من أين تأتي أموال الصندوق؟
Where the IMF Gets its Money
تأتي معظم موارد الصندوق المخصصة لإلقراض مما يقدمه بلدانه األعضاء ،ال سيما مدفوعاتها لسداد
حصص العضوية .وباإلضافة إلى ذلك ،يتيح االقتراض مصد ارً تكميلياً مؤقتاً للموارد المستمدة من حصص

العضوية ،كما يساهم بدور أساسي في تمكين الصندوق من تقديم دعم مالي استثنائي لبلدانه األعضاء
مول عمليات اإلقراض الميسر ومساعدات تخفيف أعباء الديون للبلدان
أثناء األمزمة االقتصادية العالمية .وتُ َّ
منخفضة الدخل من خالل صناديق استئمانية منفصلة تقوم على المساهمات.

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

حممَّه النسََّّبي فَّي االقتصَّاد العََّّالمي.

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

الصَّندوق ،عَّادة مَّا يَّدفع مبلصَّا يصَّل إلَّى ربَّع حصَّته فَّي جَّكل عمَّالت أمنبيَّة قابلَّة للتَّداول علَّى نطَّاق واسَّع (كالََّّدوالر
األمريكَّي أو اليَّورو أو الَّين أو المنيَّه اإلسَّترليني) أو حقَّوق سَّح

خاصَّة .أمَّا ثالثَّة أربَّاع الحصَّة المتبقيَّة فتَّدفع بعملََّّة

البلد العضو.
وتخضََّّع الحصََّّص للمرامعََّّة كََّّل خم َّ سََّّنوات علََّّى األقََّّل .واسََّّتُ ت
كملت فََّّي عََّّام  2010المرامع َّة العامََّّة الرابعََّّة عج َّرة
للحصص واتفق أعضاء الصندوق على أنَّه ينبصَّي مضَّاعفة مَّوارده مَّن حصَّص العضَّوية لتصَّل إلَّى  744مليَّار وحَّدة
حقوق سح

خاصة .وقد أصبحت دخلت مزيادات الحصص بموم

المرامعة الرابعة عجرة حيمز التنفيذ في يناير .2012

حيازات الذهب
تصل حيامزات صندوق النقد الدولي من الذه

إلى حوالي  90,5مليون أوقية بالومزن الترويسي ( 2117.1طنا متريا) ،مما

يمعََّّل الصََّّندوق مََّّن أكبََّّر الحََّّائمزين الرسََّّميين للََّّذه
السََّّتخدام هََّّذا الََّّذه  .فالصََّّندوق يمََّّومز لََّّه بيََّّع الََّّذه

فََّّي العََّّالم .غيََّّر أن اتفاقيََّّة تأسََّّي

الصََّّندوق تضََّّع حََّّدودا صََّّارمة

أو قبولََّّه مََّّن البلََّّدان األعضََّّاء كوسََّّيلة للََّّدفع بجََّّرط موافقََّّة أغلبيََّّة

 %15من ممموع أصوات البلدان األعضاء ،ولكن يحظر عليه جراؤه أو إمراء أإ معامالت أخرى فيه.
وفََّّي ديسََّّمبر  ،2010اختََّّتم الصََّّندوق بيََّّع  704.4طنََّّا متريََّّا مََّّن الََّّذه

(ح َّوالي ثُمََّّن حيا امزتََّّه الكليََّّة) وفقََّّا لمََّّا أمََّّامزه

الممل َّ التنفيََّّذإ فََّّي سََّّبتمبر  .2009وقََّّد اختُتتمََّّت عمليََّّة بيََّّع الََّّذه
اضطرابات في السوق وكانت كل المبيعات بأسعار السوق السائدة ،بما في ذلك عمليات البيع المباجر للحائمزين الرسميين.
المحََّّدودة فََّّي ظََّّل ضََّّمانات قويََّّة لتمن َّ

حََّّدو

Communications Department  Washington, D.C. 20431  Telephone 202-623-7300  Fax 202-623-6278

لالطالع على صحيفة الوقائع إلكترونياhttp://www.imf.org/external/np/exr/facts/finfac.htm :
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وتم استخدام  7.7مليار وحدة حقوق سح

خاصة من عائد بيع الذه

في إنجاء صندوق وْقف تم إق ارره ضمن نموذج

الدخل المديد الذإ يهدف إلى وضع موارد الصندوق المالية على مسار قابل لالستمرار .ويتم استخدام نسبة من مبيعات
الذه

في دعم التمويل الميسر المومه إلى البلدان منخفضة الدخل.

طاقة اإلقراض لدى الصندوق
يمكَّن للصََّّندوق أن يسََّّتخدم فََّّي تمويَّل أعمََّّال اإلقَّراض مََّّا لديَّه مََّّن عمََّّالت االقتصََّّادات ذات المركَّمز المََّّالي القََّّوإ التََّّي
يمول الحصول عليها من اجتراكات العضوية ويختارها الممل
َّ

التنفيذإ كل ثالثة أجهر .ومعظم هذه العمالت صادر عَّن

البلدان الصناعية ،لكن قائمة العمالت تضمنت عمَّالت القتصَّادات األسَّواق الصَّاعدة .وتجَّكل هَّذه العمَّالت ،إلَّى مانَّ
حق ََّّوق الس ََّّح

الخاص ََّّة ،مَّ َّوارد الص ََّّندوق الذاتي ََّّة القابل ََّّة لالس ََّّتخدام .ويم ََّّومز للص ََّّندوق أن يس ََّّتكمل ه ََّّذه المَّ َّوارد مؤقت ََّّا

باالقتراض ،إذا دعت الحامة (رامع أدناه).
ويجير مصطلح "قدرة الصندوق على االلتمزام اآلمل" )” (Forward commitment capacity – “FCCإلى مقدار الموارد
المتاحة لدى الصندوق لتقديم قروض مديدة (بجروط غير ميسرة) .وتتحدد هذه القدرة حس
فيها المبالغ المتاحة بموم

االتفاق الدائم لالقتراض على أسا

موارده القابلة لالستخدام  -بما

متعدد األطراف (رامع أدناه)  -باإلضافة إلى مبالغ

تسديد القروض المتوقعة على مدى األجهر االثني عجر الالحقة ،مطروحا منها الموارد التي سبق االلتمزام بها بموم
اتفاقيات اإلقراض القائمة ،مطروحا منها رصيد احترامزإ.
اتفاقات االقتراض
لدى الصندوق نوعان من اتفاقات االقتراض الدائمة على أسا

متعدد األطراف  -هما "االتفاقات المديدة لالقتراض"

)” (New Arrangements to Borrow – “NABو"االتفاقات العامة لالقتراض"

(General Arrangements to

)” .Borrow – “GABويمكن للصندوق تفعيل هذين االتفاقين إذا ارتأى أن موارده المستمدة من حصص العضوية قد ال
تكفي لسد احتيامات أعضائه  -عند وقوع أمزمة مالية كبرى على سبيل المثال.
وفي عام  ،2011تم توسيع نطاق االتفاقات المديدة لالقتراض من  41مليار وحدة حقوق سح
وحدة حقوق سح

خاصة إلى  440مليار

خاصة ،مع إضافة  17مجارك مديد منهم من ينتمي لعدد من بلدان األسواق الصاعدة .وتم تفعيل

االتفاقات المديدة لالقتراض عجر مرات لمدة تصطي الحد األقصى البالغ ستة أجهر وبالمبلغ الكامل ،وكان آخر مرة في
األول من أكتوبر .2012
وفي سياق االتفاق الذإ تم في  2010لمضاعفة موارد الصندوق من حصص العضوية بموم

المرامعة العامة الرابعة

عجرة للحصص ،تم االتفاق على أن يتم في المقابل تخفيض االئتمان الذإ تتيحه "االتفاقات المديدة لالقتراض" ،مما
يحد

تحوال في تكوين موارد اإلقراض لدى الصندوق من االتفاقات المديدة لالقتراض إلى حصص العضوية .وعق

سداد

مزيادات الحصص بمقتضى المرامعة الرابعة عجرة في فبراير  ،2012تم تخفيض موارد االتفاقات المديدة لالقتراض من
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 440مليار وحدة حقوق سح

خاصة إلى  112مليار وحدة حقوق سح

خاصة ،وانتهت في  25فبراير  2012آخر

حالة تم فيها تفعيل هذه االتفاقات.
ومنذ بداية األمزمة االقتصادية العالمية ،وقع الصندوق عدداً من اتفاقيات االقتراض الثنائية واتفاقيات جراء السندات
كمصادر مكملة لموارد الصندوق المستمدة من حصص العضوية .وتمت المولة األولى من اتفاقيات االقتراض الثنائية في
الفترة  .2010-2009وقد أوقف العمل بهذه االتفاقيات الثنائية منذ األول من إبريل .2014
وفي عام  ،2012مع تدهور األوضاع االقتصادية والمالية في منطقة اليورو ،تعهد عدد من البلدان بمزيادة أخرى في موارد
الصندوق من خالل اتفاقيات االقتراض الثنائية .واعتبا ار من  10مار
تعادل  249مليار وحدة حقوق سح

 ،2012دخلت  47اتفاقية حيمز التنفيذ بقيمة

خاصة .وكانت اتفاقيات االقتراض الثنائية في لعام  2012تصطي في البداية فترات

تتألف من عامين ،مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية تصطي كل منها عاما واحدا .وتم تمديد االتفاقيات لعام واحد في
 2017ثم عام إضافي في  2015نظ ار الستمرار مواطن الضعف في االقتصاد العالمي .وتمثل هذه الموارد خط دفاع ثان
بعد الموارد المتاحة من خالل حصص العضوية و"االتفاقات المديدة لالقتراض".
اإلقراض من الصندوق بشروط ميسرة وتخفيف أعباء الديون
يقدم صندوق النقد الدولي حاليا نوعين أساسيين من المساعدات المالية للبلدان منخفضة الدخل :قروض بفوائد منخفضة
من خالل "الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر" )”،(Poverty Reduction and Growth Trust – “PRGT
ومساعدات لتخفيف أعباء الديون بموم

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

)” Indebted Poor Countries Initiative – “HIPCو"الصندوق االستئماني الحتواء الكوار

(Heavily

وتخفيف أعباء

الديون" (” .(Catastrophe Containment and Relief Trust – “CCRوتأتي هذه الموارد من مساهمات البلدان
األعضاء ومن الصندوق نفسه ،ولي
وفي يوليو  ،2009وافق الممل

من اجتراكات الحصص.
التنفيذإ على إصالحات واسعة النطاق في التسهيالت التمويلية الميسرة ،بما في ذلك

تطبيق سعر فائدة صفرإ مؤقت على قروض الصندوق الميسرة لمميع البلدان منخفضة الدخل (تم تمديد العمل بها الحقا
حتى نهاية عام  ،)2012لمساعدة هذه البلدان على التكيف مع أثر األمزمة .والى مان

هذه اإلصالحات ،سعى الصندوق

إلى تعمزيمز طاقة اإلقراض الميسر على مدار الفترة  2017-2009من خالل تدبير موارد إضافية قدرها  10.1مليار وحدة
(حوالي  17.1مليار دوالر) تومه لتقديم التمزامات تمويلية مديدة وموارد مديدة لدعم مدفوعات الفائدة بقيمة  1.5مليار
وحدة حقوق سح

خاصة (حوالي  2.4مليار دوالر بالقيمة الحالية في نهاية .)2001

وفي سبتمبر  ،2012اعتمد الصندوق استراتيمية لمعل "الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر" قاد ار على توفير
التمويل الذاتي ولدعم اإلقراض الميسر على المدى األطول بمقدار سنوإ متوسط قدره حوالي  1.25مليار وحدة حقوق
سح

خاصة ( 2مليار دوالر تقريباً) .ولتوفير الموارد المالية الالمزمة للصندوق االستئماني حتى يتم تطبيق هذه

االستراتيمية ،وافق الممل

التنفيذإ أيضا على تومزيع ممزئي ثان الحتياطيات الصندوق العامة قدره  1.45مليار وحدة
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حقوق سح

خاصة (حوالي  2.7مليار دوالر أمريكي) يمثل األرباح االستثنائية المتحققة من بيع ممزء من ذه

الصندوق .وكان نفاذ هذا التومزيع مجروطا بتلقي ضمانات مرضية تكفل مساهمة البلدان األعضاء بموارد لدعم الصندوق
االستئماني ال تقل عن  1.545مليار وحدة حقوق سح

خاصة (ما يعادل  %90على األقل من المبلغ المومزع) ،إما من

حصتها في تومزيع االحتياطيات أو من مساهمات مديدة أخرى .وقد تحققت تلك الضمانات في  10أكتوبر  .2014وقد
تعهد حتى اآلن  152بلدا بمساهمات تعادل  %95من التومزيع ،كما سدد  142بلدا عضوا قيمة حصص العضوية (بما
يعادل  %12.5من التومزيع الكلي.
وقد أنجئ الصندوق االستئماني لموارد "تسهيل النمو والحد من الفقر" ومبادرة "هيبيك" ) (PRGT-HIPC Trustبهدف
تقديم مساعدات لتخفيف مديونية البلدان المؤهلة لالستفادة من مبادرة "هيبيك" وتوفير اإلقراض من خالل الصندوق
االستئماني للنمو والحد من الفقر .وتتألف الموارد المتاحة في الصندوق االستئماني من منح وودائع تعهد بها  94بلدا
عضوا ومساهمات من صندوق النقد الدولي نفسه .وتأتي معظم مساهمات صندوق النقد الدولي من معامالت الذه

التي

أمريت خارج السوق خالل الفترة .2000-1999
وفي عام  ،2002أطلقت المبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون (“Multilateral Debt Relief Initiative”-
)” “MDRIبتمويل من صندوقين استئمانيين ( MDRI-Iو  )MDRI-IIيستخدمان  1.5مليار وحدة حقوق سح
خاصة من موارد الصندوق الذاتية المودعة في حسا
و 1.12مليار وحدة حقوق سح

المنصرفات الخاصة )(Special Disbursement Account

خاصة من الموارد الثنائية المحولة من الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر .وقد

قدم الصندوق االستئماني األول ) (MDRI-I Trustتخفيفا لمديونية البلدان (الفقيرة المثقلة بالديون أو غيرها) التي يبلغ
المتوسط السنوإ لدخل الفرد فيها  410دوال ار أمريكيا أو أقل (على أسا

إممالي الدخل القومي في عام  .)2007أما

الصندوق االستئماني الثاني  ،(MDRI-II Trust)فقد قدم تخفيفا لمديونية البلدان المصنفة ضمن فئة البلدان الفقيرة
المثقلة بالديون التي يتماومز الدخل السنوإ للفرد فيها  410دوال ار أمريكيا .ونظ ار لعدم تبقي أإ ديون مؤهلة للحصول على
تخفيف بموم

المبادرة ،تمت تصفية الصندوقين االستئمانيين األول والثاني في عام  2015وتم تحويل معظم الموارد

المتبقية فيهما إلى "الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوار " (رامع أدناه).
وفي يونيو  ،2010أنجئ "الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوار " (Post-Catastrophe
)” Debt Relief Trust – “PCDRوبلغ تمويله  210مليون وحدة حقوق سح

خاصة (تعادل حوالي  417مليون

دوالر أمريكي) من موارد صندوق النقد الدولي الذاتية .وفي عام  ،2015وسع صندوق النقد الدولي النطاق الذإ يصطيه
هذا الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون عن البلدان التي توامه كارثة مسيمة في ممال الصحة العامة العالمية
مول الصندوق االستئماني المعدل حتى اآلن
تجكل تهديدا لألرواح والنجاط االقتصادإ والتمارة الدولية في عدة بلدان .وقد َّ
تخفيفا للديون يصل إلى نحو  100مليار دوالر للبلدان األجد تضر ار من وباء اإليبوال .وباإلضافة إلى استخدام الموارد
الباقية في الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوار ( 102مليون وحدة حقوق سح

خاصة)

ومن تصفية الصندوق االستئماني األول للمبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون ) ،(MDRI-I Trustيسعى

5
الصندوق للحصول على مساهمات ثنائية لتدبير التمويل الكافي للصندوق االستئماني الحتواء الكوار وتخفيف أعباء
الديون ) .(CCR Trustوفي هذا السياق ،تم تحويل الرصيد المتبقى ( 49مليون وحدة حقوق سح

خاصة) في

الصندوق االستئماني الثاني للمبادرة متعددة األطراف لتخفيف أعباء الديون )( (MDRI-II Trustالذإ يمثل موارد
ثنائية) إلى الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوار  .كذلك يسعى الصندوق إلى الحصول
على مساهمات ثنائية إضافية قدرها  150مليون ،منها حوالي  19مليون دوالر تم التعهد بها حتى اآلن و  54مليونا
أخرى تم تلقيها.

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

تمثل هذه المعلومات آخر تحدي

في مار 2012

