متعددة األطراف

يصــدر الصنــدوق كجــزء مــن أنشــطته الرقابيــة متعــددة األطــراف
تقاريــر نصــف ســنوية وتقاريــر املســتجدات عــن آخــر التطــورات
االقتصاديــة العامليــة :تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي وتقريــر
االســتقرار املــايل العاملــي وتقريــر الراصــد املــايل .وتصــدر أيضــا
تقاريــر مســتجدات مرحليــة عنــد اللــزوم .ويُنشــر تقريــر القطــاع
اخلارجــي ســنويا يف إطــار اجلهــود اجلاريــة لتقييــم االختــاالت
العامليــة املفرطــة وأســبابها بشــكل واضــح وفعــال .كذلــك تتنــاول
مشــاورات املــادة الرابعــة وتقييمــات اســتقرار القطــاع املــايل يف
إطــار برنامــج تقييــم القطــاع املــايل القضايــا ذات الصلــة بالرقابــة
متعــددة األطــراف حســب االقتضــاء.

املشورة بشأن السياسات

يناقــش اجمللــس التنفيــذي جميــع جوانــب عمــل الصنــدوق ،بــدءا
مــن مشــاورات املــادة الرابعــة إىل قضايــا السياســات ذات الصلــة
باالقتصــاد العاملــي .ويــزاول اجمللــس التنفيــذي معظــم أعمالــه
علــى أســاس تقاريــر يعدهــا خبــراء الصنــدوق أو إدارتــه العليــا.
وخــال الســنة املاليــة  ،2021نشــر الصنــدوق  54دراســة بشــأن
السياســات علــى موقعــه اإللكتــروين اخلارجــي .لالطــاع علــى قائمــة
شــاملة بالدراســات التــي أصدرهــا الصنــدوق بشــأن السياســات
واملطبوعــات األخــرى التــي نشــرها خــال الســنة املاليــة ،2021
يرجــى زيــارة املوقــع اإللكتــروين اخلــاص بالتقريــر الســنوي.

التقرير السنوي 25 202١
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اإلقراض

يهــدف التمويــل املقــدم مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل مســاعدة
البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة مشــكالت ميــزان املدفوعــات ،وحتقيــق
االســتقرار االقتصــادي ،واســتعادة النمــو االقتصــادي القابــل لالســتمرار.
وعلــى عكــس بنــوك التنميــة ،ال يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل القــروض
ملشــروعات حمــددة .ويمكــن كذلــك تقديــم التمويــل مــن صنــدوق النقــد
الــدويل ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة أو اجلوائــح .وأخيــرا ،يقــدم صنــدوق
النقــد الــدويل كذلــك تمويــا وقائيــا للبلــدان التــي تطبــق سياســات ســليمة
وال تــزال تعــاين يف الوقــت نفســه مــن بعــض مواطــن الضعــف احملتملــة
ملســاعدتها علــى منــع األزمــات املســتقبلية والتأميــن ضدهــا ،كمــا يواصــل
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 تُمَّــل القــروض امليســرة بــأي فائــدة.
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منذ

بدايــة جائحــة كوفيــد ،19-جــاءت اســتجابة صنــدوق
النقــد الــدويل علــى نحــو غيــر مســبوق من حيث الســرعة
واحلجــم ،مســتخدما طاقتــه اإلقراضيــة احلاليــة البالغــة تريليــون
دوالر أمريكــي تقريبــا ١.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 .كذلــك
وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تبســيط
العمليــات الداخليــة مؤقتــا يف وقــت
مبكــر مــن األزمــة بمــا يتيــح للصنــدوق
االســتجابة بوتيــرة أســرع لطلبــات البلــدان
األعضــاء باحلصــول علــى مســاعدة طارئــة
— ويف الكثيــر مــن هــذه احلــاالت ،وفــر
الصنــدوق التمويــل يف غضــون أســابيع
مــن تلقــي طلــب احلصــول علــى تمويــل طــارئ ٢.وعــاوة علــى ذلــك،
أوقــف اجمللــس مؤقتــا كذلــك تطبيــق إجــراءات االســتفادة العاليــة
٣
علــى طلبــات االســتفادة مــن التســهيل االئتمــاين الســريع.
واس ـتُحدِثُت الضمانــات الوقائيــة للسياســات يف أغســطس
 2020للمســاعدة علــى تخفيــف حــدة اخملاطــر املاليــة الناجتــة عــن
البلــدان األعضــاء احلاصلــة علــى مــوارد تمويليــة مرتفعــة مــن خــال
التســهيالت اإلقراضيــة التــي يتيحهــا كل مــن الصنــدوق االســتئماين
للنمــو واحلــد مــن الفقــر وحســاب املــوارد العامــة .ففــي ظــل السياســة

اجلديــدة ،تُطَبَّــق الضمانــات الوقائيــة علــى أي بلــد عضــو يف
الصنــدوق يجمــع بيــن االســتفادة مــن حســاب املــوارد العامــة ومــوارد
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر علــى نحــو يتجــاوز
احلــدود املقــررة علــى أســاس حصــة العضويــة يف الصنــدوق ،وهــي
نفــس احلــدود املطبقــة يف إطــار االســتفادة
االســتثنائية مــن حســاب املــوارد العامــة.
عــاوة علــى ذلــك ،ولتلبيــة الطلــب
الكبيــر علــى إقــراض الصنــدوق نتيجــة
األزمــة ،وافــق اجمللــس التنفيــذي مؤقتــا
علــى زيــادة ( )1حــدود االســتفادة الســنوية
مــن حســاب املــوارد العامــة بالصنــدوق،
ممــا يترتــب عليــه تطبيــق إطــار االســتفادة
االســتثنائية ،و( )2حــدود االســتفادة
الســنوية والتراكميــة مــن اإلقــراض امليســر
مــن خــال الصنــدوق االســتئماين للنمــو
واحلــد مــن الفقــر (راجــع اجلدوليــن  2-2و.)3-2
وتراجع الطلب على التمويل الطارئ املتاح من الصندوق بداية
مــن الربــع الثالــث مــن عــام  ،2020وحتــول عــدد مــن املقترضيــن
إىل ترتيبــات الشــريحة االئتمانيــة العليــا متعــددة الســنوات .كذلــك
قــدم الصنــدوق عــددا مــن املنــح لتخفيــف أعبــاء خدمــة الديــن عــن
كاهــل أكثــر البلــدان األعضــاء فقــرا وتعرضــا للمخاطــر املتضــررة
مــن جائحــة كوفيــد.19-

 1حسب الوضع يف  30إبريل  ،2021كان جمموع التزامات اإلقراض غير املنصرفة واالئتمان القائم من حساب املوارد العامة لصندوق النقد الدويل ،بما فيه ما تم التعهد به قبل
اجلائحة ،يبلغ نحو  184مليار وحدة حقوق سحب خاصة ،بينما كان اجملموع املقابل يف الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر ،الذي يقرض البلدان منخفضة الدخل بشروط
مُيَسَّرة ،يبلغ حوايل  14,8مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
 2انتهى العمل باإلجراءات الطارئة املرتبطة باألزمة يف أكتوبر .2020
 3تقتضي إجراءات االستفادة العالية انعقاد جلسة غير رسمية للمجلس التنفيذي بناء على مذكرة قصيرة يعدها خبراء الصندوق تتضمن مناقشة عن قوة البرنامج والقدرة على السداد
ومواطن الضعف املتعلقة بالديون .ويبدأ اتخاذ إجراءات احلصول على موارد تمويلية مرتفعة يف حالة ( )1تقديم طلب للحصول على تمويل من الصندوق بحيث يتجاوز جمموع
االستفادة من املوارد  %180من حصة العضوية على مدار فترة  36شهرا ،أو ( )2إذا كان جمموع االئتمان القائم املقدم من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر يتجاوز بالفعل
 %225من حصة العضوية أو يُتوقع أن يتجاوز هذه النسبة .ويف مارس  ،2021تم رفع حدود االستفادة العالية مؤقتا إىل  %240من حصة العضوية بالنسبة حلجم «التدفقات» حتى
نهاية عام  2023وإىل  %300بالنسبة حلجم «األرصدة» حتى نهاية يونيو .2021
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بناء أفضل للمستقبل

اجلزء  :2العمل الذي نضطلع به

وخالل الفترة من  1مايو  2020إىل  30إبريل  ،2021ركزت املساعدات املالية املقدمة من الصندوق على اجملاالت التالية:

 -1التمويــل الطــارئ يف ظــل أداة التمويــل الســريع والتســهيل
االئتمــاين الســريع :تلقــى الصنــدوق عــددا غيــر مســبوق مــن طلبــات
التمويــل الطــارئ — مــن  39بلــدا (حــوايل  17مليــار دوالر أمريكــي،
منهــا  6مليــارات دوالر تــم صرفهــا إىل  26بلــدا منخفــض الدخــل).
وقــام اجمللــس بمضاعفــة حــدود اســتخدام التســهيالت التمويليــة
الطارئة مؤقتا — التســهيل االئتماين الســريع وأداة التمويل الســريع
(راجــع اجلدوليــن  2-2و.)3-2
 -2تعزيــز ترتيبــات اإلقــراض القائمــة :عمــل صنــدوق
النقــد الــدويل كذلــك علــى زيــادة الترتيبــات القائمــة الســتيعاب
االحتياجــات اجلديــدة امللحــة الناجتــة عــن اجلائحــة يف ســياق
احلــوار اجلــاري بشــأن السياســات .وخــال الفتــرة مــن  1مايــو
 2020إىل  30إبريــل  ،2021وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى طلبــات
الزيــادة التــي تقدمــت بهــا تســعة بلــدان.
 -3اتفاقــات جديــدة لإلقــراض ،بمــا فيهــا االتفاقــات الوقائيــة:
خــال الفتــرة مــن  1مايــو  2020إىل  30إبريــل  ،2021وافــق
اجمللــس التنفيــذي علــى ثمانيــة ترتيبــات جديــدة غيــر وقائيــة
يدعمهــا الصنــدوق مــع ســبعة بلــدان .فضــا عــن ذلــك ،أتيحــت أربعــة
ترتيبــات وقائيــة لعــدد مــن البلــدان األعضــاء — ثالثــة خطــوط
ائتمــان مــرن وخــط واحــد للوقايــة والســيولة.

 -4تخفيــف أعبــاء خدمــة الديــن :يتيــح “الصنــدوق االســتئماين
الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون” ( )CCRTلصنــدوق
النقــد الــدويل أن يقــدم منحــا لتخفيــف أعبــاء ديــون البلــدان األفقــر
واألكثــر ضعفــا التــي تصيبهــا كــوارث طبيعيــة حــادة أو كــوارث
تتعلــق بالصحــة العامــة .ويف مــارس  ،2020تــم تعزيــز مــوارد
الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون
بغــرض التخفيــف مــن أعبــاء خدمــة الديــن مــن خــال تقديــم منــح
ألفقــر البلــدان األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل املتضــررة مــن
جائحــة كوفيــد .19-ووافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تخفيــف أعبــاء
ديــون  29بلــدا مؤهــا بقيمــة  520مليــون وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة تقريبــا علــى ثــاث شــرائح ،وذلــك بتاريــخ  13إبريــل 2020
و 2أكتوبــر  2020و 1إبريــل ( 2021راجــع اجلــدول .)1-2

 -5تخفيــف أعبــاء الديــون مــن خــال مبــادرة “هيبيــك”:
بتاريــخ  25مــارس  ،2020وعقــب تســوية الصومــال للمتأخــرات
املســتحقة عليــه جتــاه صنــدوق النقــد الــدويل ،قــرر اجمللــس التنفيــذي
أهليــة الصومــال لتخفيــف أعبــاء الديــون املســتحقة عليــه مــن خــال
مبــادرة «هيبيــك» املعــززة وبلوغــه نقطــة اتخــاذ القــرار بموجــب
املبــادرة .ومــع نهايــة شــهر إبريــل  ،2021كان اجمللــس التنفيــذي
قــد وافــق علــى صــرف دفعتيــن مــن املســاعدات املرحليــة للصومــال
بقيمة  1,791مليون وحدة حقوق سحب خاصة لتغطية التزاماته
املاليــة املســتحقة خــال الفتــرة مــن  25مــارس  2020إىل 24
مــارس  2021والفتــرة مــن  25مــارس  2021إىل  24مــارس
 .2022وبتاريــخ  26مــارس  ،2021وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى
أهليــة الســودان* للحصــول علــى املســاعدة لتخفيــف أعبــاء ديونــه
بموجــب مبــادرة «هيبيــك» املعــززة بنــاء علــى التقييــم املبدئــي.
* وافق اجمللسان التنفيذيان لكل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف  29يونيو
( 2021عقب االنتهاء من إعداد هذا التقرير) على أهلية السودان لتخفيف أعباء ديونه
من خالل املبادرة املعززة املعنية بالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون («هيبيك»).
وللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الرابط اإللكتروين التايل.www.imf.org/sudan :
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تخفيف أعباء خدمة الديون من خالل الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون
تــم اســتخدام “الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون” ،الــذي تــم تعزيــز مــوارده يف شــهر مــارس  ،2020يف تقديــم جمموعــة مــن املنــح
لتخفيــف املزيــد مــن أعبــاء ديــون أفقــر البلــدان األعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل املتضــررة مــن جائحــة كوفيــد .19-ووافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تخفيــف أعبــاء
ديــون  29بلــدا مؤهــا بقيمــة  520مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة تقريبــا علــى ثــاث شــرائح ،وذلــك بتاريــخ  13إبريــل  2020و 2أكتوبــر  2020و 1إبريــل
 2021لتغطيــة مدفوعــات خدمــة الديــن املســتحقة خــال الفتــرة مــن  14إبريــل  2021إىل  15أكتوبــر .2021

تخفيف أعباء الديون لصالح  29بلدا عضوا مؤهال من خالل «الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»
(بماليين حقوق السحب اخلاصة ،حسب الوضع يف  30إبريل )2021
الشــريحة األوىل املعتمــدة يف
 13إبريــل 2020

الشريحة الثانية املعتمدة
يف  2أكتوبر 2020

الشــريحة الثالثــة املعتمــدة
يف  1إبريــل 2021

-1

أفغانستان

2.40

2.40

2.40

-2

بنن

7.43

6.37

5.31

-3

بوركينا فاسو

8.74

10.30

9.65

-4

بوروندي

5.48

4.82

4.16

-5

جمهورية إفريقيا الوسطى

2.96

2.92

2.92

-6

تشاد

0¹

2.00

4.06

-7

جزر القمر

0.97

0.81

0.65

-8

جمهورية الكونغو الديمقراطية

14.85

9.90

4.95

-9

جيبوتي

1.69

1.69

1.40

-10

إثيوبيا

8.56

4.50

0.47

-11

غامبيا

2.10

2.10

1.87

-12

غينيا

16.37

16.37

18.21

-13

غينيا-بيساو

1.08

1.36

1.12

-14

هايتي

4.10

3.98

3.98

-15

ليبيريا

11.63

11.19

11.48

-16

مدغشقر

3.06

3.06

6.11

-17

مالوي

7.20

7.20

7.81

-18

مايل

7.30

7.50

7.70

-19

موزامبيق

10.89

9.47

9.47

-20

نيبال

2.85

3.57

3.57

-21

النيجر

5.64

5.64

9.54

-22

رواندا

8.01

12.02

14.02

-23

سان تومي وبرينسيبي

0.11

0.17

0.17

-24

سيراليون

13.36

12.22

15.11

-25

جزر سليمان

0.06

0.07

0.10

-26

طاجيكستان

7.83

5.22

3.91

-27

تنزانيا

10.28

8.29

0²

-28

توغو

3.74

2.31

0.88

-29

اليمن

14.44

10.96

17.05

183.12

168.40

168.07

البلد

اجملموع
املصدر :إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.

 1مل تستحق على تشاد خالل الفترة التي تغطيها الشريحة األوىل أي مدفوعات ديون تؤهلها لالستفادة من هذه الشريحة.
 2مل تستحق على تنزانيا خالل الفترة التي تغطيها الشريحة الثالثة أي مدفوعات ديون تؤهلها لالستفادة من هذه الشريحة.
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ﺑﻨﺎء أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﳉﺰء  ::٢اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ

اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠٢١
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻹﻗﺮاض

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ/
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ  ٣٠إﺑﺮﻳﻞ ) ٢٠٢١ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١,٥٧٠

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

٣,٦٦١

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أوروﺑﺎ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ


٧,٤٦٩

 ١٨٢٫٤ ..............RFIﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺮﺑﺎدوس

زﻳﺎدة ﻣﻮارد  ٦٦..........EFFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

زﻳﺎدة ﻣﻮارد  ٤٨..........EFFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﺷﻴﻠﻲ

 ٣٠إﺑﺮﻳــﻞ  :٢٠٢١وﺣــﺪة ﺣﻘــﻮق ﺳــﺤﺐ ﺧﺎﺻــﺔ واﺣــﺪة =
 ١,٤٣٥٩٩دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ

٧,٩٩٠

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء

إﻛﻮادور

 ٤,٦١٥ .....................EFFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ


 ٤٦٩٫٧ .............. RFIﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ


 ٤٢٨٫٦ .............. RFIﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﻫﻨﺪوراس

 ١٧,٤٤٣ .................. FCLﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

زﻳﺎدة ﻣﻮارد  ١٠٨٫٢ .... SBAﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

 ٧,٨٤٩٫٦ ................. FCLﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

زﻳﺎدة ﻣﻮارد  ٤,٤١٧٫٤ . FCLﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

زﻳﺎدة ﻣﻮارد  ٥٤٫١ ...... SCFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ


٤٧,٣٣٥

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا



 ٤٣٫٣ ...............RCFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

 ٨٦٫٧ ................ RFIﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﻨﻤﺎ

 ١,٨٨٤ ..................... PLLﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﻴﺮو

 ٨,٠٠٧ .................... FCLﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ وﻏﺮﻳﻨﺎدﻳﻦ


 ٣٨٢٫٩ .............. RFIﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

 ١١٫٧ ...............RCFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

 ١,٢٣٧٫٥ ..................EFFﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

أوروﺑﺎ

اﳉﺒﻞ اﻷﺳﻮد


 ٦٠٫٥ ................ RFIﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

 ٣,٦٠٠ .................... SBAﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ

اﳌﻔﺘﺎح

 – ECFاﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﳌﻤﺪد

 – EFFﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻤﺪد
 – FCLﺧﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺮن

 – PLLﺧﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

 – RCFاﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺴﺮﻳﻊ
 – RFIأداة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ

 ٣٠ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ

 – SBAاﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ

 – SCFﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ
 ﺗﺸﻴﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎرئ
اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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طالع املزيد على شبكة اإلنترنت
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الشرق األوسط وآسيا الوسطى

أفغانستان

 259........................ ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

أرمينيا

جورجيا

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

األردن

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



جيبوتي

جمهورية قيرغيزستان



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

مصر


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

 3,763.6.................. SBAمليون وحدة حقوق سحب خاصة




بنغالديش




 355.5............... RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

منغوليا


 72.3................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

ميانمار



أنغوال
بنن

زيادة موارد  76..........ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة
 41.3............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 82.5................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

الكاميرون



 165.6............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 110.4............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

تشاد


 49.1............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

إسواتيني


 78.5................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

غابون


 108.................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

غينيا




 123.................RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

طاجيكستان


 139.2..............RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

أوزبكستان


 92.1................RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



 183.6................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة




 172.3............... RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 172.3............... RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

نيبال


 156.9............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

بابوا غينيا اجلديدة


جزر سليمان



 6.9................. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 13.9................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

تونغا


 6.9................. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 263.2............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 86.1............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

زيادة موارد  540.4......EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة



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



زيادة موارد  20.2....... ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 86.1............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

إفريقيا جنوب الصحراء



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

موريتانيا

آسيا واحمليط الهادئ
 177.8............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 291.6................RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

جنوب السودان

 36.9................RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 107.1............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

غينيا-بيساو


 14.2............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

كينيا

 407.1.....................ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 1,248.4.................. EFFمليون وحدة حقوق سحب خاصة


 542.8............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

ليسوتو



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

 23.2................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

ليبيريا


 36.2............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

مدغشقر

 220........................ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة


 122.2............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

مالوي



 66.4............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 72.3............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

ناميبيا


 191.1............... RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

رواندا


 80.1............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

سان تومي وبرينسيبي

زيادة موارد  1.5.........ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

سيشيل


 22.9................. RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

سيراليون



 103.7............. RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

 35.3............... RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

جنوب إفريقيا


 3,051.2............ RFIمليون وحدة حقوق سحب خاصة

غامبيا

زيادة موارد  20..........ECFمليون وحدة حقوق سحب خاصة

أوغندا


 361................ RCFمليون وحدة حقوق سحب خاصة
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بناء أفضل للمستقبل

اجلزء  :2العمل الذي نضطلع به
اجلدول 2-2

الشروط الـمالية فـي ظل االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة لصندوق النقد الدويل

يعرض هذا اجلدول أهم تســهيالت اإلقراض غير امليســر .وقد ظلت اتفاقات االســتعداد االئتماين ملدة طويلة هي أداة اإلقراض 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 الصــادرة
التسهيل االئتماين (سنة
1
اعتماده)

الغرض

الشروط

الصرف املرحلي واملراقبة

اتفاقات 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 ربع سنوية عادة (مبالغ منصرفة)
مرتهنة بمراعاة معايير األداء وغيرها من الشروط

تسهيل الصندوق املمدد
(( )1974( )EFFترتيبات
ممددة)

مساعدة أطول أجال لدعم
اإلصالحات الهيكلية يف
البلدان األعضاء ملعاجلة
مشكالت يف ميزان
املدفوعات ذات طابع طويل
األجل

لدى املوافقة على التسهيل ،يتم 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 ضمن الشرائح
االئتمانية لتلبية جميع
احتياجات 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

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
()2020( )SLL

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 االستفادة من املوارد
جمددا من خالل إعادة الشراء ،وال توجد قيود على عدد
االتفاقات الالحقة يف ظل خط السيولة قصيرة األجل
ما دام البلد العضو ال يزال مستوفيا ملعايير األهلية

أداة التمويل السريع
()2011( )RFI

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

2011/

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1تم ـوَّل 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 لــدى الصنــدوق 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.
 2يُقَـرَّر 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 (15
نقطــة أســاس علــى املبالــغ امللتــزم بهــا حتــى  %115مــن حصــة العضويــة ،و 30نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تزيــد علــى  %115وحتــى  %575مــن حصــة العضويــة ،و 60نقطــة أســاس
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عــن الصنــدوق .ويف اآلونــة األخيــرة ،وكجــزء مــن االســتجابة جلائحــة كوفيــد ،19-وافــق الصنــدوق مؤقتــا علــى زيــادة حــدود االســتفادة الســنوية
والتراكميــة مــن أداة التمويــل الطــارئ (أداة التمويــل الســريع) وحــدود االســتفادة الســنوية مــن حســاب املــوارد العامــة بالصنــدوق ،ممــا يترتــب عليــه
تطبيــق إطــار االســتفادة االســتثنائية .وأنشــأ صنــدوق النقــد الــدويل كذلــك خــط 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 ،ونتيجة لصدمة
كوفيد ،19-رُفِعَ هذا احلد مؤقتا إىل  %245من حصة
العضوية حتى نهاية عام .2021
تراكمية %435 :من حصة 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
3
أكثر من  %187,5من 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 حتى نهاية عام .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
3
أكثر من  %187,5من 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 ،و100
نقطة أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى
3
من  %187,5من 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
ض
تقدم مُر ٍ

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس
على املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و100
نقطة أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى
3
من  %187,5من 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 (200
نقطة 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 جمددا من املوارد بحد
أقصى املستوى الذي تمت املوافقة
عليه

سنوية %50 :من حصة العضوية ( %80يف حالة الكوارث
الطبيعية الكبيرة) ،ارتفعت مؤقتا إىل  %100حتى نهاية
2021
تراكمية %100 :من حصة العضوية
( %133,33يف حالة الكوارث الطبيعية الكبيرة) ،ارتفعت
3
مؤقتا إىل  %150حتى نهاية 2021

معدل الرسم مضافا إليه الرسم اإلضايف ( 200نقطة أساس
على املبالغ التي تتجاوز  %187,5من حصة العضوية ،و100
نقطة أساس إضافية عندما تظل نسبة االئتمان القائم أعلى
4
من  %187,5من حصة العضوية ملدة تتجاوز  36شهرا)

1

الرسوم

2

5–3.25

ربع سنوية

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 لــدى إجــراء عمليــات ســحب الحقــة يف إطــار االتفــاق االئتمــاين
املعنــي .وفيمــا يخــص االتفاقــات يف ظــل خــط الســيولة قصيــرة األجــل ،يبلــغ رســم اخلدمــة  21نقطــة أســاس ،كمــا يطبــق رســم التــزام غيــر قابــل للــرد بقيمــة  8نقــاط مئويــة يُســدد عنــد
املوافقــة علــى عقــد اتفــاق يف ظــل خــط الســيولة قصيــرة األجــل.
 3خــال يونيــو ( 2021عقــب االنتهــاء مــن إعــداد هــذا التقريــر) ،تــم رفــع حــدود االســتفادة الســنوية والتراكميــة يف حالــة الكــوارث الطبيعيــة الكبيــرة مؤقتــا (حتــى نهايــة عــام )2021
إىل  %130مــن حصــة العضويــة و %183,33مــن حصــة العضويــة ،علــى الترتيــب.
 4اسـتُحدِث 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.
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بناء أفضل للمستقبل

اجلزء  :2العمل الذي نضطلع به
اجلدول ٣-2

تسهيالت اإلقراض املُيَسَّر

تتوافر للبلدان النامية منخفضة الدخل ثالثة تسهيالت لإلقراض امليسر.
التسهيل االئتماين املمدد
الهدف

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

مســاعدة البلــدان منخفضــة الدخــل علــى حتقيــق مركــز اقتصــادي كلــي مســتقر ومســتدام واحلفــاظ عليــه علــى النحــو الــازم لتحقيــق أداء
قــوي ودائــم يف جمــال النمــو واحلــد مــن الفقــر.

الغرض

معاجلــة مشــكالت مطولــة يف ميــزان
ا ملد فو عــا ت

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

وجــود مشــكلة مطولــة يف ميــزان
املدفوعــات؛ وجــود احتيــاج فعلــي إىل
التمويــل أثنــاء فتــرة االتفــاق ،وإن مل يكــن
بالضــرورة يف وقــت املوافقــة علــى القــرض
أو صرفــه

استراتيجية النمو واحلد من الفقر

ينبغــي أن يكــون البرنامــج املدعــم بمــوارد الصنــدوق متوائمــا مــع أهــداف البلــد لتحقيــق النمــو واحلــد مــن الفقــر ،كمــا ينبغــي أن يهــدف إىل
دعــم السياســات التــي توفــر ضمانــات وقائيــة لإلنفــاق االجتماعــي وأوجــه اإلنفــاق األخــرى ذات األولويــة

الشرطية

شروط التمويل

2

شروط املزج مع التمويل من
حساب املوارد العامة

وجــود احتيــاج حمتمــل (اســتخدام وقائــي)
أو فعلــي يف األجــل القصيــر ملعاجلــة
مشــكالت يف ميــزان املدفوعــات وقــت
املوافقــة؛ ضــرورة أن يكــون هنــاك احتيــاج
فعلــي لــكل مبلــغ منصــرف

وجــود احتيــاج ملــح ملعاجلــة مشــكالت
يف ميــزان املدفوعــات عندمــا تكــون
االســتفادة مــن برنامــج الشــرائح
االئتمانيــة األعلــى إمــا متعــذرة أو غيــر
1
ضرور يــة

تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر

ال يلــزم تقديــم وثيقــة اســتراتيجية احلــد مــن
الفقــر إذا كانــت املــدة األصليــة لالتفــاق يف
ظــل تســهيل االســتعداد االئتمــاين تتجــاوز
عاميــن

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد
من الفقر

شــريحة االئتمــان األعلــى؛ مرونــة فيمــا
يتعلــق بمســار ضبــط أوضــاع املاليــة
العامــة وتوقيتــه

شــريحة االئتمــان األعلــى؛ تهــدف إىل
تلبيــة احتياجــات قصيــرة األجــل ملعاجلــة
مشــكالت يف ميــزان املدفوعــات

ال توجــد شــرطية الحقــة؛ ويســتخدم
ســجل األداء مــن أجــل تأهيــل البلــد
لتكــرار االســتخدام (عــدا يف إطــار نافــذة
الصدمــات اخلارجيــة ونافــذة الكــوارث
ا لطبيعيــة )

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

سعر الفائدة :صفر حاليا
فترات السداد:
 8-4سنوات
رســم إتاحــة %0,15 :علــى املبالــغ املتاحــة
غيــر املســحوبة يف إطــار االتفــاق الوقائــي

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

علــى أســاس نصيــب الفــرد مــن الدخــل وإمكانيــة النفــاذ إىل األســواق؛ وترتبــط االســتفادة بالتعــرض خملاطــر الديــون .وبالنســبة للبلــدان
األعضــاء املتوقــع حصولهــا علــى تمويــل مزيــج ،يتــم املــزج بيــن مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر وحســاب املــوارد
العامــة بنســبة  ،2:1علــى أال تتجــاوز االســتفادة مــن التمويــل امليســر املعيــار الســاري (ويصــرف اجلــزء املتبقــي بالكامــل مــن حســاب
3
املــوارد العامــة).

االستخدام الوقائي

ال

نعم

ال

املدة وتكرار االستخدام

مــن  3إىل  5ســنوات ،بحــد أقصــى خمــس
ســنوات للفتــرة الكليــة ،يمكــن اســتخدامه
بصــورة متكــررة

 36-12شــهرا ،ويقتصــر االســتخدام علــى
4
 3ســنوات مــن أي  6ســنوات

مبالــغ منصرفــة مباشــرة :يمكــن تكــرار
االســتخدام بشــرط التقيــد بحــدود
االســتفادة والشــروط األخــرى .ورُفِــع
مؤقتــا حــد االســتخدام املتكــرر الــذي
يقتصــر علــى مرتيــن خــال أي فتــرة
تبلــغ  12شــهرا حتــى  6إبريــل 2021

االستخدام املتزامن

حســاب املــوارد العامــة (تســهيل الصنــدوق
املمدد/اتفــاق االســتعداد االئتمــاين)

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

حســاب املــوارد العامــة (أداة التمويــل
الســريع)؛ االئتمــان املقــدم يف إطــار
أداة التمويــل الســريع يحتســب ضمــن
حــدود االســتفادة مــن مــوارد التســهيل
االئتمــاين الســريع
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التسهيل االئتماين املمدد
سياسات االستفادة من
املوارد

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

استجابة لالحتياجات التمويلية الكبيرة والعاجلة املرتبطة بجائحة كوفيد 19 -لدى البلدان األعضاء ،تمت املوافقة يف يوليو  2020على رفع
حدود االستفادة السنوية من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر مؤقتا من  %100إىل  %150من حصة العضوية يف الصندوق
ورفع حدود االستفادة االستثنائية من موارد الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر من  %133إىل  %183من حصة العضوية حتى  6إبريل
 .2021وبتاريخ  22مارس  ،2021تم رفع حد االستفادة السنوية إىل  %245من حصة العضوية وحد االستفادة السنوية االستثنائية إىل %278
من حصة العضوية لفترة مؤقتة حتى نهاية يونيو  .2021وظل احلد التراكمي (ناقص سداد املدفوعات اجملدولة)  %300من حصة العضوية يف
حالة االستفادة من املوارد يف الظروف العادية و %400من حصة العضوية يف حالة االستفادة االستثنائية حتى  22مارس  ،2021وتم الحقا
رفع حد االستفادة التراكمية إىل  %435من حصة العضوية وحد االستفادة االستثنائية التراكمية إىل  %535من حصة العضوية حتى نهاية
يونيو  .2021وتستند احلدود إىل جميع القروض القائمة يف إطار الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر.

املعايير واحلدود الفرعية

5

معيــار االســتفادة هــو  %120مــن حصــة
العضويــة لــكل اتفــاق تســهيل ائتمــاين
ممــدد مدتــه  3ســنوات بالنســبة للبلــدان
التــي يقــل جممــوع االئتمــان القائــم املقــدم
لهــا مــن الصنــدوق بشــروط ميســرة يف
إطــار كل التســهيالت عــن  %100مــن
حصــة العضويــة ،ويكــون  %75مــن حصــة
العضويــة لــكل اتفــاق مدتــه  3ســنوات
بالنســبة للبلــدان التــي يتــراوح االئتمــان
القائــم املقــدم لهــا مــن الصنــدوق بشــروط
ميســرة بيــن  %100و %200مــن حصــة
العضو يــة.

معيــار االســتفادة هــو  %120مــن حصــة
العضويــة لــكل اتفــاق تســهيل اســتعداد
ائتمــاين مدتــه  18شــهرا بالنســبة للبلــدان
التــي يقــل جممــوع االئتمــان القائــم املقــدم
لهــا مــن الصنــدوق بشــروط ميســرة يف
إطــار كل التســهيالت عــن  %100مــن
حصــة العضويــة ،ويكــون  %75مــن حصــة
العضويــة لــكل اتفــاق مدتــه  18شــهرا
بالنســبة للبلــدان التــي يتــراوح االئتمــان
القائــم املقــدم لهــا مــن الصنــدوق بشــروط
ميســرة بيــن  %100و %200مــن حصــة
العضو يــة.

ال يوجد أي معيار لالستفادة من التسهيل
االئتماين السريع يف ظل نافذة الصدمات
اخلارجية ونافذة 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 ،وذلك اعتبارا من  6إبريل  2020وحتى
نهاية ديسمبر .2021
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 .وتم
تعليق العمل حاليا باحلد األقصى لعدد مرات
الصرف خالل  12شهرا حتى نهاية ديسمبر
 .2021ومن خالل النافذة اخملصصة للكوارث
الطبيعية الكبيرة يف التسهيل االئتماين السريع،
تظل املوارد املتاحة يف حدود  %80من حصة
العضوية سنويا و %133,33منها 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 1
يوليو  2015ضمن 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.
ُ 2يجــري 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 بتطبيــق ســعر فائــدة صفــر %علــى األرصــدة القائمــة مــن قــروض الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر يف ظــل أحــد التســهيالت
التمويليــة الســابقة ،وهــو تســهيل مواجهــة الصدمــات اخلارجيــة ،حتــى نهايــة يونيــو  .2021ويف يوليــو  ،2015حــدد اجمللــس التنفيــذي ســعر فائــدة صفريــا دائمــا علــى التســهيل االئتمــاين
الســريع.
 3تطبــق املســتويات املتعــارف عليهــا حلــدود االســتفادة العاليــة (املنخفضــة) ،وهــي  )%75( %120مــن حصــة العضويــة ،إذا كان القــرض القائــم مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد
مــن الفقــر أقــل (أكبــر) مــن  %100مــن حصــة العضويــة .وال تنطبــق هــذه املســتويات املتعــارف عليهــا إذا كان هــذا القــرض أكبــر مــن  %200مــن احلصــة .ويف هــذه احلــاالت ،يحــدد حجــم
االســتفادة علــى أســاس العوامــل املذكــورة يف املالحظــة رقــم  .2وبالنســبة للتســهيل االئتمــاين الســريع ،الــذي مل يتحــدد معيــار لــه ،يســتخدم احلــد األقصــى لالســتفادة مــن املــوارد ذات
الشــروط امليســرة باعتبــاره احلــد الســنوي املطبــق ( %100مــن حصــة العضويــة حتــى نهايــة ديســمبر  ،)2021بينمــا يطبــق هــذا احلــد األقصــى علــى حــد االســتفادة الســنوي املتوســط يف
حالــة منــح تســهيل االســتعداد االئتمــاين علــى أســاس وقائــي.
 4تسهيالت االستعداد االئتماين التي تُمنح على أساس وقائي ال تدخل يف حساب احلدود الزمنية.
 5ال تطبــق معاييــر االســتفادة مــن املــوارد عندمــا يتجــاوز االئتمــان القائــم املقــدم بشــروط ميســرة  %200مــن حصــة العضويــة .ويف تلــك احلــاالت ،تتقــرر حــدود االســتفادة يف ضــوء حــد
االســتفادة التراكميــة مــن املــوارد البالــغ  %435مــن حصــة العضويــة (أو حــد االســتفادة االســتثنائية البالــغ  %535مــن حصــة العضويــة) لفتــرة مؤقتــة حتــى نهايــة يونيــو  ،2021وتوقــع
وجــود احتيــاج يف املســتقبل إىل الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق ،واجلــدول الزمنــي ملدفوعــات الســداد.
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FPOبناء أفضل للمستقبل

اجلزء  :2العمل الذي نضطلع به

العمل الذي نضطلع به

تنمية
القدرات
يسهم تعزيز قدرات املؤسسات ،بما فيها البنوك املركزية ،ووزارات
املاليــة ،واإلدارات املعنيــة باإليــرادات ،وأجهــزة اإلحصــاءات ،وأجهــزة
الرقابــة علــى القطــاع املــايل ،يف زيــادة فعاليــة السياســات وحتقيــق
املزيــد مــن االســتقرار واالحتــواء يف القطــاع االقتصــادي .ويعمــل
صنــدوق النقــد الــدويل مــع البلــدان لتطويــر سياســاتها االقتصاديــة
وتقويــة هــذه املؤسســات مــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب،
مــع التركيــز علــى القضايــا ذات األهميــة بالنســبة لتحقيــق االســتقرار
االقتصــادي والنمــو.
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طالع املزيد على شبكة اإلنترنت

WWW.IMF.ORG/AR2021

ويقدم

الصنــدوق أنشــطة تنميــة القــدرات –
كاملســاعدة الفنيــة العمليــة ،والتدريــب الــذي
يركــز علــى السياســات ،وفــرص التَعَلُّــم مــن
النظــراء – حتــى تتمكــن البلــدان مــن بنــاء مؤسســات مســتدامة
تتمتــع بالصالبــة .وتمثــل هــذه اجلهــود مســاهمة مهمــة يف تقــدم
البلــدان نحــو حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .ويعمــل الصنــدوق
مــع عــدد مــن شــركاء التنميــة الذيــن يغطــي الدعــم املقــدم منهــم
مــا يزيــد علــى نصــف أنشــطة الصنــدوق
يف جمــال تنميــة القــدرات ،بمــا يف ذلــك
املســاعدة يف تمويــل املرحلــة األوىل مــن
مبــادرة تنميــة القــدرات ملواجهــة جائحــة
كوفيــد 19-التــي أطلقهــا الصنــدوق
للبنــاء قدمــا مــن أجــل عــامل أفضــل والعمــل
علــى خلــق مســتقبل أكثــر خضــرة وذكاء
وعدالــة.
وتركــز أنشــطة تنميــة القــدرات علــى
اجملاالت الرئيسية التي يتمتع الصندوق
بخبــرة كبيــرة فيهــا ،مثــل املــوارد املاليــة
العامــة واســتقرار القطــاع املــايل واإلحصــاءات االقتصاديــة ،كمــا
تســتهدف عــددا مــن القضايــا اجلامعــة التــي تدخــل يف نطــاق خبــرة
الصنــدوق ،كعــدم املســاواة يف الدخــل واملســاواة بيــن اجلنســين
والفســاد وتغيــر املنــاخ .ويتبــوأ الصنــدوق مكانــة متميــزة تمكنــه

مــن دعــم بلدانــه األعضــاء بفضــل اتســاع نطــاق عملــه يف خمتلــف
أنحــاء العــامل ،وجتاربــه املؤسســية ،وخبراتــه علــى املســتوى
العاملــي .وتســتفيد جميــع البلــدان مــن أنشــطة الصنــدوق يف جمــال
تنميــة القــدرات ،مــع توجيــه الدعــم خصوصــا إىل الــدول الهشــة بمــا
يتناســب مــع احتياجاتهــا.
وبنــاء علــى طلــب ســلطات البلــدان األعضــاء ،يقوم أعضاء الفرق
القُطريــة واخلبــراء الفنيــون مــن صنــدوق النقــد الــدويل بوضــع خطــة
عمــل متكاملــة وتنفيذهــا حســب احتياجــات
البلــدان .ويعمــل الصنــدوق مــع البلــدان مــن
خــال شــبكة عامليــة تضــم  17مركــزا إقليميــا.
وتــم افتتــاح املركــز األخيــر ،وهــو املركــز
اإلقليمــي لتنميــة القــدرات يف منطقــة القوقــاز
وآســيا الوســطى ومنغوليــا بصــورة افتراضيــة
يف فبرايــر  .2021ويف ســياق التصــدي
جلائحــة كوفيــد ،19-قــدم الصنــدوق كذلــك
مشــورة آنيــة بشــأن السياســات ودعمــا لتنميــة
القــدرات ملــا يزيــد علــى  175بلــدا.

ونشــر الصنــدوق مــا يزيــد علــى  80مذكــرة
فنيــة حــول خمتلــف قضايــا السياســات ذات الصلــة بجائحــة
كوفيــد 19-يف املراحــل األوىل مــن األزمــة .وســاعد البلــدان أيضــا
علــى تعزيــز جهودهــا يف جمــال جمــع البيانــات االقتصاديــة ونشــرها
لتحســين قدرتهــا علــى صنــع القــرارات االقتصاديــة وزيــادة الشــفافية.
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اإلنفــاق علــى تنميــة
القــدرات كنســبة مــن
أنشــطة صنــدوق النقد
الــدويل الرئيســية
السنة املالية 2021

املساعدة الفنية
%22,1

الرقابة
الثنائية
%19,7

أنشطة متنوعة
%2,7

اإلقراض
%18,3
الرقابة
متعددة
األطراف
%21,5

ومــع زيــادة اإلنفــاق الطــارئ علــى مســتوى البلــدان ،ســاعد الصنــدوق
يف تعزيــز أطــر احلوكمــة الوطنيــة بمــا يضمــن علــى نحــو أفضــل ســرعة
وصــول األمــوال إىل الفئــات املعــوزة ومســاءلة احلكومــات فيمــا يتعلــق
بأوجــه إنفــاق األمــوال.
وســرعان مــا جنــح صنــدوق النقــد الــدويل يف تكييــف أدواتــه
مــع الواقــع املســتجد الــذي يقتضــي تنفيــذ أنشــطة تنميــة القــدرات
مــن بعــد بســبب اجلائحــة .واســتمر يف مســاعدة البلــدان األعضــاء
علــى التصــدي للتحديــات اجلديــدة ،بمــا يف ذلــك إيجــاد حلــول
رقميــة لتنفيــذ التحويــات النقديــة املباشــرة واالمتثــال الضريبــي
وجمــع اإليــرادات ،وحمايــة اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة وأوجــه
اإلنفــاق االجتماعــي األخــرى ،واالســتعداد ملواجهــة التحديــات
الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ .كذلــك ارتفعــت نســب املشــاركة
يف البرامــج التدريبيــة اجملانيــة التــي يقدمهــا الصنــدوق عبــر
اإلنترنــت ارتفاعــا كبيــرا.
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اإلنفاق على تنمية القدرات
السنوات املالية 2021–2017

(ماليين الدوالرات األمريكية)
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برنامج صندوق النقد الدويل للتعلم عبر اإلنترنت:
سلعة عامة عاملية

التغير يف نسب املشاركة يف برنامج التعلم عبر اإلنترنت عبر السنوات
عدد املشاركين احلاليين باآلالف
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كان لبرنامــج التعلــم عبــر اإلنترنــت املقــدم مــن صنــدوق النقــد
الــدويل دور مهــم يف تلبيــة احتياجــات البلــدان األعضــاء خــال
أزمــة كوفيــد.19-
فخــال العــام املنصــرم ،شــهد البرنامــج زيــادة كبيــرة يف
عــدد املشــاركين ،واجتــاز مــا يزيــد علــى  7000مســؤول حكومــي
الــدورات التدريبيــة املقدمــة مــن الصنــدوق .ويف إبريــل ،2020
أطلــق معهــد صنــدوق النقــد الــدويل قنــاة التعلــم عبــر موقــع
يوتيــوب لتقديــم مقاطــع مصــورة قصيــرة يف شــتى جمــاالت
خبــرة الصنــدوق .ومنــذ إطــاق القنــاة ،جنحــت وســيلة التعلــم
اجلديــدة والذكيــة تلــك يف اجتــذاب أكثــر مــن  4400مشــترك
وحتقيــق  233ألــف مشــاهدة.
ويتــم تطويــر املنهــج التعليمــي باســتمرار يف أهــم اجملــاالت
ذات االهتمــام العاملــي .ويف عــام  ،2020تــم إطــاق سلســلة
جديــدة مكونــة مــن خمــس دورات تدريبيــة عــن حتليــل الديــن
العــام وإدارتــه واســتدامة القــدرة علــى حتملــه ،بمــا يف ذلــك

دورة تدريبيــة تــم تصميمهــا باالشــتراك مــع البنــك الــدويل
حــول اإلطــار املشــترك بيــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك
الــدويل املتعلــق بالقــدرة علــى اســتدامة حتمــل الديــن يف البلــدان
منخفضــة الدخــل ( .)LIC DSFxومتــاح حاليــا دورات تدريبيــة
جديــدة عــن اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة (،)GFSx, BOPx
فضــا عــن ترجمــة الــدورات التدريبيــة املتاحــة عبــر اإلنترنــت
إىل ســت لغــات مؤخــرا .وخــال الفتــرة مــن إبريــل إىل يونيــو
 ،2021تــم إطــاق دورة تدريبيــة عــن النمــو الشــامل ( ،)IGxإىل
جانــب جمموعــة مــن الــدورات عــن التنبــؤ باإليــرادات ()RFAx
واإلدارة الضريبيــة (.)VITARA
جميــع الــدورات التدريبيــة علــى منصــة  — edXالتــي يعقــد
برنامــج التعلــم دوراتــه مــن خاللهــا — متاحــة جمانــا يف أي
وقــت ويف أي مــكان ،ممــا يجعــل البرنامــج ســلعة عامــة عامليــة
تهــدف إىل دعــم املعرفــة واملهــارات مــن أجــل اقتصــاد عاملــي
أكثــر اســتدامة وشــموال.

راجع صفحة  69لالطالع على جميع املصادر واملالحظات.
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تنمية القدرات
راجع صفحة  69لالطالع على جميع املصادر واملالحظات.

 251مليون دوالر

للمشــورة الفنيــة العمليــة ،والتدريــب
يف جمــال السياســات ،والتعلــم بيــن النظــراء

360

3,446

زيــارة لتقديــم املســاعدة الفنيــة
تضمنــت  1,275خبيــرا

8

دورة تدريبية تم تقديمها

4

دول هشــة بيــن أعلــى  10بلــدان تلقــت
مســاعدة فنيــة
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املشاركة يف التدريب حسب فئة الدخل

املشاركة يف التدريب حسب املناطق األصلية للمشاركين
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أكبــر عشــرة شــركاء لصنــدوق النقــد أكبر عشرة بلدان متلقية
للمساعدة الفنية
الــدويل يف جمــال تنميــة القــدرات
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االقتصادات املتقدمة

أكبــر عشــرة بلــدان متلقيــة للمســاعدة
حســب املشــاركة يف التدريــب

(االتفاقيــات املوقعــة بالــدوالر األمريكــي ،املتوســط،
الســنوات املاليــة )2021-2019

(متوســط الســنوات املاليــة  ،2021-2017اإلنفــاق
بالــدوالر األمريكــي)

(متوســط الســنوات املاليــة  ،2021-2017أســابيع
املشــاركة)

 -1اليابان
 -2االحتاد األوروبي
 -3أملانيا
 -4اململكة املتحدة
 -5هولندا
 -6سويسرا
 -7النرويج
 -8كوريا
 -9كازاخستان
 -10كندا

 -1ميانمار
 -2أوكرانيا
 -3ليبريا
 -4موزامبيق
 -5منغوليا
 -6سيراليون
 -7سري النكا
 -8أوغندا
 -9غينيا
 -10كمبوديا

 -1الهند
 -2الصين
 -3نيجيريا
 -4إندونيسيا
 -5كمبوديا
 -6أوغندا
 -7زمبابوي
 -8مصر
 -9الفلبين
 -10غانا
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اجلدول 4-2

الصناديق املواضيعية والقُطرية ألنشطة الصندوق لتنمية القدرات
حسب الوضع يف  30إبريل 2021

االسم

الشركاء

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (AML/
)CFT III

كندا وفرنسا وأملانيا واليابان وهولندا وقطر واململكة العربية السعودية وسويسرا

مبادرة كوفيد19-

الصين وأملانيا واليابان وكوريا وإسبانيا وسويسرا

البيانات لدعم القرارات ()D4D

الصيــن واالحتــاد األوروبــي وأملانيــا واليابــان وكوريــا ولكســمبرغ وهولنــدا والنرويــج
وسويســرا

تسهيل إدارة الدين )DMF III( 3

النمســا واالحتــاد األوروبــي وفرنســا وأملانيــا واليابــان وهولنــدا والنرويــج وسويســرا
واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وبنــك التنميــة اإلفريقــي

مبادرة إصالح وتدعيم القطاع املايل («فيرست»)

أملانيا وسويسرا

صندوق استقرار القطاع املايل ()FSSF

الصيــن وأملانيــا وإيطاليــا ولكســمبرغ واململكــة العربيــة الســعودية والســويد وسويســرا
واململكــة املتحــدة وبنــك االســتثمار األوروبــي

الصندوق االستئماين املواضيعي املعني بإدارة
املوارد الطبيعية ()MNRW

أستراليا واالحتاد األوروبي وهولندا والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة

الصندوق االستئماين لتعبئة املوارد ()RMTF

أســتراليا وبلجيــكا والدانمــرك واالحتــاد األوروبــي وفرنســا وأملانيــا واليابــان وكوريــا
ولكســمبرغ وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا واململكــة املتحــدة

الصندوق القُطْري لصالح الصومال

املرحلــة األوىل :كنــدا واالحتــاد األوروبــي وإيطاليــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة
والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعي
املرحلة الثانية :كندا وإيطاليا واململكة املتحدة

(باالشتراك مع البنك الدويل)
(باالشتراك مع البنك الدويل)

أداة التقييم التشخيصي لإلدارة الضريبي ة

)DAT

(�TA

فرنسا وأملانيا واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة
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اجلزء  :2العمل الذي نضطلع به

اجلدول 5-2

مراكز الصندوق اإلقليمية لتنمية القدرات
حسب الوضع يف  30إبريل 2021
االسم

الشركاء

البلدان األعضاء

معهد التدريب لصالح إفريقيا

الصين وأملانيا وموريشيوس (البلد املضيف) وبنك
االستثمار األوروبي

 45بلدا يف إفريقيا جنوب الصحراء مؤهلة للحصول على التدريب
من املعهد

مركز املساعدة الفنية
اإلقليمي ملنطقة وسط إفريقيا

الصين واالحتاد األوروبي وفرنسا وغابون (البلد
املضيف) وأملانيا وهولندا وسويسرا وبنك االستثمار
األوروبي

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

مركز املساعدة الفنية
اإلقليمي ملنطقة شرق إفريقيا

املرحلة الرابعة :االحتاد األوروبي وأملانيا وهولندا
وسويسرا وتنزانيا (البلد املضيف) واململكة املتحدة
وبنك االستثمار األوروبي
املرحلة اخلامسة :الصين وهولندا والنرويج وسويسرا
وتنزانيا (البلد املضيف) واململكة املتحدة

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

مركز املساعدة الفنية
اإلقليمي ملنطقة جنوب

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

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

مركز املساعدة الفنية
اإلقليمي ملنطقة غرب إفريقيا

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

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

()ATI

()AFC

()AFE

إفريقيا

()AFS

()AFW

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي الصين واالحتاد األوروبي وأملانيا وغانا (البلد
املضيف) وسويسرا واململكة املتحدة وبنك االستثمار
الثاين ملنطقة غرب إفريقيا
األوروبي
()AFW2
مكتب تنمية القدرات يف تايلند
()CDOT

اليابان وتايلند (البلد املضيف)

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي بربادوس (البلد املضيف) وكندا واالحتاد األوروبي
واملكسيك وهولندا واململكة املتحدة وبنك التنمية
ملنطقة الكاريبي ()CARTAC
الكاريبي والبنك املركزي لشرق الكاريبي
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كابو فيردي وغامبيا وغانا وليبريا ونيجيريا وسيراليون

البلدان املستفيدة األساسية :كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية
الشعبية وميانمار وفييت نام .املشروعات اخملتارة الواقعة يف
نطاق مكتب تنمية القدرات يف تايلند تغطي كذلك بلدانا أخرى يف
جنوب شرق آسيا ويف منطقة جزر احمليط الهادئ.
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

املركز اإلقليمي لتنمية القدرات
يف منطقة القوقاز وآسيا
الوسطى ومنغوليا ()CCAMTAC

الصيــن وكازاخســتان (البلــد املضيــف) وكوريــا وبولنــدا أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية
وسويســرا وبنــك التنميــة اآلســيوي
قيرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي االحتاد األوروبي وغواتيماال (البلد املضيف)
ولكسمبرغ واملكسيك والنرويج وإسبانيا ومصرف
ألمريكا الوسطى وبنما
التكامل االقتصادي يف أمريكا الوسطى
واجلمهورية الدومينيكية

البلدان األعضاء

كوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال
وهندوراس ونيكاراغوا وبنما

()CAPTAC-DR

مركز تنمية القدرات املشترك
بين صندوق النقد الدويل
والصين

الصين (البلد املضيف)

الصين وجمموعة من البلدان املؤهلة لالستفادة من تدريب املركز

()CICDC

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

الكويت (البلد املضيف)

البلدان أعضاء جامعة الدول العربية مؤهلة لالستفادة من تدريب
املركز

األوسط

()CEF

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي االحتاد األوروبي وفرنسا وأملانيا ولبنان (البلد
املضيف) وهولندا وسويسرا
ملنطقة الشرق األوسط
()METAC

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

مركز املساعدة الفنية املالية
ملنطقة احمليط الهادئ

أستراليا وكندا واالحتاد األوروبي وفيجي (البلد
املضيف) وكوريا ونيوزيلندا والواليات املتحدة وبنك
التنمية اآلسيوي

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
املشترك بين صندوق النقد

أستراليا واليابان وسنغافورة (البلد املضيف)

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

أستراليا واالحتاد األوروبي والهند (البلد املضيف)
وكوريا واململكة املتحدة

بنغالديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وسري النكا

()PFTAC

الدويل وسنغافورة ()STI

مركز التدريب واملساعدة الفنية
اإلقليمي جلنوب آسيا

()SARTTAC

ملحوظة :يقدم صندوق النقد الدويل كذلك دورات تدريبية من خالل برامج التدريب اإلقليمية.
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الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدويل
حسب الوضع يف  30إبريل 2021
اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية
اجمللس التنفيذي

* قائمة أعضاء اجمللس يف الصفحات
52-48

جملس احملافظين

* القائمة يف الصفحة 53

طالع املزيد على شبكة اإلنترنت

WWW.IMF.ORG/AR2021

جلنة التنمية املشتركة لصندوق
1
النقد الدويل والبنك الدويل

مكتب التقييم املستقل

تشارلز كولينز ،مدير املكتب

وحدة إدارة املعرفة

املدير العام
نواب املدير العام

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2021

كريغ سيفي ،رئيس الوحدة

مكتب االستثمار-خطة تقاعد املوظفين

ديريك بيلز ،مدير املكتب

مكتب امليزانية والتخطيط

مكتب التدقيق الداخلي

مكتب إدارة اخملاطر

مكتب االبتكار والتغيير

نانسي أسيكو أونيانغو ،مدير املكتب

فيفيك أرورا ،رئيس املكتب

انتقلت إىل اإلدارة اإلفريقية يف فبراير 2021

ميشيل شانون ،مدير املكتب

جينا باوونيه ،رئيس املكتب

بريندا بولتوود ،مدير املكتب
عُيِّنت يف مارس 2021

إدارات املناطق اجلغرافية
اإلدارة اإلفريقية

اإلدارات الوظيفية وإدارات اخلدمات اخلاصة

أبيب سيالسي ،مدير اإلدارة

إدارة التواصل
جيرارد رايس ،مدير اإلدارة

إدارة آسيا واحمليط الهادئ

إدارة شؤون املالية العامة

تشانغ يونغ ري ،مدير اإلدارة

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا
واحمليط الهادئ
تشيكاهيسا سومي ،مدير املكتب

اإلدارة األوروبية

بول تومسون ،مدير اإلدارة
أُعْلِن تقاعده يف فبراير 2020
ألفريد كامر ،مدير اإلدارة
عُيِّن يف يوليو 2020
مكاتب الصندوق يف أوروبا
أشوك بهاتيا ،مدير املكتب

إدارة الشرق األوسط وآسيا
الوسطى

فيتور غاسبار ،مدير اإلدارة

معهد تنمية القدرات

شارميني كوري ،مدير املعهد
معهد التدريب لصالح إفريقيا
عبد العزيز وين ،مدير املعهد
معهد فيينا املشترك
هيرفيه جويل ،مدير املعهد
مركز صندوق النقد الدويل
لالقتصاد والتمويل يف الشرق
األوسط (يف الكويت)
أسامة كنعان ،مدير املركز
معهد التدريب يف سنغافورة
ستيفان دانينغر ،مدير املعهد

جهاد أزعور ،مدير اإلدارة

إدارة نصف الكرة الغربي

أليهاندرو ورنير ،مدير اإلدارة
أُعْلِنَ تقاعده يف إبريل 2021

إدارة املالية

أندرو تويدي ،مدير اإلدارة
أُعْلِن تقاعده يف فبراير 2021
برنارد الورز ،مدير اإلدارة
عُيِّن يف مارس 2021

إدارة الشؤون القانونية

رودا ويكس-براون ،املستشار
القانوين العام ومدير اإلدارة

إدارة األسواق النقدية
والرأسمالية

توباياس أدريان ،املستشار
املايل ومدير اإلدارة

إدارة البحوث

غيتا غوبيناث ،املستشار
االقتصادي ومدير اإلدارة

إدارات اخلدمات املساندة
إدارة اخلدمات واملنشآت املؤسسية
جنيفر لستر ،مدير اإلدارة

إدارة املوارد البشرية

كالبانا كوتشار ،مدير اإلدارة

إدارة تكنولوجيا املعلومات

إدوارد أندرســون ،املســؤول اإلعالمــي
األول ومديــر اإلدارة

إدارة أمانة صندوق النقد الدويل
جيانهاي لين ،أمين الصندوق ومدير اإلدارة
أُعلِن تقاعده يف فبراير 2020
سيدا أوغادا ،أمين الصندوق ،ومدير اإلدارة
عُيِّن يف أغسطس 2020

إدارة اإلحصاءات

لوي مارك دوشارم ،كبير
اإلحصائيين ومسؤول البيانات،
ومدير اإلدارة

إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة

مارتن مواليزن ،مدير اإلدارة
أُعلِنَ تقاعده يف يوليو 2020

سيال بازارباسيوغلو ،مدير اإلدارة
عُيِّنَت يف أغسطس 2020

مكتب الصندوق لدى األمم املتحدة
روبرت باول ،املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة

 1تُعرف رسميا باسم اللجنة الوزارية املشتركة جمللس حمافظي البنك والصندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية إىل البلدان النامية.
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اجلزء  :3من نحن

املديرون التنفيذيون
حسب الوضع يف  30إبريل 2021

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

أيفو أندرياناريفيلو

أفونسو بيفيالكوا

سورجيت باال
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وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه
التنفيــذي ،الــذي يناقــش تبعــات السياســات االقتصاديــة لــكل بلــد
عضــو علــى املســتوى الوطنــي 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.

أرنو بويسيه

سيرهيو تشودوس

دومينيكو فانيزا

بول هيلبرز

حسين حسيني

تشانغ ها

جونغشيا جين

لويز ليفونيان

أليسارا ماهاساندانا
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اجلزء  :3من نحن

املديرون التنفيذيون ،تتمة
حسب الوضع يف  30إبريل 2021

حممود حمي الدين

إيتا ماناثوكو

بابلو مورينو

أليكسي موجين
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ماهر مؤمنة

دانييل بالوتاي

ميكا بوسو

إليزابيث شورتينو

شونا رياك

تاكوجي تاناكا

بيوتر ترابينسكي

روديغر فون كاليست
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اجلزء  :3من نحن

املديرون التنفيذيون واملناوبون
حسب الوضع يف  30إبريل 2021
أيفو أندرياناريفيلو
فاسينيت سيلال
ريجيس نسونديه

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

أفونسو بيفيالكوا
برونو سارايفا
فرانك فوينتس

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

سورجيت باال
يوتيكا إندراراتنا

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري
النكا

أرنو بويسيه
بيير–إيليوت روزان

فرنسا

بابلو مورينو
ألفونسو غويرا
خوسيه أندريس روميرو

سيرهيو تشودوس
لويس أوسكار هيريرا

األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي،
باراغواي ،بيرو ،أوروغواي

ماهر مؤمنة
بندر احلمايل

اململكة العربية السعودية

دومينيكو فانيزا
مايكل ماسوراكيس

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

أليكسي موجين
الف باالي

روسيا ،سوريا

بول هيلبرز
أنتوين دي النوي
فالديسالف راشكوفان

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

دانييل بالوتاي
كريستيان جاست
هليل إبراهيم أزال

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

حسين حسيني
حممد القرشي

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

ميكا بوسو
جون سيغورغيرسون

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

تشانغ ها
كريس وايت
أجنيليا غرانت

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

شونا رياك
ديفيد بول رونيكل

اململكة املتحدة

إليزابيث شورتينو
شاغر

الواليات املتحدة

جونغشيا جين
جانغتشين جانغ

تاكوجي تاناكا
كين شيكادا

اليابان

الصين

لويز ليفونيان
فيرغال أوبروالكان

أنتيغوا وباربودا ،جزر البهاما،
بربادوس ،بليز ،كندا ،دومينيكا،
غرينادا ،آيرلندا ،جامايكا ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،سان
فنسنت وجزر غرينادين

بيوتر ترابينسكي
مارسيل بيتر

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

روديغر فون كاليست
كالوس غيبهارد ميرك

أملانيا
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أليسارا ماهاساندانا
فيرمان موكتار

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

إيتا ماناثوكو
ويلي نكونيادا
أوسانا جاكسن أودوين

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

حممود حمي الدين
سامي جدع
على احلوسني

البحرين ،مصر ،العراق ،األردن،
الكويت ،لبنان ،ملديف ،عُمان ،قطر،
اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن
كولومبيا ،كوستاريكا ،السلفادور،
غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك،
إسبانيا

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 ميتسوهيرو فوروساوا

نائب املدير العام أنطوانيت ساييه

نائب املدير العام تاو جانغ
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اجلزء  :3من نحن

املوارد
امليزانية
كان تنفيــذ ميزانيــة الســنة املاليــة  2021قــد تأثــر ببــدء جائحــة

بمســتوياتها يف الســنة املاليــة  ،2020فبلــغ جمموعهــا  118مليــون

كوفيــد 19-بعــد صياغــة امليزانيــة .وبلــغ جممــوع النفقــات اإلداريــة

دوالر مقارنــة باحلــد املقــرر وهــو  206مالييــن دوالر .ويرجــع

الصافيــة  1,126مليــون دوالر ،أو  ،%94,9مــن امليزانيــة الهيكليــة

انخفــاض اإلنفــاق إىل وقــف أنشــطة الســفر ،وكذلــك إىل قصــور

املعتمــدة بقيمــة  1,186مليــون دوالر .وجــاء هــذا االنخفــاض يف

الطاقــة اإلنتاجيــة يف البلــدان املســتفيدة مــن هــذه األنشــطة.

اإلنفــاق مقارنــة بامليزانيــة الهيكليــة
انعكاســا لوقــف أنشــطة الســفر ،وتأثيــر
انخفــاض درجــة إشــغال املبــاين ونقــص
االســتهالك

املرتبــط

بتكنولوجيــا

املعلومــات .وأُعيــد تخصيــص معظــم
مــوارد رحــات الســفر لدعــم زيــادة
التوظيــف يف مواجهــة األزمــة ،مــع

نموذج الدخل والرسوم
والفائدة التعويضية
واقتسام األعباء وجمموع
الدخل الشامل
نموذج الدخل

اســتمرار هــذه الزيــادة حتــى الســنة

املصــدر األساســي لتوليــد دخــل الصنــدوق

املاليــة  .2022وكان اجمللــس التنفيــذي

هــو أنشــطة اإلقــراض واالســتثمار التــي

قــد وافــق يف إبريــل  2021علــى رفــع

يمارســها (الشــكل البيــاين  .)1-3ويتحقــق

مؤقــت حلــد الترحيــل العــام مــن  %5إىل

الدخــل مــن أنشــطة اإلقــراض عــن طريــق

 %8فبلــغ اإلجمــايل  88,4مليــون دوالر هــي قيمــة املــوارد املؤقتــة

الرســوم املفروضــة علــى اســتخدام االئتمــان املقــدم مــن حســاب املــوارد

التي أُتيحت الستخدامها عموما يف تلبية االحتياجات يف مواجهة

العامــة ،ورســوم اخلدمــات ،ورســوم االلتــزام .وإضافــة إىل ذلــك ،فاســتخدام

األزمــة خــال فتــرة امليزانيــة متوســطة األجــل.

االئتمــان املقــدم مــن صنــدوق النقــد الــدويل يخضــع لرســوم إضافيــة يف

وتراجعــت أنشــطة تنميــة القــدرات التــي تُمَ ـوَّل مــن مصــادر

ظــل ظــروف معينــة .ويعتمــد نمــوذج دخــل الصنــدوق كذلــك علــى الدخــل

خارجيــة بمقــدار  50مليــون دوالر يف الســنة املاليــة  2021مقارنــة

االســتثماري الــذي يتولــد مــن األصــول يف احلســابات الفرعيــة للدخــل
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الشكل البياين 1-3

نموذج الدخل

األرباح املُحَصَّلة
(الرسوم)

حساب االستثمار

صندوق وَقْف يُمَوَّل من
أرباح بيع الذهب

صالحية استثمارية
موسعة

استرداد تكلفة اإلقراض
بشروط مُيَسَّرة

الدخل
الفائدة املدفوعة
(الفائدة التعويضية)

املصروفات اإلدارية

توزيع األرباح على
1
األعضاء

تراكم االحتياطيات

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :اإلطارات اخلضراء تمثل العناصر التي أُضيفَت إىل نموذج الدخل عام .2008
 1حسب الوضع يف  30إبريل  ،2021مل تعتمد البلدان األعضاء سياسة توزيع األرباح.

الثابــت والوقــف يف حســاب االســتثمار اخلــاص بالصنــدوق .ونظــرا
للطبيعــة العامــة لهــذه األمــوال ،تتضمــن السياســة االســتثمارية للصنــدوق،

ـبة إىل حصــة البلــد العضــو (رســوم إضافيــة حســب
تتجــاوز حــدا مقــررا نسـ ً

مســتوى املــوارد) ،وتُطَبَّــق رســوم أعلــى يف حالــة جتــاوز هــذا احلــد املقــرر

مــن جملــة أمــور أخــرى ،إجــراء تقييــم دقيــق ملســتويات اخملاطــر املقبولــة

لفتــرة زمنيــة معينــة (رســوم إضافيــة حســب مــدة الســداد) (راجــع اجلــدول

وكذلــك الضمانــات الوقائيــة للحــد مــن تضــارب املصالــح الفعلــي
وا ملُتَصَ ـوَّر.

.)2-2
وباإلضافــة إىل الرســوم الدوريــة والرســوم اإلضافيــة ،يفــرض
الصنــدوق كذلــك رســوم خدمــة ،ورســوم التــزام ،ورســوما خاصــة .فيفــرض

الرسوم

الصنــدوق رســم خدمــة قــدره  %0,5علــى كل عمليــة ســحب مــن حســاب

يف ظــل ارتفــاع مســتويات أنشــطة اإلقــراض ،يظــل مصــدر الدخــل

املــوارد العامــة .ويف بدايــة كل فتــرة مدتهــا  12شــهرا ،يُحمَّــل رســم التــزام

الرئيســي للصنــدوق هــو الرســوم املفروضــة علــى االئتمــان القائــم.

قابــل للــرد علــى املبالــغ املتاحــة للســحب بموجــب اتفاقــات االســتفادة

ويتكــون معــدل الرســم األساســي (ســعر الفائــدة) علــى تمويــل

مــن حســاب املــوارد العامــة خــال تلــك الفتــرة .ويفــرض الصنــدوق كذلــك

الصنــدوق مــن ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة مضافــا

رســوما خاصــة علــى الرســوم التــي تأخــر ســدادها ،خــال الســتة أشــهر

إليــه هامــش ثابــت يُعبــر عنــه بنقــاط األســاس ،كمــا ورد بالنقــاش

األوىل مــن تراكــم املتأخــرات علــى البلــد العضــو.

يف اجلــزء  .2ويف إبريــل  ،2020حــدد اجمللــس التنفيــذي هامــش
معــدل الرســم وهــو  100نقطــة أســاس للفتــرة املنتهيــة يف إبريــل
.2022

الفائدة التعويضية والفوائد على القروض
بالنســبة للنفقــات ،يدفــع الصنــدوق فوائــد (فائــدة تعويضيــة) للبلــدان

ويفــرض الصنــدوق كذلــك رســوما إضافيــة علــى مبالــغ االئتمــان

األعضــاء مقابــل مراكزهــا الدائنــة يف حســاب املــوارد العامــة (املعــروف

الكبيــرة .وتَطَبَّــق الرســوم اإلضافيــة علــى مبالــغ االئتمــان القائمــة التــي

باســم مراكــز شــرائح االحتياطيــات املُعَوَّضــة) .وســعر الفائــدة التعويضيــة
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األساســي يســاوي ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة .ويدفــع
الصنــدوق كذلــك فائــدة بســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة علــى
القــروض القائمــة يف إطــار اتفاقــات االقتــراض اجلديــدة (راجــع «التمويــل
مــن الصنــدوق»).

املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل
بلغــت االلتزامــات املاليــة غيــر املســددة لصنــدوق النقــد الــدويل 964,3
مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف نهايــة إبريــل ( 2021راجــع
اجلــدول  .)1-3ويف ذلــك الوقــت ،ظلــت علــى الســودان* متأخــرات مطولــة
(قائمــة ألكثــر مــن ســتة أشــهر) مســتحقة للصنــدوق ،تعــود إىل عــام

تقاسم األعباء
يجــري تعديــل معــدالت الرســم والفائــدة التعويضيــة وفــق آليــة القتســام
األعبــاء تــوزع تكلفــة االلتزامــات املاليــة املتأخــرة علــى نحــو متســاو بيــن
األعضــاء املدينيــن والدائنيــن.

.1984
وطُبقــت تدابيــر تصحيحيــة يف ظــل اســتراتيجية الصنــدوق التعاونيــة
املعــززة بشــأن املتأخــرات بهــدف معاجلــة املتأخــرات التــي طــال أمدهــا.
ويف نهايــة الســنة املاليــة ،ظــل الســودان غيــر مؤه ـ ٍل لالســتفادة مــن
مــوارد الصنــدوق.

جمموع الدخل الشامل
كان جممــوع الدخــل الشــامل لصنــدوق النقــد الــدويل يف الســنة املاليــة
 2021قــد بلــغ  4,8مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 6,9مليــار دوالر)،
انعكاســا بصفــة أساســية للدخــل النــاجت عــن ارتفــاع مســتويات نشــاط

التمويل من الصندوق

اإلقــراض ،ودخــل صنــدوق الوقــف ،واملكاســب النابعــة مــن إعــادة قيــاس

يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل التمويــل للبلــدان األعضــاء مــن خــال ثــاث

األصــول واخلصــوم يف خطــط مزايــا العامليــن يف صنــدوق النقــد الــدويل،

قنــوات ،ويحقــق جميعهــا الهــدف املشــترك املتمثــل يف حتويــل العمــات

وفــق املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة (املعيــار احملاســبي الــدويل

االحتياطيــة إىل البلــدان األعضــاء :اإلقــراض العــادي (بشــروط غيــر ميســرة)

رقــم  ،19منافــع املوظفيــن).

مــن حســاب املــوارد العامــة ،واإلقــراض بشــروط مُيَسَّــرة مــن الصنــدوق

اجلدول 1-3

املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل من البلدان التي عليها التزامات جتاوز أجل
استحقاقها ستة أشهر أو أكثر وعلى أساس نوعها ،حسب الوضع يف  30إبريل 2021
(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

حسب النوع

السودان

اجملموع

اجملموع

إدارة العمليات العامة

964.3

880.4

964.3

(بما فيها تسهيل التصحيح الهيكلي)

880.4

الصندوق االستئماين

83.9
83.9

*قام السودان بتسوية املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل يف  29يونيو ( 2021بعد االنتهاء من إعداد هذا التقرير) .ولالطالع على مزيد من املعلومات ،يمكن زيادة املوقع اإللكتروين. www.imf.org/sudan :
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االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر ،وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة.
وأهــم خاصيــة يتســم بهــا الهيــكل املــايل للصنــدوق هــي أنــه يتطــور
بصفــة مســتمرة .وقــام الصنــدوق بتأســيس وتنقيــح جمموعــة متنوعــة مــن
تســهيالت وسياســات اإلقــراض علــى مــدار الســنوات ملعاجلــة األوضــاع
املتغيــرة التــي يمــر بهــا االقتصــاد العاملــي أو العمــل مــع البلــدان األعضــاء
طبقــا الحتياجاتهــا احملــددة وظروفهــا اخلاصــة.
املساهمة يف املوارد

قوة تصويت البلد العضو

حصص العضوية حتدد مقدار
احلد األقصى من املوارد
املالية التي يلتزم البلد العضو
بتقديمها إىل الصندوق.

احلصص هي أحد احملدِّدات الرئيسية
لقوة التصويت يف قرارات الصندوق.
ويتمتع كل بلد عضو بصوت واحد
مقابل كل  100ألف وحدة حقوق
سحب خاصة يف حصة عضويته
باإلضافة إىل األصوات األساسية
(وهي واحدة جلميع األعضاء).

األدوار
املتعددة
حلصص
العضوية
حصة العضوية يف الصندوق هي
األساس يف تقرير احلد األقصى
للتمويل الذي يمكن أن يحصل
عليه بلد عضو من الصندوق
لالستفادة من املوارد يف
الظروف العادية.

احلصول على تمويل

حصص العضوية حتدد نسبة
البلد العضو يف التوزيع العام
حلقوق السحب اخلاصة.

اخملصصات من حقوق
السحب اخلاصة

احلصص :من أين تأتي أموال الصندوق؟

توفــر البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ،والتــي يبلــغ عددهــا  190بلــدا
عضــوا ،املــوارد الالزمــة لتقديــم القــروض مــن خــال مدفوعــات احلصــص
يف األســاس ،والتــي تتحــدد علــى أساســها أيضــا حقوقهــا يف التصويــت.
ويشــكل االقتــراض متعــدد األطــراف واالقتــراض الثنائــي خــط الدفــاع
الثــاين والثالــث يف أوقــات األزمــات .وتتيــح هــذه املــوارد للصنــدوق
طاقــة ماليــة تقــدر بحــوايل تريليــون دوالر لتقديــم قــروض بشــروط
غيــر ميســرة لدعــم البلــدان األعضــاء .وتمــول عمليــات اإلقــراض امليســر

وتخفيــف أعبــاء الديــون للبلــدان منخفضــة الدخــل مــن خــال صناديــق
اســتئمانية منفصلــة قائمــة علــى املســاهمات.
وحتــدد لــكل بلــد عضــو حصــة علــى أســاس مركــزه يف االقتصــاد
العاملــي .ويبلــغ جممــوع قيمــة احلصــص يف الصنــدوق  477مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة (حــوايل  685مليــار دوالر) .وترتبــط قيمــة حــق
الســحب اخلــاص ،وهــو وحــدة احلســاب املســتخدمة لــدى الصنــدوق ،بســلة
مــن العمــات (راجــع «حقــوق الســحب اخلاصــة»).
وتخضــع احلصــص كذلــك للمراجعــة بانتظــام .ويجــري حاليــا اســتكمال
املراجعة العامة السادسة عشرة للحصص ،والتي تتيح فرصة لتقييم كفاية
حصــص العضويــة ككل وكذلــك كفايــة توزيعهــا بيــن البلــدان أعضــاء
الصنــدوق .وتســتند هــذه املراجعــة إىل إصالحــات احلوكمــة التــي تــم تنفيذهــا
يف إطــار مراجعــة عــام  ،2010بمــا يف ذلــك جهــود حمايــة حصــص البلــدان
األعضــاء األشــد فقــرا وأســهمها املانحــة حلــق التصويــت .والصيغــة احلاليــة
املســتخدمة يف حتديــد احلصــص ،التــي اتُفِ ـقَ عليهــا يف  2008ويُسترشــد
بهــا منــذ ذلــك الوقــت ،تخضــع كذلــك للمراجعــة يف الوقــت الراهــن.

مدفوعات احلصص

لقــد تــم يف  26ينايــر  2016اســتيفاء الشــروط املطلوبــة لتنفيــذ الزيــادات
يف احلصــص املتفــق عليهــا يف إطــار املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة
للحصــص .وأدى ذلــك إىل مضاعفــة املــوارد املســتمدة مــن حصــص
العضويــة لتصــل إىل  477مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة (حــوايل
 685مليــار دوالر) مقابــل حــوايل  238,5مليــار وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة ( 342,5مليــار دوالر تقريبــا) .وحســب الوضــع يف  30إبريــل
 ،2021ســدد  185عضــوا مــن بيــن  190عضــوا مدفوعــات حصصهــم،
وهــو مــا يشــكل أكثــر مــن  %99مــن جممــوع الزيــادات يف احلصــص ،وبلــغ
جممــوع احلصــص  476مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة (نحــو 683
مليــار دوالر).
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أندورا تصبح البلد العضو  190يف صندوق النقد الدويل
انضمــت إمــارة أنــدورا إىل صنــدوق النقــد الــدويل يف  16أكتوبــر ،2020
وذلــك خــال حفــل أُقيــم يف واشــنطن العاصمــة.

اقتراض صندوق النقد الدويل

لالقتــراض واتفاقــات االقتــراض الثنائيــة التــي تشــكل خــط الدفــاع الثــاين
والثالــث ،علــى التــوايل ،بعــد حصــص العضويــة.
واالتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض عبــارة عــن جمموعــة مــن االتفاقــات
االئتمانيــة مــع  38مشــاركا ،واثنيــن مــن املشــاركين املرتقبيــن .وكان
حجــم االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض قــد ازداد بمقــدار الضعــف فبلــغ
حــوايل  361مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف  1ينايــر ،2021
وحُ ـدِّدَت فتــرة جديــدة لهــذه االتفاقيــات حتــى نهايــة عــام  .2025ويمكــن

اقتراض حساب املوارد العامة

تفعيــل مــوارد االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض عندمــا تنشــأ احلاجــة إىل

كمــا أُشــير آنفــا ،صنــدوق النقــد الــدويل مؤسســة تم ـوَّل مــن حصــص

تكملــة مــوارد الصنــدوق للحيلولــة دون ضعــف النظــام النقــدي الــدويل أو

العضويــة .غيــر أن املــوارد املقترضــة اليــزال لهــا دور كبيــر بوصفهــا مــوارد
مكملــة للمــوارد املســتمدة مــن احلصــص مــن خــال االتفاقــات اجلديــدة
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مواجهتــه .ويقتضــي هــذا التفعيــل قبــول املشــاركين الذيــن يمثلــون %85
مــن جممــوع االتفاقــات االئتمانيــة للمشــاركين املؤهليــن للتصويــت

واحلصــول علــى موافقــة اجمللــس التنفيــذي.

مبادلــة حقــوق الســحب اخلاصــة بــأي مــن

وفُعِّلَــت االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض عشــر

العمــات القابلــة لالســتخدام احلــر .ويمثــل

مــرات يف الفتــرة بيــن إبريــل  2011وفبرايــر

حــق الســحب اخلــاص وحــدة احلســاب يف

 ،2016وهــو تاريــخ آخــر تفعيــل لهــا.

الصنــدوق وبعــض املنظمــات الدوليــة

وكمــا أُشــير ســلفا ،تشــكل اتفاقــات

األخــرى .وحــق الســحب اخلــاص ليــس عملــة

االقتــراض الثنائيــة خــط دفــاع ثالثــا بعــد

وال اســتحقاقا علــى الصنــدوق ،إنمــا هــو

حصــص العضويــة واالتفاقــات اجلديــدة

اســتحقاق حمتمــل علــى عمــات البلــدان

لالقتــراض .وبــدأ تفعيــل اجلولــة احلاليــة

األعضــاء القابلــة لالســتخدام احلــر .ويمكــن

مــن اتفاقــات االقتــراض الثنائيــة ()2020

مبادلــة حقــوق الســحب اخلاصــة بهــذه

يف  1ينايــر  ،2021وبمــدة مبدئيــة غايتهــا

العمــات.

 31ديســمبر  ،2023قابلــة للتمديــد لعــام

وتتحــدد قيمــة وحــدة حــق الســحب

آخــر .وحســب الوضــع يف  30إبريــل
 ،2021تعهــد  40دائنــا ثنائيــا يف ظــل

اخلــاص حاليــا علــى أســاس ســلة مكونــة

اتفاقــات االقتــراض الثنائيــة لعــام  2020بــأن يقدمــوا للصنــدوق

مــن خمــس عمــات :الــدوالر األمريكــي واليــورو واليــوان الصينــي

مبلــغ ائتمــان إجماليــا يعــادل نحــو  135مليــار وحــدة حقــوق ســحب

واليــن اليابــاين واجلنيــه اإلســترليني .وتخضــع العمــات املدرجــة فيهــا

خاصــة .ويُشــترط لتفعيــل املــوارد املتاحــة يف ظــل اتفاقات االقتراض

ملراجعــة دوريــة؛ ومــن املقــرر إجــراء املراجعــة التاليــة لتقييــم ســلة

الثنائيــة أن يكــون املبلــغ املتوافــر للتمويــل بخــاف ذلــك مــن مــوارد
الصنــدوق قــد انخفــض إىل دون املســتوى احلــدي املقــرر وهــو 100
مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة وتفعيــل االتفاقــات اجلديــدة
لالقتــراض أو عــدم توافــر مــوارد غيــر ملتــزم بهــا يف ظــل االتفاقــات
اجلديــدة لالقتــراض .وتفعيــل اتفاقــات االقتــراض الثنائيــة يقتضــي
موافقــة الدائنيــن الثنائييــن الذيــن يمثلــون  %85مــن جممــوع مبالــغ
االئتمــان املتعهــد بهــا.

حقوق السحب اخلاصة
حــق الســحب اخلــاص هــو أصــل احتياطــي دويل اســتحدثه الصنــدوق
يف عــام  1969ليصبــح مكمــا لالحتياطيــات الرســمية اخلاصــة
بالبلــدان األعضــاء .ويمكــن للبلــدان األعضــاء يف الصنــدوق املشــارِكة
يف إدارة حقــوق الســحب اخلاصــة (جميــع األعضــاء يف الوقــت احلــايل)

عمــات حقــوق الســحب اخلاصــة بحلــول نهايــة يوليــو .2022
وحســب الوضــع يف  30إبريــل  ،2021بلــغ جممــوع حقــوق الســحب
اخلاصــة التــي تــم تخصيصهــا للبلــدان األعضــاء  204,2مليــار وحــدة
(مــا يعــادل حــوايل  293,2مليــار دوالر) ،بمــا يف ذلــك  182,6مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة تــم تخصيصهــا عــام  2009يف أعقــاب
األزمــة املاليــة العامليــة .ويف اجتمــاع غيــر رســمي عُقِ ـدَ يف مــارس
 ،2021أعــرب املديــرون التنفيذيــون عــن تأييــد واســع بيــن البلــدان
األعضــاء القتــراح الســيدة مديــر عــام الصنــدوق بشــأن إمكانيــة
توزيــع خمصصــات جديــدة مــن حقــوق الســحب اخلاصــة .وبمجــرد
موافقــة اجمللــس التنفيــذي علــى اقتــراح املديــر العــام ،يقـدَّم إىل جملــس
احملافظيــن الــذي يتطلــب قــراره باملوافقــة علــى توزيــع خمصصــات من
حقــوق الســحب اخلاصــة تأييــدا بأغلبيــة  %85مــن القــوة التصويتيــة
الكليــة مــن األعضــاء.
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املساءلة
صندوق النقد الدويل ،منظمة دولية تديره البلدان
األعضاء البالغ عددها  190بلدا ،وهو يف موضع
املسؤولية أمامها ،ويعتمد نظاما من الضوابط

والتوازنات لضمان املساءلة – بدءا من عمليات

التدقيق الداخلي واخلارجي وحتى إدارة اخملاطر
وتقييم سياساته وعملياته .وباملثل ،يُتوقع من
موظفي صندوق النقد الدويل مراعاة أعلى املعايير
األخالقية واملعايير السلوكية يف مكان العمل.
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الضوابط والتوازنات

إدارة اخملاطر التي تواجه املؤسسة

يُجــري صنــدوق النقــد الــدويل تدقيقــا جلميــع عملياتــه .وتتحــدد آليــات

تأســس مكتــب إدارة اخملاطــر داخــل الصنــدوق عــام  ،2014وهــو مســؤول

التدقيق بهدف حتســين احلوكمة والشــفافية واملســاءلة وتتضمن شــركة

عــن وضــع عمليــة متكاملــة إلدارة اخملاطــر علــى مســتوى املؤسســة ككل،

تدقيــق خارجــي ،وجلنــة تدقيــق خارجــي مســتقلة ،ومكتــب التدقيــق
الداخلــي .وجلنــة التدقيــق اخلارجــي مســتقلة عــن اإلدارة العُليــا للصنــدوق
وتشــرف علــى عمليــة التدقيــق الســنوي.

وتســهيل تنفيذهــا – بمــا يف ذلــك اخملاطــر علــى العمــل األساســي واخملاطــر

االســتراتيجية واملاليــة والتشــغيلية وخماطــر الســمعة – مــع تمكيــن قــدرات
التحليــل الذكــي للمخاطــر لكــي يتمكــن الصنــدوق مــن أداء مهامــه.

ويقــوم مكتــب التدقيــق الداخلــي بوظيفــة مســتقلة تتعلــق بالضمانــات
واالستشــارات صُممــت حلمايــة وتعزيــز الصنــدوق .ولهــذا املكتــب
صالحيتــان رئيســيتان :تقييــم فعاليــة احلوكمــة وإدارة اخملاطــر
والضوابــط الداخليــة يف الصنــدوق ،وحتســينها؛ والعمــل كجهــة
استشــارية وداعمــة لتحســين أســاليب عمــل الصنــدوق مــن خــال إســداء
املشــورة بشــأن أفضــل املمارســات واســتحداث حلــول للرقابــة تتســم
بفعاليــة التكلفــة.

التقرير السنوي 2021

61

بناء أفضل للمستقبل

اجلزء  :3من نحن

التعلم من التجربة

االنضباط اخلُلُقي وسلوك املوظفين

أُنشــئ مكتــب التقييــم املســتقل يف عــام  2001بغــرض تقييــم سياســات

مــن أجــل ضمــان اإلدارة الرشــيدة داخــل املؤسســة ،اعتمــد صنــدوق النقــد

الصنــدوق وأنشــطته تقييمــا مســتقال وموضوعيــا .ومكتــب التقييــم

الــدويل تدابيــر للنزاهــة ،تتضمــن مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن وكذلــك

املســتقل ذو اســتقاللية تامــة عــن اإلدارة العليــا للصنــدوق وموظفيــه،

شــروط تقديــم إقــرارات الذمــة املاليــة واإلفصــاح عــن الوضــع املــايل

ويعمــل دون أدنــى تدخــل مــن اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق .ويتــوىل

وعقوبــات تأديبيــة للمخالفيــن .ووضــع الصنــدوق مدونــة مماثلــة لقواعــد

املكتــب مهمــة تقويــة ثقافــة التعلــم داخــل الصنــدوق ،وتعزيــز مصداقيــة

ســلوك أعضــاء اجمللــس التنفيــذي .كمــا يتيــح الصنــدوق خطــا ســاخنا

الصنــدوق لــدى األطــراف اخلارجيــة ،ودعــم حوكمتــه ودوره اإلشــرايف.

لإلبــاغ عــن التجــاوزات يوفــر احلمايــة للمبلغيــن.

وركــزت تقاريــر التقييــم التــي انتهــى مــن إعدادهــا مكتــب التقييــم املســتقل
مؤخــرا علــى عمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع شــركائه ،واملشــورة بشــأن

ويتــوىل مكتــب مســؤول االنضبــاط اخللقــي تقديــم املشــورة للصنــدوق

التدفقــات الرأســمالية ،والسياســات النقديــة غيــر التقليديــة ،والرقابــة

وخبرائــه حــول قضايــا االنضبــاط اخللقــي والتحقيــق يف ادعــاءات انتهــاك

املاليــة .ويمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن مكتــب التقييــم

القواعــد واللوائــح الداخليــة ،ويشــرف علــى البرنامــج اخملصــص للتدريــب

املســتقل ،بمــا فيهــا نطــاق اختصاصاتــه وتقاريــر التقييــم ،يف املوقــع

علــى القواعــد األخالقيــة وقواعــد النزاهــة لــكل العامليــن بالصنــدوق.

اإللكتــروين.https://ieo.imf.org :

ويوجــد يف الصنــدوق كذلــك مســؤول شــكاوى مســتقل لتقديــم مســاعدة غيــر
متحيــزة ومســتقلة يف حــل املشــكالت املرتبطــة بالوظائــف.

العمل بالتعاون مع اجلمهور
يجتمــع صنــدوق النقــد الــدويل بانتظــام مــع القــادة السياســيين وســلطات البلــدان ويتعــاون بشــكل روتينــي مــع جمموعــة كبيــرة مــن
ممثلــي القطــاع اخلــاص واإلعــام واألطــراف املعنيــة غيــر احلكوميــة مثــل اجملتمــع األكاديمــي ومنظمــات اجملتمــع املــدين وأعضــاء
البرملانــات والنقابــات العماليــة وقــادة الشــباب .وتتيــح فــرص احلــوار الثنائــي تلــك للصنــدوق شــرح مناهجــه والتعلــم مــن اآلخريــن
بغــرض حتســين مشــورته بشــأن السياســات.
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تقييمات الضمانات الوقائية

يف نهاية إبريل 2021

عندمــا يقــدم الصنــدوق تمويــا إىل أحــد البلــدان األعضــاء،
عــادة مــا تُــرى عمليــة تقييــم للضمانــات الوقائيــة للحصــول
علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البنــك املركــزي لهــذا البلــد قــادر
علــى إدارة املــوارد التــي يحصــل عليهــا مــن الصنــدوق ،وعلــى
توفيــر بيانــات نقديــة موثوقــة عــن البرنامــج الــذي يدعمــه
الصنــدوق.

 346عملية تقييم

كانت قد أُجريت ،تغطي

 99بنكا مركزيا

 24عملية منها استُكمِلَت أثناء السنة املالية 2021
التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2021

طالع املزيد يف شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2021

تتضمن هذه التقييمات تقييم عمليات البنوك املركزية يف خمسة جماالت:

 1التدقيق1
اخلارجي

 2الهيكل
القانوين

 5الضوابط
الداخلية

 3إعداد
التقارير
املالية

 4التدقيق
الداخلي

وهــذه التقييمــات تتضمــن تقييــم عمليــات البنــوك املركزيــة يف

ائتمــان الصنــدوق قائمــا .ويخضــع نحــو  85بنــكا مركزيــا للمراقبــة

خمســة جمــاالت وهــي )1( :آليــة التدقيــق اخلارجــي ،و( )2الهيــكل

يف الوقــت احلــايل ،بزيــادة بلغــت  22بنــكا مركزيــا يف الســنة املاليــة

القانــوين واالســتقاللية ،و( )3إطــار إعــداد التقاريــر املاليــة ،و()4

 2021بســبب تزايــد النشــاط الــذي نتــج عــن تقديــم التمويــل للبلــدان

آليــة التدقيــق الداخلــي ،و( )5نظــام الضوابــط الداخليــة .ويف

األعضــاء مــن أجــل معاجلــة تأثيــر جائحــة كوفيــد.19-

نهايــة إبريــل  ،2021كانــت قــد أُجريــت  346عمليــة تقييــم تغطــي

ويُجــري الصنــدوق كذلــك مراجعــات للضمانــات الوقائيــة املاليــة

 99بنــكا مركزيــا ،تــم اســتكمال  24منهــا خــال الســنة املاليــة

يف خزانــات الــدول إذا تقــدم أحــد البلــدان األعضــاء بطلــب اســتفادة

.2021

اســتثنائية مــن مــوارد الصنــدوق بحيــث يُوَجَّــه جــزء كبيــر مــن األمــوال

ويراقــب الصنــدوق التقــدم الــذي حتــرزه البنــوك املركزيــة يف

–  %25علــى األقــل – نحــو تمويــل ميزانيــة الدولــة .وأُجريــت خــال

عملهــا علــى حتســين أطــر الضمانــات الوقائيــة لديهــا وتنفيــذ

الســنة املاليــة  2021عمليتــان ملراجعــة الضمانــات الوقائيــة

توصيــات الصنــدوق .وتســتمر الرقابــة طــوال الفتــرة التــي يكــون فيهــا

املاليــة.
التقرير السنوي 2021
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املسؤولية
االجتماعية
واملؤسسية

حتتل االستدامة البيئية واملبادرات اإلنسانية
موضع الصدارة يف برنامج املسؤولية
االجتماعية املؤسسية يف الصندوق.
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االستدامة البيئية
انصــب تركيــز صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام  2020بصفــة
أساســية علــى مســاعدة البلــدان األعضــاء يف مواجهــة
التحديــات التــي جلبتهــا اجلائحــة ،غيــر أن املؤسســة ظلــت تــدرج
اعتبــارات االســتدامة البيئيــة يف عملياتهــا .وانخفــض جممــوع
انبعاثاتهــا مــن غــاز االحتبــاس احلــراري بنحــو  %70مقارنــة
بعــام  1*،2019وهــو مــا يرجــع بشــكل كبيــر إىل الهبــوط
احلــاد يف أنشــطة الســفر ألغــراض العمــل نتيجــة للجائحــة.
وانخفضــت انبعاثــات املؤسســة مــن اســتهالك الكهربــاء بنســبة
 ،%35ممــا يرجــع يف جانــب كبيــر منــه إىل انخفــاض معــدل
إشــغال املبــاين .عــاوة علــى ذلــك ،فمــن شــأن التحــول اجلــاري
إىل خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات القائمــة علــى الســحابة
أن ُيم ِّكــن الصنــدوق مــن خفــض اســتهالك أجهــزة الكمبيوتــر
والطاقــة يف مــكان العمــل بشــكل دائــم .وســيواصل الصنــدوق
جعــل عملياتــه أكثــر اخضــرارا ،وبذلــك ،ســوف يجعــل بعــض
املكاســب املرتبطــة باجلائحــة مكاســب دائمــة.
*بيانات السنة التقويمية .2020

%70

انخفاض جمموع انبعاثات
غازات االحتباس احلراري
مقارنة بعام 2019

%35

تراجع انبعاثات الكهرباء
ُ
نتيجة النخفاض إشغال
املباين

خدمات تكنولوجيا املعلومات
القائمة على السحابة
أدت إىل انخفاض دائم يف استهالك أجهزة
الكمبيوتر والطاقة يف مكان العمل.
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العطاء معا

Giving Together

برنامــج «العطــاء معــا» هــو برنامج الصندوق
اخليــري الــذي تدعمــه تبرعــات املوظفيــن
واملتقاعديــن كمــا يُمَـوَّل مــن خــال مبــادرات
العطــاء املؤسســي يف الصنــدوق.
وقــد أثــرت جائحــة كوفيــد 19-علــى البرنامــج بشــكل جــذري مــن خــال
حتويــل التفاعــل بالتواجــد الشــخصي إىل تفاعــات افتراضيــة عبــر
اإلنترنــت وإلقــاء الضــوء علــى االحتياجــات الهائلــة داخــل اجملتمعــات
احملليــة ويف أنحــاء العــامل .واســتجاب موظفــو الصنــدوق وكذلــك
املتقاعــدون منــه بتقديــم دعــم غيــر مســبوق .وبفضــل إجمــايل التمويــل
مــن تبرعــات املوظفيــن واملتقاعديــن ،واملنــح يف ظــل حملــة «العطــاء معــا»

ومضاهــاة املبالــغ والتبرعــات مــن الصنــدوق ،قــدم البرنامــج أكثــر مــن

 4,6مليــون دوالر لدعــم قضايــا خيريــة يف الســنة املاليــة  – 2021وهــو
أكبــر مبلــغ قُ ـدِّم علــى اإلطــاق.

العطاء
جمعــت حملــة العطــاء هــذا العــام مــا جمموعــه  2,8مليــون دوالر لدعــم
منظمــات يف منطقــة واشــنطن العاصمــة ويف أنحــاء العــامل ،بزيــادة بلغــت
 %21مقارنــة بالعــام املاضــي وكســرت أرقامــا قياســية مــن حيــث املبالــغ
التــي جمعتهــا بالــدوالر ومشــاركة موظفــي الصنــدوق .وعــاوة علــى ذلــك،
قــام برنامــج العطــاء معــا بتنظيــم حمــات جلمــع التبرعــات لدعــم جهــود
اإلغاثــة مــن الكــوارث يف كمبوديــا والســلفادور وغواتيمــاال وهنــدوراس

الشكل البياين 2-3

جمموع التبرعات التي جُمِعَت ومبالغ مضاهاة التبرعات
(ماليين الدوالرات األمريكية)
تبرعات املوظفين واملتقاعدين

من بين اجلهات املتلقية لتبرعات برنامج العطاء معا يف
السنة املالية 2021

مضاهاة مبالغ التبرعات

 380ألف دوالر

4.5
4.0
3.5

تمت تعبئتها لدعم برامج اإلغاثة العاجلة على أرض الواقع

 535ألف دوالر

3.0
2.5

قيمة املنح لصالح األعمال اخليرية حول العامل مُنَحَت إىل

2.0
1.5
1.0

منظمة عبر

0.5
صفر
السنة املالية

28
4

2016

2017

2018

2019

2020

2021

قارات
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والهنــد ولبنــان ونيكاراغــوا والفلبيــن ،وســانت فنســنت وجــزر غريناديــن،

منظمــة الصحــة العامليــة والعامليــن يف جمــال الضيافــة الذيــن تأثــروا

وتايلنــد وفييــت نــام ،جمــع مــن خاللهــا أكثــر مــن  380ألــف دوالر لدعــم

باألزمــة .وإجمــاال قُدِّمَــت منــح إىل  28منظمــة عبــر أربــع قــارات.

برامــج اإلغاثــة العاجلــة علــى أرض الواقــع.
وإجمــاال ،بلغــت تبرعــات موظفــي الصنــدوق واملتقاعديــن منــه إضافــة
إىل مبالــغ مضاهاتهــا  4,1مليــون دوالر لدعــم القضايــا اخليريــة وجهــود
اإلغاثــة اإلنســانية خــال الســنة املاليــة  - 2021بحيــث جتــاوزت مــا تــم
جمعــه مــن أمــوال يف الســنة املاليــة املاضيــة والتــي بلغــت  3,6مليــون
دوالر.

العمل التطوعي
توصــل موظفــو الصنــدوق ،لدعــم جمتمعاتهــم احملليــة ،حتــى علــى خلفيــة

جائحــة كوفيــد – 19-وأثناءهــا بصفــة خاصــة – إىل طــرق إبداعيــة
للقيــام بــدور مؤثــر مــن خــال العمــل التطوعــي .وأطلــق برنامــج العطــاء
معــا مســابقة للتصويــر الفوتوغــرايف بالتزامــن مــع حملــة العطــاء هــذا
العــام ،واشــترك موظفــو الصنــدوق بصورهــم التــي ألقــت الضــوء علــى

املنح

مــدى اتســاع أنشــطتهم – كإعــداد وجبــات صحيــة لألســر التــي تعــاين

قــدم صنــدوق النقــد الــدويل  535ألــف دوالر يف صــورة منــح لصالــح

مــن اجلــوع ،والتطــوع للعمــل يف مكتباتهــم احملليــة ،ودعــم جيرانهــم

األعمــال اخليريــة حــول العــامل يف الســنة املاليــة  .2021ونظــرا للتأثيــر

كبــار الســن الذيــن يحتاجــون إىل املســاعدة ،واجتيــاز مســابقات اللياقــة

املســتمر جلائحــة كوفيــد 19-علــى املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح

البدنيــة مــع احملافظــة علــى التباعــد االجتماعــي لدعــم جمموعــة مــن

واجملتمعــات التــي تخدمهــا ،مُنِــح كثيــر مــن تبرعــات هــذا العــام لصالــح

القضايــا اخملتلفــة.

برامــج وخدمــات تفــرض شــروطا حمــددة لدعمهــا التشــغيلي نتيجــة ألزمــة

وإضافــة إىل ذلــك ،تكريمــا لذكــرى مارتــن لوثــر كينــغ ،شــارك موظفــو

كوفيــد 19-أو تدعــم فئــات تأثــرت باجلائحــة علــى نحــو بالــغ احلــدة.

الصنــدوق يف فعاليــة تطــوع افتراضيــة بالشــراكة مــع Free Minds

وتضمَّــن ذلــك منحــا اســتثنائية ملؤسســات غيــر هادفــة للربــح تعمــل لدفــع

 ،Book Club & Writing Workshopوهــي مؤسســة غيــر هادفــة

قضايــا العدالــة العنصريــة واالجتماعيــة قُدُمــا يف الواليــات املتحــدة،

للربــح ،مقرهــا واشــنطن العاصمــة ،تســاعد الشــباب املســجونين مــن خــال

ومضاهــاة التبرعــات ملبــادرات قادتهــا نقابــة موظفــي الصنــدوق لصالــح

تنميــة القــوى العاملــة ومنــع العنــف وتشــجيع الفنــون األدبيــة.

أطلق برنامج «العطاء معا» مسابقة تصوير بالتزامن مع
حملة العطاء هذا العام.
عكس اجتاه عقارب الساعة من أعلى اليمين:
كاترينا بوتسو ،إدارة األسواق النقدية والرأسمالية
جيهان جاك ،اإلدارة اإلفريقية
إليزابيث نيكوليتي ،إدارة التواصل
رايف أالو-دوشارم ،إدارة تكنولوجيا املعلومات
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املصادر وامللحوظات
الشكل البياين 1-2
اإلنفاق على تنمية القدرات كنسبة من أنشطة صندوق النقد الدويل الرئيسية
املصــادر :النظــام التحليلــي حلســاب التكلفــة ووضــع التقديــرات يف مكتــب امليزانيــة
والتخطيــط بالصنــدوق ،ومكتــب امليزانيــة والتخطيــط بالصنــدوق ،وحســابات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل.

الشكل البياين 6-2
املشــاركة يف التدريــب حســب املناطــق األصليــة للمشــاركين ،الســنوات املاليــة
2021-2017
املصــادر :نظــام تتبــع املشــاركين ومقدمــي الطلبــات ( ،)PATSوحســابات خبــراء صنــدوق
النقــد الــدويل.

الشكل البياين 2-2
اإلنفاق على تنمية القدرات ،السنوات املالية 2021-2017
املصــادر :النظــام التحليلــي حلســاب التكلفــة ووضــع التقديــرات يف مكتــب امليزانيــة
والتخطيــط بالصنــدوق ،ومكتــب امليزانيــة والتخطيــط بالصنــدوق ،وحســابات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل.

ملحوظــة :ينــدرج معظــم التدريــب الــذي يقدمــه صنــدوق النقــد الــدويل ضمــن إطــار برنامــج
التدريــب ملعهــد تنميــة القــدرات ،الــذي يتضمــن التدريــب الــذي ينســقه املعهــد ويقدمــه
بالتعــاون مــع غيــره مــن اإلدارات األخــرى يف املقــر الرئيســي للصنــدوق ومراكــز التدريــب
اإلقليميــة التابعــة للصنــدوق يف خمتلــف أنحــاء العــامل ،والبرامــج املعــدة خصيصــا
للمســؤولين يف البلــدان األعضــاء .ويتضمــن التدريــب كذلــك دورات صنــدوق النقــد الــدويل
عبــر اإلنترنــت التــي أكملهــا املســؤولون يف البلــدان األعضــاء بنجــاح .وباإلضافــة إىل ذلــك،
تقــدم هــذه الــدورات اإلدارات الوظيفيــة يف الصنــدوق خــارج نطــاق برنامــج التدريــب الــذي
يقدمــه معهــد تنميــة القــدرات.

الشكل البياين 3-2
أنشــطة تنميــة القــدرات املقدمــة بصــورة مباشــرة حســب املنطقــة ،الســنوات
املاليــة 2021-2017
املصــادر :النظــام التحليلــي حلســاب التكلفــة ووضــع التقديــرات يف مكتــب امليزانيــة
والتخطيــط بالصنــدوق ،ومكتــب امليزانيــة والتخطيــط بالصنــدوق ،وحســابات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل.
الشكل البياين 4-2
أنشــطة تنميــة القــدرات املقدمــة بصــورة مباشــرة حســب فئــة الدخــل ،الســنوات
املاليــة 2021-2017
املصــادر :النظــام التحليلــي حلســاب التكلفــة ووضــع التقديــرات يف مكتــب امليزانيــة
والتخطيــط بالصنــدوق ،ومكتــب امليزانيــة والتخطيــط بالصنــدوق ،وحســابات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل.
ملحوظــة :تُصَنَّــف االقتصــادات املتقدمــة وفــق عــدد إبريــل  2021مــن تقريــر “آفــاق
االقتصــاد العاملــي” ،والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل حســب تعريــف صنــدوق النقــد
الــدويل .وتتضمــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة ومتوســطة الدخــل تلــك االقتصــادات غيــر
املصنفــة ضمــن االقتصــادات املتقدمــة أو البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل.
الشكل البياين 5-2
أنشطة تنمية القدرات املقدمة بصورة مباشرة حسب املوضوع
املصــادر :النظــام التحليلــي حلســاب التكلفــة ووضــع التقديــرات يف مكتــب امليزانيــة
والتخطيــط بالصنــدوق ،ومكتــب امليزانيــة والتخطيــط بالصنــدوق ،وحســابات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل.

الشكل البياين 7-2
املشاركة يف التدريب حسب فئة الدخل ،السنوات املالية 2021-2017
املصــادر :نظــام تتبــع املشــاركين ومقدمــي الطلبــات ( ،)PATSوحســابات خبــراء صنــدوق
النقــد الــدويل.
ملحوظــة :ينــدرج معظــم التدريــب الــذي يقدمــه صنــدوق النقــد الــدويل ضمــن إطــار برنامــج
التدريــب ملعهــد تنميــة القــدرات ،الــذي يتضمــن التدريــب الــذي ينســقه املعهــد ويقدمــه
بالتعــاون مــع غيــره مــن اإلدارات األخــرى يف املقــر الرئيســي للصنــدوق ومراكــز التدريــب
اإلقليميــة التابعــة للصنــدوق يف خمتلــف أنحــاء العــامل ،والبرامــج املعــدة خصيصــا
للمســؤولين يف البلــدان األعضــاء .ويتضمــن التدريــب كذلــك دورات صنــدوق النقــد الــدويل
عبــر اإلنترنــت التــي أكملهــا املســؤولون يف البلــدان األعضــاء بنجــاح .وباإلضافــة إىل ذلــك،
تقــدم هــذه الــدورات اإلدارات الوظيفيــة يف الصنــدوق خــارج نطــاق برنامــج التدريــب الــذي
يقدمــه معهــد تنميــة القــدرات.
أكبــر عشــرة شــركاء لصنــدوق النقــد الــدويل يف جمــال تنميــة القــدرات ،وأكبــر
عشــرة بلــدان متلقيــة للمســاعدة الفنيــة وأكبــر عشــرة بلــدان متلقيــة للتدريــب
حســب عــدد املشــاركين
املصــادر :النظــام التحليلــي حلســاب التكلفــة ووضــع التقديــرات يف مكتــب امليزانيــة
والتخطيــط بالصنــدوق ،ونظــام تتبــع املشــاركين ومقدمــي الطلبــات ( ،)PATSوحســابات
خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل.
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بناء أفضل للمستقبل

اجلزء  :3من نحن

خطاب اإلرفاق املوجه
إىل جملس احملافظين
 2أغسطس 2021
السيد رئيس جملس احملافظين،
يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل ،2021
وذلــك 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
للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  ،2022بعــد اعتمادهمــا مــن اجمللــس التنفيــذي ،يف املوقــع اإللكتــروين للتقريــر الســنوي
علــى شــبكة اإلنترنــت .ويعــرض امللحــق الســادس وكذلــك الرابــط اإللكتــروين  www.imf.org/AR2021الكشــوف املاليــة املدققــة
للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  2021لــكل 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 جوديــث لوبيــز (رئيســا) ،والســيد بســام احلــاج والســيد جــاك إيتوڤنــان،
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 يف شبكة اإلنترنت
WWW.IMF.ORG/AR2021

يمكنــك احلصــول علــى التقريــر الســنوي لعــام  2021أو تنزيلــه إلكترونيــا إىل جانــب امللحــق الســادس
بعنــوان «الكشــوف املاليــة» بإحــدى طريقتيــن :إمــا بكتابــة العنــوان اإللكتــروين يف املتصفــح علــى جهــاز
الكمبيوتــر ،أو عــن طريــق املســح الضوئــي لرمــز االســتجابة الســريعة ( )QRيف هــذه الصفحــة .ونأمــل أن
تقومــوا بزيــارة الصفحــة اإللكترونيــة للتقريــر الســنوي واســتعراض كل املــوارد التــي حتتــوي عليهــا.
www.imf.org/AR2021

أعــد هــذا التقريــر الســنوي قســم الناشــر بــإدارة التواصــل يف صنــدوق النقــد الــدويل ،بالتشــاور مــع جمموعــة خمتلفــة مــن إدارات الصنــدوق .وأشــرف كل مــن
كريســتوف روزنبــرغ ولينــدا كيــن علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،يف ظــل توجيهــات جلنــة التقييــم املنبثقــة عــن اجمللــس التنفيــذي برئاســة بابلــو
مورينــو .وباشــرت أناليــزا بــاال مهــام احملــرر الرئيســي ،وتولــت الســيدة والء البرعصــي مهــام مديــر املشــروع .وشــغلت دينيــس بيرغيــرون منصــب مديــر
اإلنتــاج ،وقدمــت كريســتال هيرمــان املســاعدة يف التصميــم الرقمــي .تمــت الترجمــة والتحريــر اللغــوي واجلمــع التصويــري يف شــعبة اللغــة العربيــة ،إدارة
اخلدمــات املؤسســية واملنشــآت ،صنــدوق النقــد الــدويل.
© صندوق النقد الدويل  .2021جميع احلقوق حمفوظة.
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A RECOVERY IS UNDERWAY, BUT THERE
«يجــب علــى صنــاع السياســات أن يتخــذوا
REMAINS TREMENDOUS UNCERTAINTY.
اإلجــراءات الصحيحــة اآلن بإتاحــة فرصــة عادلــة
THE SPREAD
OFقــاح يف
POTENTIALLYعــة ل
MOREيف احلصــول علــى جر
للجميــع – ليــس
CONTAGIOUS
CORONAVIRUSــم لعيــش
VARIANTSبــل بإتاحــة الفرصــة له
الــذراع وحســب،
AND UNEVEN
VACCINE
لالقتصــادات
DISTRIBUTIONالفرصــة
حيــاة أفضــل وإتاحــة
MAKE THE TRAJECTORY OF
THEـر».
املعرضــة للمخاطـ
PANDEMIC DIFFICULT TO PREDICT.
كريستالينا غورغييفا
NO TIME TO LET UP
مدير عام صندوق النقد الدويل
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