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وال يشير مصطلح «بلد» ،حسب استخدامه يف هذا التقرير
السنوي ،يف جميع احلاالت ،إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب
مفهوم القانون والعرف الدوليين .ويشمل هذا املصطلح أيضا،
حسب استخدامه يف هذا التقرير ،بعض الكيانات اإلقليمية التي
ال تشكل دوال ولكن ُيحتفظ ببيانات إحصائية عنها على أساس
منفصل ومستقل.
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حملة عامة

ووحدة احلساب املستخدمة يف الصندوق هي وحدة حقوق السحب
اخلاصة؛ وعمليات حتويل بيانات الصندوق املالية إىل الدوالر
األمريكي هي عمليات تقريبية ويتم توفيرها على سبيل التيسير.
ويف  28إبريل  ،2017كان سعر صرف حقوق السحب اخلاصة
مقابل الدوالر األمريكي هو  0.729382وحدة حقوق سحب خاصة
للدوالر الواحد ،وسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل حقوق السحب
اخلاصة هو  1.37102للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة.
وكان السعر يف السنة السابقة ( 30إبريل  )2016هو 0.705552
وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد ،و 1.41733دوالر
للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة.

1

حملة عن صندوق
النقد الدويل
صندوق النقد الدويل منظمة عاملية تضم
يف عضويتها  189بلدا وتأسست لتحسين
سالمة االقتصاد العاملي .ويهدف الصندوق
إىل تعزيز التعاون النقدي العاملي ،وضمان
االستقرار املايل ،وتيسير حركة التجارة
الدولية ،وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو
االقتصادي القابل لالستمرار ،واحلد من الفقر
يف جميع أنحاء العامل.

رسالة من املدير العام

يطل كل عام على البلدان األعضاء يف
صندوق النقد الدويل ليبعث لديها األمل
ويضعها أمام حتديات جديدة .ومل تكن
الفترة املمتدة بين مايو  2016وإبريل
—2017وهي السنة املالية —2017
استثناء من ذلك.

وصندوق النقد الدويل ،الذي يشرف على النظام
النقدي الدويل لضمان كفاءة عمله ،يضع ضمن
أهدافه الرئيسية تشجيع استقرار أسعار الصرف
وتيسير التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية.
ورسالة الصندوق تمكن البلدان (ومواطنيها) من
شراء السلع واخلدمات من بعضها البعض ،وهي أمر
ضروري لتحقيق النمو االقتصادي القابل لالستمرار
ورفع مستويات املعيشة.

وبعد ُمضي سنوات عديدة من النمو
امل َخ ِّيب لآلمال ،بدأ االقتصاد العاملي
ُ
يبني زخما .فقد ساعدت مرحلة الصعود الدوري على دعم البلدان
املتقدمة واألسواق الصاعدة وبعض البلدان النامية منخفضة
الدخل .واألهم من ذلك هو عودة نمو فرص العمل من جديد يف
كثير من االقتصادات.
ومع هذا ،تكمن حتت هذه األخبار السارة بعض أجواء عدم
اليقين العميق إزاء مستقبل النظام االقتصادي واملايل العاملي
يف مرحلة ما بعد احلروب .وتعكس هذه األجواء العديد من
التحديات التي ستواجه صندوق النقد الدويل وبلدانه
األعضاء على مدى السنوات القليلة القادمة.

وجميع البلدان األعضاء يف الصندوق ممثلة يف جملسه
التنفيذي ،الذي يناقش آثار السياسات االقتصادية لكل
بلد على املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي ويوافق
على القروض التي يقدمها الصندوق ملساعدة البلدان
األعضاء على معاجلة املشكالت املؤقتة التي تواجهها
يف ميزان املدفوعات ،وكذلك جهود بناء القدرات .ويغطي
هذا التقرير السنوي أنشطة اجمللس التنفيذي واإلدارة
العليا واخلبراء خالل السنة املالية من أول مايو 2016
إىل  30إبريل  .2017وتعكس حمتوياته آراء اجمللس التنفيذي
للصندوق ومناقشاته حول قضايا السياسات ،والذي شارك
بفعالية يف إعداد هذا التقرير السنوي.
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وأول حت ٍّد أمامنا هو احلفاظ على هذا الزخم .وال تزال
البلدان أعضاء صندوق النقد الدويل تؤيد املنهج ثالثي
احملاور الذي وصفته يف التقرير السنوي لعام —2016
وهو العمل حسب الظروف ال ُق ْطرية على اجلمع بين دعم
السياسة النقدية ،وسياسات املالية العامة الداعمة
للنمو ،واإلصالحات الهيكلية التي تمكِّن من حتقيق
التحسن الضروري يف أوضاع االقتصاد العاملي.
ويؤثر هذا املنهج يف بناء الصالبة ملواجهة مواطن
الضعف التي أثارت قلق البلدان أعضاء مؤسستنا.
إال أن ذلك جمرد إحدى القضايا احلاسمة .فقد ألقى
العام املاضي كذلك الضوء على حتديات ظهرت
بصورة أوضح منذ األزمة املالية العاملية التي
شهدها عام  2008وأصبح األمر يقتضي زيادة

التركيز عليها—فهناك اخملاوف الناشئة عن فقدان الوظائف واالضطرابات يف حقبة من التغير االقتصادي والتكنولوجي
واالجتماعي السريع .وتتجلى أوضح صورها يف مشاعر القلق من تزايد عدم املساواة.

حملة عامة

ولعدم املساواة انعكاسات على جميع البلدان ،بل ويزداد تعقيدا يف كثير منها نتيجة ضعف أدائها مقارنة باالجتاهات
العامة التي كانت سائدة قبل األزمة .ومن الضروري أن يبذل اجملتمع الدويل جهودا متضافرة ليجعل النمو أقوى وأقدر على
االستمرار وأكثر احتواء .وصندوق النقد الدويل ملتزم تماما باالضطالع بدوره يف بناء اقتصاد عاملي يعود بالنفع على
اجلميع—من خالل ما يقدمه من مشورة بشأن السياسات ،وتبادل املعرفة ،والدعم املايل .ويتضمن ذلك أيضا العمل الالزم
يف مواجهة عدم املساواة بين اجلنسين.
ومن القضايا اجلوهرية الكامنة وراء ضعف االجتاهات العامة للنمو ما نشهده من تراجع ملموس يف اإلنتاجية على
مستوى االقتصادات اخملتلفة ينتج عن أسباب عديدة ،منها تقدم السكان يف العمر يف كثير من اجملتمعات—بما فيها بعض
اقتصادات األسواق الصاعدة ،وتراجع املنافع من ثورة تكنولوجيا املعلومات ،وتباطؤ نمو التجارة.
وعملنا يف مواجهة هذه التحديات—تباطؤ التجارة ،وتراجع اإلنتاجية ،وعدم املساواة بين اجلنسين ،والنمو االحتوائي—هو
ُ
موضع التركيز الرئيسي يف هذا التقرير السنوي ،كما يتبين من القسم الذي يحمل عنوان «حتت األضواء».
وهناك بطبيعة احلال حتديات أخرى .ففي االقتصادات الصاعدة ،نحتاج إىل تقديم مشورة موضوعية بشأن تمويل وإدارة
االستثمار يف البنية التحتية ،وبناء أطر املالية العامة لدعم نظم الصحة والتعليم القوية—وكلها ضرورية الستمرار جناحها
االقتصادي .ويف كثير من البلدان النامية منخفضة الدخل ،فإنها تعني ضمان القدرة على التغلب على تأثير تراجع أسعار
السلع األولية للحفاظ على التقدم القوي الذي حققته خالل العقدين املاضيين والذي انتشل ماليين السكان من هوة الفقر.
ويف خمتلف البلدان حول العامل ،فإنها تعني كذلك التركيز على قضايا حاسمة تؤثر على مصائرها االقتصادية كافة ،مثل
تغير املناخ والفساد.
امللحة التي تواجه البلدان أعضاء صندوق النقد الدويل ،فإن املوضوعات التي تناولها
ويف ظل هذه اجملموعة من القضايا
َّ
اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل العام املاضي—ثم يتناولها بناء على ذلك هذا التقرير السنوي—تكتسب أهمية
خاصة ،وتتضمن تقوية شبكة األمان املايل العاملية ،مع التركيز على القضايا االقتصادية الكلية املالية يف أعمال الرقابة،
وتقييم احليز املايل ،وتعميق عملنا يف جمال تنمية القدرات.
ويندرج هذا العمل كله حتت االلتزام جمددا بالتعاون والتكامل على املستوى الدويل .إن رخاء االقتصاد العاملي واألسرة
األممية الواحدة يتوقف على استعدادنا الدائم للعمل معا من أجل التصدي للتحديات أمامنا بتعزيز االستقرار املايل ،واحلد
من االختالالت العاملية ،وبناء األساس لتحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع على اجلميع.
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عمل الصندوق يف جمال السياسات

جاء جدول أعمال السيدة مدير عام الصندوق بشأن السياسات
العاملية يف إبريل  ،2017متابعة ملا جاء يف جدول أعمال
أكتوبر  ،2016ليوجز أهم األعمال التي قام بها الصندوق يف
جمال السياسات خالل السنة التي انتهت يف  30إبريل ،2017
وتشمل ما يلي:

•	استعرض التجارب السابقة يف إدخال القضايا املالية ضمن
عمليات فحص السالمة االقتصادية
•	ناقش قضايا االستقرار املايل يف البلدان التي تطبق نظم
التمويل اإلسالمي
•	استعرض آخر االجتاهات العامة يف عالقات املراسلة املصرفية

عمليات مراجعة السياسات واألعمال التحليلية
األساسية:

•	استعرض دور الصندوق يف زيادة الصالبة يف مواجهة الكوارث
الطبيعية وتغير املناخ يف الدول الصغيرة

•	بدأ ترشيد عملية تقييم احليز املتاح من املالية العامة يف
عمليات فحص سالمة االقتصاد التي يجريها الصندوق سنويا

•	بحث عن طرائق لتعزيز إطار املراقبة الالحقة للبرنامج

•	بدأ العمل على تعزيز أدوات التحليل بغية تكثيف الرقابة على
القضايا الهيكلية يف عمليات فحص سالمة االقتصاد

جعل العمل متعدد األطراف يحقق النفع للجميع:

•	ح َّلل أسباب بطء اإلنتاجية العاملية
•	ناقش التطورات واآلفاق االقتصادية الكلية يف البلدان النامية
منخفضة الدخل
•	أصدر دراسة عن السياسات الهيكلية وعدم املساواة يف توزيع
الدخل يف البلدان النامية منخفضة الدخل
•	واصل إلقاء الضوء على تعبئة اإليرادات احمللية واملسائل
الضريبية الدولية يف عمليات فحص سالمة االقتصاد

•	أصدر دراسة عن جعل التجارة حمركا للنمو
•	ضمن جتديد القرار بشأن «االتفاقات اجلديدة لالقتراض»
حتى نهاية عام  2022وتأمين تعهدات إضافية لدعم اتفاقات
اإلقراض الثنائية
•	نظر يف مدى كفاية شبكة األمان املايل العاملية بغية دراسة
إصالح جمموعة أدوات الصندوق

دعم جدول أعمال السياسات العاملية من خالل أنشطة
•	فحص احلالة االقتصادية وحالة السوق بالنسبة ألدوات الدين تنمية القدرات:
السيادية للحاالت الطارئة

•	استعرض التجارب السابقة يف حترير وإدارة التدفقات
الرأسمالية
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ووجه نصف املساعدة الفنية تقريبا
•	واصل التوسع يف األنشطةَّ ،
إىل البلدان النامية منخفضة الدخل وأكثر من نصف التدريب إىل
اقتصادات األسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل

أهم أدوار الصندوق

•	استمر يف توسيع نطاق وصول التدريب الذي يقدمه
الصندوق من خالل التع ُّلم عبر اإلنترنت ،الذي أصبح يغطي
اآلن  %30من جميع املشاركين يف التدريب ،وواصل توسيع
نطاق دورات التدريب التي يقدمها عبر اإلنترنت ،بما يف ذلك
بلغات أخرى غير اإلجنليزية

أهم األدوار التي يقوم بها الصندوق هي كما يلي:

•	واصل تنمية القدرات بشأن القضايا املتعلقة بالقطاع املايل،
وبصفة رئيسية يف إفريقيا

إتاحة التمويل بصفة مؤقتة للبلدان األعضاء
ملساعدتها يف معاجلة املشكالت املتعلقة بميزان
املدفوعات ،وذلك مثال يف ظروف معينة عندما
ال جتد لديها ما يكفي من النقد األجنبي بسبب جتاوز
مدفوعاتها اخلارجية إيراداتها من النقد األجنبي.

•	واصل عمله يف وضع إطار لتنمية القدرات يف الدول الهشة لدعم
عمليات بناء املؤسسات ،وتقوية إطار متابعة النتائج والتقييم،
وتعزيز التنسيق مع الشركاء اآلخرين
•	تعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمم
املتحدة والبنك الدويل ملواصلة دعم العمل بشأن قضايا الضرائب
الدولية ،باستخدام وسائل منها «منبر التعاون بشأن الضرائب»
•	عمل مع شركائه يف معاجلة التحديات أمام حتقيق أهداف التنمية
املستدامة  2030التي وضعتها األمم املتحدة ،مستخدما وسائل منها دعم
تعبئة اإليرادات؛ وواصل معاجلة قضايا البيانات والقطاع املايل يف البلدان
النامية منخفضة الدخل ،باستخدام وسائل منها إطالق صناديق جديدة
ملعاجلة الفجوات يف البيانات وحتقيق االستقرار املايل؛ واستمر يف توفير
دعم عملي وميداين للمتابعة من خالل شبكة الصندوق من مراكز املساعدة
الفنية اإلقليمية

حملة عامة

•	عزَّز التنسيق بين أنشطة الصندوق يف جمال الرقابة االقتصادية
واإلقراض وتبادل املعرفة ،وخاصة من خالل مركز التدريب
افت ِتح حديثا ،وأعاد
واملساعدة الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا الذي ُ
تصميم منهج التدريب والدورات التي يقدمها

تقديم املشورة للبلدان األعضاء بشأن اعتماد
السياسات التي يمكن أن تساعدها على حتقيق
االستقرار االقتصادي الكلي ،ومن ثم تعجيل وتيرة النمو
االقتصادي وتخفيف حدة الفقر.

تقديم املساعدة الفنية والتدريب للبلدان بناء
على طلبها ،ملساعدتها يف بناء وتعزيز اخلبرات
واملؤسسات الالزمة لتنفيذ السياسات االقتصادية
السليمة.
ويقع املقر الرئيسي لصندوق النقد الدويل يف
واشنطن العاصمة ،وله مكاتب يف أنحاء العامل
مما يعكس اتساع نطاق تواصله على املستوى
العاملي وروابطه الوثيقة مع بلدانه األعضاء.
ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن
صندوق النقد الدويل وبلدانه األعضاء يف
موقع الصندوق اإللكتروين على شبكة
اإلنترنت.www.imf.org :
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كيف نعطي
النمو العاملي
دفعـة
البداية

ركزت أنشطة صندوق النقد الدويل
يف السنة املالية  2017على القضايا
العاملية امللحة:
التجارة وتأثيرها اإليجابي على
النمو وأولئك الذين مل يلحقوا بالركب
اإلنتاجية التي أسهم انخفاض
نموها يف ركود مستويات الدخل
النمو االحتوائي وسياساته
ملعاجلة تزايد عدم املساواة الناجت
بشكل كبير عن التغيرات التكنولوجية
املساواة بين اجلنسين لكي يحقق
االقتصاد العاملي كل إمكاناته

إدارة الدين ملساعدة البلدان
على التكيف مع انخفاض إيرادات
السلع األولية

6

صندوق النقد الدويل

حتت األضواء

ودعا قادة جمموعة العشرين يف القمة املالية
واالقتصادية  2016التي ُع ِقدت يف الصين ،إىل
انتهاج سياسات حملية تمكن من اقتسام مكاسب
التجارة على نطاق أوسع.

التحديات
أمام التجارة
العاملية
أدت التجارة دورا فعاال يف قيادة النمو العاملي،
فساعدت على حتقيق تقدم غير مسبوق يف
اإلنتاجية ورفع مستويات املعيشة ،وانتشال
ماليين السكان من هوة الفقر ،وتخفيض
األسعار .ومع ذلك ،فقد تباطأ نمو التجارة—مع
تراجع نمو اإلنتاجية ومستويات الدخل .ويرجع
أحد أسباب هذا االجتاه العام إىل تباطؤ النمو
االقتصادي ،والذي أسهم فيه أيضا ،يف أعقاب
األزمة املالية العاملية عام .2008

واشترك صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
ومنظمة التجارة العاملية يف إعداد دراسة
الجتماع ممثلي رؤساء حكومات جمموعة
العشرين يف مارس  2017يف أملانيا ناقشت
السياسات التي من شأنها االستجابة لهذه الدعوة.
وجاء يف بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية يف صندوق النقد الدويل الصادر يف إبريل
 2017أن «الفترة املطولة من النمو املنخفض
أبرزت خماوف الذين مل يلحقوا بالركب »،وأنه
«من الضروري التأكد من إتاحة الفرصة للجميع
لالستفادة من االندماج االقتصادي العاملي
والتقدم التكنولوجي ».ويركز خبراء صندوق النقد
الدويل بصورة متزايدة على تأثير التجارة على
نتائج سوق العمل.

جعل التجارة حمرك النمو
للجميع :التجارة والسياسات
وتيسير التكيف
ساعد التكامل التجاري املتزايد
على قيادة النمو االقتصادي يف
االقتصادات املتقدمة والنامية يف
الفترة األخيرة من القرن العشرين.
وبرغم ذلك ،فمنذ مطلع األلفينات،
تباطأت وتيرة نمو التجارة
واإلنتاجية ومستويات الدخل،
فلم يستطع كثيرون اللحاق
بالركب ،وال سيما يف االقتصادات
املتقدمة.

حملة عامة

وبرغم املنافع التي حققتها ،كان للتجارة تأثير
سلبي على بعض فئات العاملين واجملتمعات
اخملتلفة ،وال سيما يف أوروبا والواليات املتحدة.
واشتدت حدة هذه االضطرابات ،التي ترجع أيضا
إىل تأثير االبتكار التكنولوجي ،نتيجة لتباطؤ
النمو وردود األفعال املضادة التي أدت إىل
إضعاف دعم التكامل االقتصادي العاملي.

ملخص دراسة خبراء الصندوق

وبانتهاج السياسات الصحيحة،
تستطيع البلدان أن حتقق منفعة
من التجارة ،وأن تنهض بأولئك
الذين مل يلحقوا بالركب ،وأن تعزز
املرونة وحتسن األداء يف القطاع
االقتصادي ككل.
إعداد صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
ومنظمة التجارة العاملية
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حتت األضواء
ماذا نتعلم

التجارة وثيقة االرتباط بالنمو . . .
استطاعت التجارة يف السلع واخلدمات ،خالل الفترة من  1960وحتى وقوع األزمة املالية العاملية
يف  ،2008أن حتقق نموا بلغ معدله السنوي يف املتوسط حوايل — %6أي حوايل ضعف معدل نمو
إجمايل الناجت احمللي (الشكل البياين  .)1-1وكان انخفاض تكاليف التجارة ،بما فيها التعريفات
والتكنولوجيا ،قد ساعد على هذا التوسع فأدى إىل ظهور سالسل العرض العاملية التي دفعت التقدم يف
الصناعات التحويلية وأدت إىل زيادة اإلنتاجية .وأسهم ارتفاع مستويات املعيشة الذي صاحب نمو
التجارة ،يف خمتلف أنحاء العامل ،يف دعم وجهة النظر التي تذهب إىل أن التجارة هي أحد احملركات
الرئيسية للنمو .وبرغم ذلك ،تباطأت التجارة ،يف وقت أقرب ،األمر الذي يرجع بشكل كبير إىل ضعف
النشاط االقتصادي —وال سيما االستثمار—على نحو ما يوثقه الفصل الثاين يف عدد أكتوبر 2016
من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي».

 . . .لكن الشكوك حول منافع التجارة تنامت . . .
يتزايد قلق البعض يف كثير من االقتصادات املتقدمة بشأن تأثير التجارة .وانعكس هذا التحول
يف مسوح الرأي العام ويف بعض االنتخابات .وتتخذ اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية عموما مواقف أكثر إيجابية إزاء التجارة.

األسواق الصاعدة تشهد مزيدا من النمو
تباطأت وتيرة النمو التجاري واالقتصادي يف أنحاء العامل منذ
 ،2008لكن اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
حققت زيادات أكبر يف إجمايل الناجت احمللي والواردات مقارنة
باالقتصادات املتقدمة.
١-١

يف الفترة من 1960
وحتى وقوع األزمة املالية
العاملية يف  ،2008نمت التجارة
يف السلع واخلدمات بمعدل سنوي
بلغ يف املتوسط حوايل ضعف
معدل نمو إجمايل
الناجت احمللي.

٢٠١٦-١٩٦٠

١٠٠ = ١٩٦٠

٢٠٠٩-٢٠٠٨
٢,٠٠٠
١,٠٠٠
٥٠٠

٢٠١٥
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٢٠١٠

٢٠٠٥

املصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

١٩٨٥

١٩٨٠

١٩٧٥

١٩٧٠

١٩٦٥

١٠٠

١٩٦٠
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اإلنتاجية تتداعى
أعقب األزمة املالية العاملية تباطؤ حاد يف نمو
اإلنتاجية يف أنحاء العامل (الشكل البياين .)2-1
وأسهم هذا االجتاه العام يف ركود مستويات
الدخل يف كثير من االقتصادات املتقدمة كما
أضاف إىل الهجوم السياسي ضد العوملة.

وأصدر صندوق النقد الدويل يف إبريل 2017
دراسة بعنوان «اإلنتاجية العامليةَ :ذ َرتها
الرياح املناوئة» ،تعالج القضايا احمليطة
باإلنتاجية .وكانت هذه القضايا أيضا هي

اإلنتاجية العامليةَ :ذ َرتها
الرياح املناوئة

موضوع مقال ُن ِشر يف عدد مارس  2017من
جملة التمويل والتنمية.
ويعزى هذا التباطؤ إىل أسباب هيكلية وأخرى
ُ
متعلقة باألزمة .وتتضمن القوى الهيكلية
خفوت تأثير طفرة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وضعف جهود إصالح أسواق
العمل واملنتجات ،ونقص املهارات وعدم
اتساقها مع احتياجات سوق العمل ،وعوامل
ديمغرافية مثل تقدم أعمار السكان .إضافة
إىل ذلك ،ال تزال اآلثار الباقية لألزمة العاملية
ملموسة—يف ضعف امليزانيات العمومية
للشركات ،وضيق أوضاع االئتمان يف بعض
البلدان ،وتراجع االستثمار ،وضعف الطلب،
وعدم اليقين احمليط بالسياسات.
أما تباطؤ التجارة العاملية فيشكل عبئا آخر
طويل املدى على اإلنتاجية :منذ عام 2012
عجزت التجارة عن مواكبة إجمايل الناجت
احمللي العاملي .وقد يكون ذلك مؤشرا على
انخفاض مكاسب اإلنتاجية يف املستقبل—
حتى وإن مل يؤخذ احتمال فرض قيود على
التجارة يف احلسبان.

كان نمو اإلنتاجية—وهو أحد
احملركات الرئيسية لرفع مستويات
املعيشة—آخذا يف التراجع بالفعل
يف االقتصادات املتقدمة قبل أن
تزيد األزمة املالية العاملية من
حدة انخفاضه.
ومن املعوقات الهيكلية تراجع طفرة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الذي ُيعزى أحد أسبابه إىل ارتفاع
أعمار القوى العاملة ،وتباطؤ
التجارة العاملية ،وضعف تراكم
رأس املال البشري.

حملة عامة

وكان هذا النمط واضحا يف إنتاجية العمالة
(الناجت لكل عامل) وكذلك يف اإلنتاجية الكلية
لعوامل اإلنتاج ،التي تقيس الكفاءة الكلية
يف استخدام اقتصاد ما للعمالة ورأس املال
وعناصر خمتلفة مثل التكنولوجيا .واستمرار
هذا االجتاه العام سيهدد التقدم يف رفع
مستويات املعيشة يف العامل ،ومعاجلة الدين
العام واخلاص ،وضمان مقومات البقاء
لنظم احلماية االجتماعية .ويمكن أن يؤثر
تراجع نمو اإلنتاجية كذلك على قدرة صناع
السياسات على التحرك يف مواجهة الصدمات
االقتصادية مستقبال.

ملخص دراسة خبراء الصندوق

وإنعاش نمو اإلنتاجية يقتضي
معاجلة تركات األزمة املتبقية يف
املضي يف تنفيذ
األجل القصير مع ُ
اإلصالحات الهيكلية ملعاجلة
املعوقات األطول أمدا.
إعداد غوستافو آدلر ،ورومين دوفال،
ودافيد فورسيري ،وسينيم كيليتش
تشيليك ،وكسينيا كولوسكوفا ،وماركوس
بوبالفسكي-ريبيرو
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تباطأ نمو اإلنتاجية كثيرا يف أنحاء العامل
٢٠٠٩-٢٠٠٨
منذ األزمة املالية العاملية يف .2008

ماذا نتعلم

كيفية حتسين
اإلنتاجية
من أجل التصدي للقضايا التي تسهم يف تراجع
نمو اإلنتاجية ،يتعين على صناع السياسات السعي
إىل تقوية االبتكار والتعليم ،وتعزيز اإلصالحات
الهيكلية ،واالستمرار يف جني املكاسب من انفتاح
التجارة والهجرة ،مع تنفيذ سياسات تعالج مسألة
االحتواء .ولكن نظرا ألن قسما كبيرا من التباطؤ يعكس
ندوب األزمة املالية العاملية ،يجب توجيه العمل نحو
موروثات األزمة.

وكان آخذا يف التراجع بالفعل يف االقتصادات املتقدمة
قبل أن تزيد األزمة من حدة انخفاضه.
هناك قوى هيكلية وعوامل ديمغرافية أسهمت
كذلك يف هذا االجتاه العام.

٠٫٨
٠٫٢
٠٫٢

٠٫٢-

• إعادة هيكلة دين الشركات وتقوية امليزانيات العمومية
للبنوك ،وذلك بهدف تيسير حصولها على االئتمان وحتفيز
االستثمار يف رأس املال املادي وغير املادي .وسوف تستفيد
اإلنتاجية اإلجمالية كذلك—وخاصة يف أوروبا ،حيث تسير
عملية إصالح امليزانية العمومية بوتيرة أبطأ مقارن ًة بالواليات
املتحدة .كذلك فإن إعادة هيكلة الشركات وتعزيز الرقابة املصرفية
سيسهمان يف حتسين تخصيص رأس املال.
• إعطاء إشارات واضحة بشأن السياسة االقتصادية مستقبال،
وال سيما فيما يتعلق بسياسات املالية العامة والتنظيم والتجارة.
وهذا األمر من شأنه دعم االستثمار.
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٣

٢٠٠٩-٢٠٠٨

ومن التدابير التي ُتتخذ على مستوى السياسات ما يلي:
• تعزيز الطلب حيث يظل ضعيفا ،وخاصة يف جمال
االستثمار ،من خالل مشاريع استثمارية عامة خمتارة
بعناية وإزالة العقبات أمام االستثمار اخلاص .وسوف يدعم
ذلك تراكم رأس املال واعتماد تكنولوجيات جديدة.

٢-١

٢٠١٦-١٩٩٠

٢
١

٠٫٨

٠٫٢
٢٠١٥
٠٫٢

٠٫٢-

٢٠١٠

٢٠٠٠

٢٠٠٥

١٢-

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

املصادر :جداول «بن العاملية بشأن التجارة»  ،اإلصدار 9.0؛ وصندوق النقد الدويل« ،آفاق
االقتصاد العاملي»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :متوسطات اجملموعات مرجحة باستخدام إجمايل الناجت احمللي على أساس تعادل
القوى الشرائية.

٣-

١٩٩٠
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تشجيع النمو االحتوائي
السياسات االقتصادية الكلية
الهيكلية وعدم املساواة
يف توزيع الدخل يف البلدان
النامية منخفضة الدخل
على الرغم من حتقيق نمو قوي
على مدى العقدين املاضيين،
ال يزال هناك قدر كبير من عدم
املساواة يف توزيع الدخل يف
كثير من البلدان النامية منخفضة
الدخل ،األمر الذي يمكن أن يضعف
وتيرة واستمرارية النمو واالستقرار
االقتصادي الكلي يف املستقبل.

ويتبين من بحوث صندوق النقد الدويل يف هذا اجملال أن تزايد
عدم املساواة يفرض خماطر أمام قدرة النمو االقتصادي على
االستمرار ،وأن لتصميم السياسات احلكومية تأثير على توزيع
الدخل ،وأن يف إمكان احلكومة أيضا املساعدة يف معاجلة هذا
املوقف .وصدرت يف يناير  2017دراسة أعدها صندوق النقد
الدويل وسعت نطاق هذا البحث ليتضمن تأثير السياسات الهيكلية
Figure 1.3
الكلية يف البلدان النامية منخفضة الدخل (الشكل البياين  .)4-1وربما واجهت هذه االقتصادات
economies,
per capita
real
market
 Advancedمن
حتديات بصفة خاصة
املوازنة ،وحترير سوق
انعكاسات عجز
أخرى على
وركزت بحوث
املساواة
1980–2012بين النمو وعدم
املفاضلة
income,
العمل ،وحتركات رؤوس األموال عبر احلدود.
نتيجة سمات معينة مثل الطابع

In advanced economies, the incomes of the top 1 percent

إمكانية احلصول على تمويل،
وتدين مستويات البنية التحتية.
أما السياسات املوجهة لتحقيق
النمو مثل إصالحات املالية
العامة (تدابير السياسة الضريبية،
واالستثمارات الكبيرة يف البنية
التحتية) ،وإصالحات القطاع
املايل ،واإلصالحات يف القطاع
الزراعي ،فقد تكون لها عواقب
كبيرة على التوزيع يف البلدان
النامية منخفضة الدخل .ويمكن
اتخاذ خطوات للتدخل املوجه
يف السياسات ،وتنفيذه إىل
جانب اإلصالحات الداعمة للنمو،
الحتواء أي آثار معاكسة لتدابير
اإلصالح على التوزيع.

حملة عامة

بدأ القلق من عدم املساواة يف توزيع الدخل والنمو االحتوائي
يظهر كقضية ذات أهمية على املستوى العاملي (الشكل
البياين  .)3-1وعلى مدى الثالثين عاما املاضية ،ازداد
عدم املساواة يف كثير من البلدان نتيجة للتغير التكنولوجي
بشكل كبير .واآلن ُتويل احلكومات يف أنحاء العامل اهتماما
كبيرا وتخصص املوارد الالزمة ملواجهة التحديات أمام
جعل النمو أكثر احتوائية.

ملخص دراسة خبراء الصندوق

ويتجه الصندوق يف الوقت احلايل إىل حتويل عمله نحو إيجاد
غير الرسمي السائد بشكل كبير ،إعداد ستيفانيا فابريزيو ،ودافيد
have grown three times
faster than those of the rest of the
احلركة فورسيري ،ورودريغو غراسيا-بيردو،
الطرائق امللموسة لترجمة الفهم األعمق جلذور عدم املساواة إىل وحمدودية القدرة على
وبن غريس يل ،وساندرا ليزارازو،
population
over
the
last
three
decades.
سياسات تدفع للمضي يف حتقيق النمو االحتوائي—مع التركيز
اجلغرافية أو حركة العمالة بين ومارينا مينديس تاباريس ،وفوتوشي
القطاعات،
ناريتا ،وأدريان بيرالتا-ألفا
والفروقIndex,
= 1980
100
الكبيرة يف300
اإلنتاجية بين القطاعات ،وعدم

٢٨٢٫٢

٪١

250
200

150يزدادون ِغنى
األغنياء

٪٩٩

١٤٣٫٨

٣-١
٢٠١٢-١٩٨٠

’10

٪١

٢٨٢٫٢

’05

’00

’95

’90

٣٠٠

’85٢٥٠
٢٠٠

١٥٥٫٥
١٤٣٫٨

٢٠١٠

١٥٠
٪٩٩
٢٠٠٥

١٠٠
٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

٥٠ ١٠٠ = ١٩٨٠
١٩٨٥

١٩٨٠

يف االقتصادات املتقدمة ،ارتفعت مستويات
100
دخل أعلى  %1من السكان بوتيرة أسرع بمقدار
ثالثة أضعاف مقارنة بمستويات دخل بقية
السكان50.

’80

املصادر :قاعدة بيانات الثروة والدخل يف العامل & (World Wealth
)Income Database؛ وصندوق النقد الدويل« ،آفاق االقتصاد العاملي»؛
وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :تتضمن العينة أستراليا وكندا والدانمرك وفرنسا وأملانيا
وآيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج
والبرتغال وسنغافورة وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة
ويقصد بالدخل السوقي دخل األفراد قبل خصم
والواليات املتحدةُ .
الضرائب والتحويالت.
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حملات من بلدان رائدة يف العمل ملواجهة عدم املساواة
بوليفيا كانت ذات يوم أحد البلدان التي اتسمت بأعلى مستويات عدم املساواة يف
أمريكا الالتينية ،واقترن ارتفاع أسعار السلع األولية بالسياسات احلكومية
ليسهما معا يف الدفع نحو حتقيق حتسن كبير .ومع هبوط أسعار السلع
األولية ،سعت بوليفيا إىل التمسك بهذا التقدم .وركزت مشاورات صندوق
النقد الدويل مع بوليفيا لعامي  2015و 2016على عدم املساواة استنادا
إىل دراسة تناولت دخل األسرة .ووضع خبراء الصندوق نموذجا يحاكي تطور عدم
املساواة ويختبر السياسات الالزمة للمحافظة على املكاسب التي حققتها بوليفيا .وتقرر يف مشاورات
عام  2016أن أكثر االستجابات الفعالة على صعيد السياسات هي احلفاظ على االستثمار يف البنية
التحتية ،وتوجيه التحويالت النقدية بطريقة أفضل ،وتوسيع إمكانات احلصول على اخلدمات املالية.

على الطرائق العادلة لفرض
الضرائب واإلنفاق .ويتعين أن
تكون القرارات يف هذا اجملال يف
أيدي السلطات الوطنية.

إثيـوبيا يتسم القطاع املايل يف إثيوبيا بعدم تطوره نسبيا ،بينما حتصل املؤسسات احلكومية على
ثلثي جمموع االئتمان املصريف .وأسعار الفائدة على الودائع سلبية بالقيمة احلقيقية.
وعلى مدى العامين املاضيين ،عمل
وحددت مشاورات املادة الرابعة لعام  2016اخلطوات التي تتخذها السلطات لزيادة
خبراء صندوق النقد الدويل مع
اإلدماج املايل .و ُأجري حتليل منفصل ناقش اإلصالحات الرامية إىل خفض إقراض
جمموعة من البلدان من خمتلف مناطق
القطاع العام وزيادة أسعار الفائدة على الودائع وأوضح أن اإلصالحات من املرجح
العامل وفئات الدخل على أساس جتريبي
أن تزيد عدم املساواة نظرا للمنفعة التي ستعود على قطاعي الصناعة التحويلية واخلدمات.
إلدخال قضايا عدم املساواة واستجابة
وأشار ذلك إىل احلاجة إىل حتسين إمكانات احلصول على تمويل حركة العمالة وزيادة حريتها.
السياسات يف املناقشات أثناء العمليات
السنوية لفحص سالمة االقتصاد التي
م ــالوي كان لبرنامج دعم السماد لصغار املزارعين يف مالوي دور رئيسي يف
يجريها الصندوق مع البلدان األعضاء .وترد
جهود البالد نحو احلد من الفقر .إال أن تكاليف البرنامج أخذت تتزايد
هذه القضايا اآلن يف التقارير التي ُتعد كجزء
وشاع سوء استخدامه—دون أن يسهم يف زيادة إنتاج الذرة أو احلد
من عملية مشاورات املادة الرابعة.
من الفقر بشكل ملموس—وكان أحد أسباب ذلك هو اجلفاف الشديد.
ويعمل حاليا صندوق النقد الدويل ،بالتعاون مع البنك الدويل،
مع احلكومة لتحويل موارد الدعمإىل حتويالت نقدية إىل الفقراء يف املناطق
الريفية .ويف نفس الوقت ،تقرر توجيه اإلنفاق على البحوث والتطوير يف جمال
الزراعة وعلى الري نحو زيادة إنتاجية املزارع الصغيرة وتعزيز الصالبة
ويتوقع أن تشكل هذه اجلهود ،إىل
يف مواجهة صدمات األحوال اجلويةُ .
جانب التحويالت النقدية ،وسيلة أكثر فعالية للحد من عدم املساواة.
٤-١
٢٠١٣-١٩٩٦

النمو ال يعود بالنفع على اجلميع
أخذ االقتصاد ينمو والفقر يتراجع ،لكن عدم املساواة ال يزال
مرتفعا بصورة مزمنة يف البلدان منخفضة الدخل.
املصادر :قاعدة البيانات االجتماعية واالقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي؛
ومؤشرات التنمية العاملية؛ وصندوق النقد الدويل« ،آفاق االقتصاد العاملي»؛
وPovcalNet؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :معامل جيني يقيس توزيع الدخل بين سكان البلد املعني .وكلما ارتفع
املؤشر ،ارتفع مستوى عدم املساواة .ويستند حساب ُمعامِ ل جيني إىل  40بلدا من
البلدان منخفضة الدخل.
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حتت األضواء
ماذا نتعلم

العمل
على حتقيق
املساواة
بين اجلنسين

—موريس أوبستفيلد ،املستشار االقتصادي يف
صندوق النقد الدويل 23 ،مارس 2017

سعى الصندوق إىل تعجيل وتيرة التقدم يف عمله
املعني بقضايا نوعي اجلنس خالل السنوات
األخيرة يف جماالت حتليل السياسات وإسداء
املشورة بشأنها ،والبحوث ،وتبادل املعرفة .وقد
ازداد التعمق يف هذه اجملموعة من األنشطة خالل
السنة املالية  .2017وقدمت السيدة كريستين
الغارد مدير عام الصندوق إطارا لاللتزامات التي
تعهد بها الصندوق أمام اجتماع فريق اخلبراء
رفيع املستوى التابع لألمم املتحدة حول «تمكين
املرأة اقتصاديا» يف سبتمبر  .2016وتضمنت
هذه االلتزامات ما يلي:
• تقديم حتليالت ومشورة بشأن السياسات
لدعم مشاركة املرأة يف سوق العمل
• بذل اجلهود ملعاجلة ثغرات البيانات املتعلقة
باجلنسين ،والتركيز على اإلدماج املايل
• إعداد ميزانيات مراعية للنوع االجتماعي
• إجراء البحوث حول اآلثار التمييزية املترتبة
على القيود القانونية
• إجراء البحوث حول الروابط بين عدم املساواة
بين اجلنسين والنمو ،وتأثير السياسات على عدم
املساواة بين اجلنسين

امليزانية املراعية لنوع اجلنس هي منهج يستخدم أدوات سياسة املالية
العامة واإلدارة املالية العامة يف تشجيع املساواة بين اجلنسين
وتنميتها .وال يعني ذلك جمرد تمويل املبادرات الصريحة للمساواة
بين اجلنسين ،وإنما يعني كذلك حتليل سياسات املالية العامة
والقرارات بشأن امليزانية لفهم تأثيرها—بقصد أو بغير قصد—
على املساواة بين اجلنسين ،واستخدام هذه املعلومات
يف تصميم سياسات فعالة للمساواة بين اجلنسين.
ويركز بعض البلدان على خمصصات اإلنفاق أو
هيكل سياسات املالية العامة ،بينما تركز بلدان
غيرها على التغيرات اإلدارية يف التخطيط
تطورات العمل على
للميزانية ومراقبتها .وأجنح اجلهود هي
حتقيق املساواة بين
تلك التي جتمع بين اجملالين .واآلن
يوفر صندوق النقد الدويل قاعدة
اجلنسين يف السنة
بيانات على شبكة اإلنترنت
املالية 2017
عن جهود إعداد امليزانيات
وضع أهداف حتقيق املساواة بين
املراعية لنوع اجلنس يف
السياسات
اجلنسين ضمن احلوار بشأن
أنحاء العامل ،وكذلك
است ْك ِملت ثالث وعشرون دراسة
مع البلدانُ :
مؤشرين للمساواة
جتريبية ُقطْ رية وإقليمية ،ويجري العمل
بين اجلنسين.
حاليا على إجراء أربع دراسات أخرى .ويركز
هذا العمل بصفة رئيسية على زيادة مشاركة
اإلناث يف القوى العاملية وحتديد حجم اخلسائر
االقتصادية الكلية الناجمة عن عدم املساواة
بين اجلنسين .يف اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية ،تركز التوصيات على
زيادة إمكانات احلصول على التمويل ،وعلى
التعليم والتدريب ،والبنية التحتية األساسية
مثل الكهرباء والصرف الصحي؛ ويف
االقتصادات املتقدمة ،تركز التوصيات على
تغيير النظم الضريبية لتجنب معاقبة العائل
الثاين يف األسرة الواحدة ،وتوفير خدمات عالية
اجلودة لرعاية الطفل بتكلفة معقولة.

حملة عامة

«املساواة بين اجلنسين ليست جمرد قضية
معنوية؛ إنها قضية اقتصادية حيوية.
ولكي يحقق االقتصاد العاملي إمكاناته،
يتعين علينا توفير الظروف التي تمكِّ ن كل
امرأة من حتقيق إمكاناتها».

ما هي امليزانية املراعية لنوع اجلنس؟

قروض صندوق النقد الدويل :أصبحت اعتبارات
نوع اجلنس تشكل اآلن جزءا من برامج
الصندوق .ففي مصر والنيجر ،على سبيل
املثال ،تتضمن البرامج هدف زيادة مشاركة
املرأة يف االقتصاد من خالل حتسين إمكانات
توفير دور احلضانة ووضع استراتيجية لنوع
جلنس ،على التوايل.
امليزانية املراعية لنوع اجلنس :نشر صندوق
النقد الدويل يف مطلع السنة املالية  2018دراسة
التقرير السنوي 2017
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بعنوان «امليزانية املراعية لنوع اجلنس يف بلدان
جمموعة السبعة» للعرض على جمموعة السبعة
برئاسة إيطاليا لكي تستنير بها مناقشات
اجملموعة حول املساواة بين اجلنسين .واآلن
يوفر صندوق النقد الدويل قاعدة بيانات على
شبكة اإلنترنت عن جهود إعداد امليزانيات
املراعية لنوع اجلنس يف العامل ومؤشرين
للمساواة بين اجلنسين .وسيواصل الصندوق
عمله املتعلق بإعداد امليزانيات املراعية لنوع
اجلنس من خالل أنشطته كاملساعدة الفنية يف
جمال اإلدارة املالية العامة.
اإلدماج املايل :أجرى صندوق النقد الدويل
دراسات جتريبية حول إمكانات حصول املرأة
على اخلدمات املصرفية وغيرها من اخلدمات
واستخ ِدمت نتائجها يف تقييم
املالية يف  28بلدا.
ُ
ِ
طريقة تقليص الفجوات يف البيانات ،وأُعدت
جمموعة أدوات بناء على ذلك.
املطبوعات :أصدر صندوق النقد الدويل يف
فبراير  2017كتابا بعنوان «املرأة والعمل والنمو
االقتصادي :حتقيق تكافؤ الفرص».
املؤتمرات :عقد صندوق النقد الدويل مؤتمرين
تناوال قضايا نوع اجلنس :أحدهما ليوم واحد
تناول سياسات املالية العامة واملساواة بين
اجلنسين ،واآلخر ملدة ثالثة أيام عن نوع اجلنس
واالقتصاد الكلي .وحضر كل فعالية منهما ما
وع ِقدت قبل املؤتمر عن
يزيد على  200مشاركُ .
«نوع اجلنس واالقتصاد الكلي» فعالية للتعلم
بين النظراء للباحثين واخملتصين من إفريقيا
جنوب الصحراء.

بناء القدرات :أصبحت املساعدة الفنية التي
يقدمها الصندوق يف جمال إعداد امليزانية
املراعية لنوع اجلنس تكتسب أهمية متزايدة.
ومن األمثلة على ذلك كمبوديا (إعداد التقارير
املالية) ،وأوكرانيا (إطار امليزانية متوسط
األجل) ،والنمسا (تقييم شفافية املالية العامة).

نوع اجلنس والنمو
توضح الدراسات التي أجراها صندوق النقد
الدويل مدى املكاسب التي تعود على االقتصاد
الكلي عندما تتمكن املرأة من املشاركة على
وتمنح نفس الفرص
نحو أكمل يف سوق العمل ُ
(احلقوق القانونية والتعليم والصحة واحلصول
على تمويل [الشكل البياين  .)   ]5-1وبرغم
التقدم الكبير ،ال تزال مشاركة اإلناث يف القوى
العاملة أقل من مشاركة الذكور على مستوى
معظم االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية .وتتسم الفجوات بين
األجور بأنها كبيرة ،بينما عدد النساء أكبر يف
القطاع غير الرسمي وبين الفقراء .وال تزال القيود
القانونية يف  %90من البلدان تعوق قدرة املرأة
على تطوير إمكاناتها االقتصادية الكاملة.
وبينما تمثل املساواة بين الرجل واملرأة هدفا
تنمويا مهما يف ذاته ،فإن مشاركة املرأة يف
االقتصاد لها كذلك دور مهم يف النمو ،والناجت
والصادرات ،وتنويع النشاط االقتصادي ،وزيادة
العدالة يف توزيع الدخل.

ملخص دراسة خبراء الصندوق

املرأة والعمل واالقتصاد:
مكاسب االقتصاد الكلي من
املساواة بين اجلنسين
تشكل املرأة ما يزيد بقليل عن
نصف سكان العامل ،لكن مساهمتها
يف املستويات املقيسة للنشاط
االقتصادي والنمو والرفاهية ال تزال
أقل بكثير من املستوى املمكن ،وهو
ما ينطوي على عواقب اقتصادية
كلية وخيمة.
وارتفاع نسبة مشاركة اإلناث يف
القوى العاملة يمكن أن يؤدي إىل
إعطاء دفعة للنمو يف االقتصادات
التي ترتفع فيها أعمار السكان
بمعدل سريع عن طريق تخفيف
أثر انكماش القوى العاملة .كذلك
فإن حتسين الفرص املتاحة للمرأة
يمكن أن يسهم يف توسيع نطاق
التنمية االقتصادية يف االقتصادات
النامية ،عن طريق رفع معدالت
التحاق الفتيات بالتعليم على
سبيل املثال.
وسيؤدي تطبيق سياسات إلزالة
تشوهات سوق العمل وتهيئة ظروف
متكافئة للجميع إىل إعطاء املرأة
فرصة لتنمية إمكاناتها واملشاركة
يف احلياة االقتصادية بصورة أوضح.
إعداد كاترين إيلبورغ-فويتيك ،ومونيك
نوياك ،وكالبانا كوتشار ،وستيفانيا
فابريزيو ،وكانغني كبودار ،وفيليب
وينجندر ،وبينيديكت كليمنتس ،وغيرد
شوارتز

٥-١

املساواة بين
اجلنسين تزيد
النمو االقتصادي

٪٥

من شأن البلدان من جميع
فئات الدخل أن حتقق
ارتفاعا كبيرا يف إجمايل
الناجت احمللي إذا ازدادت
مشاركة املرأة يف القوى
العاملة على نحو مماثل
ملشاركة الرجل.

٪٩
٪١٢
٪٢٧
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املصدر :تقديرات خبراء صندوق النقد
الدويل.
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تنمية القدرة على إدارة الدين
اململكة العربية السعودية تبني خبراتها يف إدارة الدين
يف أعقاب الهبوط احلاد يف أسعار النفط العاملية ،وضعت حكومة اململكة العربية السعودية خططا
لعملية حتول جريئة يف اقتصاد البالد يف ظل «رؤية  »2030وبرنامج التحول الوطني .وتشمل
خططها تنويع االقتصاد ،وإيجاد فرص عمل يف القطاع اخلاص ،واتخاذ
خطوات تدريجية لتحقيق التوازن يف امليزانية العامة ،وتعزيز القدرات
االستثمارية .ومن أجل حتقيق هذه األهداف ،يتعين أن تعمل احلكومة
على تعميق السيولة يف األسواق الرأسمالية وتدعيم دور أسواق
سندات الدين.

وكان إنشاء مكتب إدارة الدين هو أوىل اخلطوات نحو تطوير أسواق رأس املال.
ويف  ،2016طلبت احلكومة إىل صندوق النقد الدويل االستفادة من خبراته يف
تأسيس هذا املكتب .وبعد حتليل الوضع املايل وحتديد إمكانية حتسين إدارة
االقتصاد الكلي من خالل إنشاء مكتب إدارة الدين ،عمل الصندوق واحلكومة
معا للقيام بما يلي:

حملة عامة

وحتى وقت قريب ،مل تكن اململكة العربية السعودية املنتجة للنفط حتتاج إىل االقتراض
تراجع اإليرادات احملصلة نتيجة هبوط
ألنها مل تواجه أي فجوات كبيرة يف التمويل .ولكن
ُ
أسعار النفط أفضى إىل عجز يف املالية العامة (الشكل البياين  ،)6-1وإن كانت أسعار
النفط قد تعافت إىل حد ما .ويف ظل هذه الظروف ،أجرت احلكومة حتوال جذريا يف
سياساتها واعتمدت منهجا يقوم على ركيزتين لضمان االستقرار االقتصادي الكلي،
وهما االعتماد على االحتياطيات الكبيرة يف املالية العامة واقتراض أموال بإصدار
سندات الدين.

هبوط أسعار النفط
يف السنوات األخيرة كان
يعني تراجع اإليرادات

عجز املالية العامة الناجت عنه حض على
حتول سياسة احلكومة.
٦-١
٢٠١٦-٢٠١٠
١٥
١٠
٥

٥١٠١٥-

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

املصادر :حكومة اململكة العربية السعودية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الشكل البياين 8-1

أوروغواي :دين القطاع العام،
2015

()%
dence
dents
residents
املصادر :البنك املركزي يف أوروغواي؛

ومؤسسة Haver Analytics؛ وصندوق النقد
الدويل« ،آفاق االقتصاد العاملي»؛ وحسابات
خبراء صندوق النقد الدويل.

• إنشاء مكتب إلدارة الدين حتت إشراف وزارة املالية ،يتوىل مسؤولية وضع األطر
القانونية وأطر احلوكمة وإدارة اخملاطر من أجل إدارة الدين.
• وضع استراتيجية متوسطة األجل للديون بغرض تقييم املفاضالت بين
استراتيجيات الدين البديلة.

وحدة إدارة الدين يف أوروغواي
حددت أبرز حاالت تباين آجال
االستحقاق.
٧-١

• تشجيع السياسات التي تسهل تطوير أسواق الدين احمللية.

وبدأ مكتب إدارة الدين يف اململكة العربية السعودية عملياته يف أكتوبر
 .2016والهدف األساسي للمكتب هو تأمين احتياجات اململكة من التمويل
ارتفع إجمايل الدين يف  2015يف الغالب نتيجة٢٠١٦-٢٠١١
باستخدام أفضل طريقة للجمع بين التكاليف واخملاطر على نحو يتوافق
النخفاض سعر صرف البيسو ،نظرا للحصة الكبيرة
احلكومة .ويف سياق استراتيجية إدارة الدين ،سيتم بالتدريج
سياسات
مع
املقومة
من الديون
٧٠
تسجيل أدوات الدين احلكومي وإدراجها وتداولها يف «تداول» ،وهي السوق
بعمالت أجنبية.
املالية السعودية.

٦٠

ومشاركة صندوق النقد الدويل يف العمل مع اململكة العربية السعودية يمكن
أن تشكل نموذجا مفيدا جملموعة من البلدان األخرى املصدرة للنفط أو السلع
٥٠
األولية والتي حتتاج إىل منهج استراتيجي شامل يف إدارة الدين.

٦١٫٩
٤٢٫٧

٤٠

٧-١

٢٠١٦

٢٠١٥

أوروغواي وإدارة األصول واخلصوم املبتكرة
حتد من ٣٠
اخملاطر

٢٠١٦-٢٠١١

٢٠١٤

٢٠١٣

٧٠

٢٠١٢
٦٠

٦١٫٩

٥٠

٤٢٫٧

٤٠
٣٠
٢٠

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

املصادر :البنك املركزي يف أوروغواي؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ وصندوق النقد
الدويل« ،آفاق االقتصاد العاملي»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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تدير الشركات أصولها وخصومها املوحدة كعنصر أساسي يف إدارة اخملاطر
٢٠
على مستوى ميزانياتها العمومية .إال أن كثيرا من احلكومات ،التي لديها
٢٠١١وخصوم متنوعة—بعضها صريح وبعضها ضمني أو طارئ—ال تعد
أصول
عادة ميزانيات عمومية كاملة أو حتى كشوف تبين مراكزها املالية ،حيث
إن األصول واخلصوم العامة ال تخضع لهذا النوع من التحليل التقليدي.
وهذا األمر يجعل من الصعب تقييم اخملاطر يف امليزانيات العمومية
للقطاع العام.
واتخذت أوروغواي منهجا مبتكرا يف مواجهة هذا التحدي .فقد عملت
وحدة إدارة الدين يف أوروغواي مع صندوق النقد الدويل لتناول إدارة
دين احلكومة من منظور أشمل يف سياق اتساع امليزانية العمومية
للقطاع العام ،ولتقييم دور سوق السندات احمللية يف

٪١٢
٪٤٩

حتت األضواء

٪١١

٪٥١

٪٤٧

٪٧٧

٪٥٣
٥-١

٥

على سبيل املثال ،كانت اخلصوم بالدوالر األمريكي تتجاوز األصول بالدوالر
األمريكي ،مما أشار إىل حاجة أوروغواي إىل وضع استراتيجية لتخفيض الدين
بالدوالر األمريكي عن طريق مواصلة تطوير سوق السندات بالعملة احمللية .ويشير
ذلك أيضا إىل أنه ينبغي ألوروغواي أن تتحوط من خماطر النقد األجنبي السائدة
من خالل تعميق أسواق العقود اآلجلة .وسوف يقتضي ذلك زيادة التنسيق بين
إدارة الدين وتنفيذ السياسة النقدية ،وكذلك توحيد أنواع أدوات الدين الصادر.
وسوف يقتضي ذلك أيضا معاجلة مسألة املؤشرات املربوطة بالتضخم
واملربوطة باألجور يف معاشات التقاعد التي يحل أجل استحقاقها ،وحتسين
ترتيبات احلفظ والتسوية العاملية.
والسلطات يف أوروغواي عازمة على احلد من التباين يف آجال استحقاق
الديون املقومة بعمالت أجنبية وتعزيز صالبة البالد يف مواجهة خماطر
النقد األجنبي ،ومن ثم تقوية االستقرار املايل .وقال مايكل بابايوانو،
رئيس بعثة املساعدة الفنية املوفدة من صندوق النقد الدويل ،إنه «من
خالل النظر يف مسألة توحيد امليزانية العمومية للبالد» فإن «السلطات
تستطيع أن ُتك ِّون نظرة متكاملة عن اخملاطر يف امليزانية العمومية
السيادية وربما تمكنت من التحوط من اخملاطر ذات الصلة ببعضها
على نحو يحقق قدرا أكبر من مردودية التكلفة».

مسألة توحيد امليزانية

حملة عامة

إدارة اخملاطر احملتملة على احملافظ العامة .وقد ساعد هذا العمل على حتديد أبرز حاالت عدم
توافق آجال االستحقاق والتغيرات التي يمكن إدخالها يف السياسات ،حيث تضمن
مراجعة امليزانيات العمومية على مستوى احلكومة ،بما فيها احلكومة املركزية ،وبنك
أوروغواي املركزي ،وكبرى املؤسسات اململوكة للدولة ،وبنك التأمين احلكومي (الشكالن
البيانيان  7-1و.)8-1

«من خالل النظر يف

العمومية للبالد تستطيع

كون نظرة
السلطات أن ُت ِّ

متكاملة عن اخملاطر يف

امليزانية العمومية السيادية

وربما تمكنت من التحوط من

اخملاطر ذات الصلة ببعضها

على نحو يحقق قدرا أكبر من

مردودية التكلفة».

—مايكل بابايوانو ،رئيس بعثة املساعدة الفنية
املوفدة من صندوق النقد الدويل
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إفريقيا جنوب الصحراء

التحوالت االقتصادية يف الصين تضر البلدان املصدرة
يف إفريقيا جنوب الصحراء

روجر نورد،
شارك يف إعداد
التحليل بعنوان
«استعادة التوازن
يف الصين وإفريقيا:
آثار استعادة توازن
النمو يف الصين
على التجارة والنمو
يف إفريقيا جنوب
الصحراء»

توطدت العالقات االقتصادية بين الصين وإفريقيا على مدى العشرين عاما املاضية .وأدت سرعة نمو الصين
إىل زيادة طلبها على املواد اخلام التي يأتي كثير منها من إفريقيا .وارتفع التبادل التجاري بين املنطقتين
بما يزيد على  40ضعفا خالل تلك الفترة .وقفزت حصة الصين من صادرات إفريقيا من  %1.6يف  1995إىل
 %16.5يف  ،2015وارتفعت حصتها يف واردات إفريقيا من  %2.5إىل ( %23.2الشكل البياين .)9-1
ولكن اآلن يسير نمو الصين ببطء بينما دوافع نموها آخذة يف التحول من االستثمار والصادرات إىل
ويشار إىل هذه العملية بأنها «استعادة توازن النمو ».ويتضح من حتليل أعده صندوق
االستهالك احمللي؛ ُ
النقد الدويل مؤخرا أن هذا التحول كان له تأثير كبير بصفة خاصة على البلدان املصدرة للسلع األولية ،التي
يقع كثير منها يف إفريقيا :ففي عام  ،2015انخفضت قيمة الصادرات اإلفريقية إىل الصين إىل  48مليار
دوالر مقابل  105مليارات دوالر يف  ،2014مما فرض ضغوطا على أسعار الصرف واحتياطيات النقد
األجنبي .وانخفضت إيرادات حكومات البلدان كثيفة االعتماد على السلع األولية انخفاضا حادا دفعها إىل
تخفيض اإلنفاق العام بما فيه اإلنفاق على البنية التحتية واخلدمات االجتماعية التي تشتد احلاجة إليها.
واآلالم التي أسفر عنها ذلك يف األجل القصير هي آالم حادة.
ومع ذلك ،فإن هناك بعض اجلوانب املضيئة .فعند البحث عن مزيد من الفرص يف اخلارج ،وسعت
املشروعات واملؤسسات املالية الصينية نطاق استثماراتها املباشرة وقروضها يف إفريقيا،
وال سيما يف البلدان غير كثيفة املوارد التي ال تزال حتقق نموا مرتفعا .وعلى املدى املتوسط ،توفر
هذه االستثمارات فرصا أمام إفريقيا جنوب الصحراء لكي تصبح جزءا من سلسلة القيمة
العاملية ،مما يدفع التحول الهيكلي الذي تشتد احلاجة إليه يف القارة اإلفريقية.
ويقول روجر نورد الذي شارك يف إعداد التحليل الذي أجراه صندوق النقد الدويل
«ال بد للغيوم أن تنقشع ».ويضيف «بينما يسبب هبوط أسعار السلع األولية الضرر
إلفريقيا يف األجل القصير ،فإن حتول الصين نحو زيادة االستهالك يشكل فرصة أمام
إفريقيا لتعجيل وتيرة حتولها الهيكلي التي هي يف حاجة ماسة إليه».

٩-١

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠١٥-١٩٩٥

٢٠٠٥

املصدر :صندوق النقد الدويل ،إحصاءات وجهة التجارة.
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٢٠٠٠

٥٠٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٥٠

٤٠٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٥٠

٣٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٠٠

٢٠٠

١٥٠

١٥٠

١٠٠

١٠٠

٥٠

٥٠

١٩٩٥

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥
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إفريقيا جنوب الصحراء

التكيف املتأخر مع تراجع أسعار السلع األولية
يقيد النمو يف إفريقيا جنوب الصحراء
بدأت أسعار السلع األولية تتراجع يف  2011وازداد هذا التراجع حدة منذ منتصف  2014مما فرض ضغوطا بالغة على
اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء البالغ عددها  23اقتصادا ،والتي تعتمد اعتمادا شديدا على تصدير السلع األولية.
ويف هذه البلدان ،أدى ما نشأ عن ذلك من تراجع يف حصيلة الصادرات وإيرادات املوازنة إىل تدهور األرصدة اخلارجية
وأرصدة املالية العامة بسرعة ،وخاصة يف البلدان املصدرة للنفط.

٤

٣
وتقول سيلين آالر ،وهي رئيس قسم يف اإلدارة اإلفريقية التي
٢
أشرفت على إعداد تقرير إبريل  2017عن «آفاق االقتصاد
١
اإلقليمي—إفريقيا جنوب الصحراء :إعادة تشغيل حمرك
النمو» ،إن «السلطات يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء األشد
تأثرا بهذه التطورات قد بدأت تكيف سياساتها ،لكن عمليات
التكيف ظلت بطيئة وغير كافية ،مما تسبب يف انتشار أجواء
عدم اليقين ،وكبح االستثمارات ،وأثار خماطر من توليد مصاعب أعمق من ذلك يف املستقبل».

وبالتايل فمن املتوقع أن تظل أسعار السلع األولية منخفضة ،بينما البلدان األشد تضررا من انخفاضها يف أمس احلاجة
إىل التكيف إذا كانت ترغب يف استعادة االستقرار االقتصادي الكلي وإنعاش النمو .ويتعين عليها أن جتمع بين ضبط
أوضاع املالية العامة ومرونة سعر الصرف حيث أمكن .ولن تستمر عملية استعادة التوازن هذه إال إذا عملت هذه
البلدان يف نفس الوقت على زيادة تعبئة اإليرادات احمللية ،وتعزيز تنوع النشاط االقتصادي ،ومعاجلة مواطن الضعف
التي استمرت لفترة طويلة يف بيئة األعمال جلذب االستثمار يف قطاعات جديدة.

حملة عامة

ونتيجة لهذا األمر ،ظهرت ضغوط على أسعار الصرف ،وتراجعت االحتياطيات الدولية ،وازدادت الديون العامة واملتأخرات.
وتباطأ النمو يف البلدان كثيفة املوارد بصورة ملحوظة منذ عام  ،2014مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت قوة
يف النمو .وتتناقض هذه الصورة تناقضا صارخا مع بقية
البلدان يف املنطقة ،التي ظلت تتمتع بزخم قوي ،حيث شهدت
١٠-١
كذلك ظروفا مواتية مع انخفاض فاتورة وارداتها من الطاقة
٢٠١٦-٢٠١٠
(الشكل البياين  .)10-1ومل يتجاوز النمو يف إفريقيا جنوب
٧
٢٠١٤-٢٠١٠
الصحراء ككل  %1.4يف —2016وذلك أدنى مستويات أدائه
٦
٢٠١٦-٢٠١٥
خالل ما يزيد على عقدين.
٥
أعضاء فريق إعداد
«آفاق االقتصاد
اإلقليمي—إفريقيا
جنوب الصحراء»
(من اليسار) :جاكي
جانغ ،ونكوندي
موازي ،وهاريس
تسانغاريديس،
وجاريك فيكزوريك،
وناتاشا مينجس،
ورومين بويس،
ومصطفى يونس،
وتورستن ويزيل،
وماكسويل أوبوكو-
أفاري ،ومونيك
نيوياك ،وسيلين آالر
(ال يظهر يف الصورة:
فرانسيسكو أريزاال،
وباولو كافايينو،
وخيسوس غونزاليس-
غارسيا ،وكليري هينز،
وشارلوت فاسكيز)
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الشرق األوسط وشمال إفريقيا

األثر االقتصادي للصراعات وأزمة الالجئين

أسفرت الصراعات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن آثار إنسانية كبيرة للغاية .وكان صندوق
النقد الدويل قد أصدر يف سبتمبر  2016دراسة عن أثرها االقتصادي تناولت دور السياسات االقتصادية يف
هذا السياق .وخ َلصت الدراسة إىل أن هذه السياسات يمكنها أن تساعد على املدى القصير يف تخفيف بعض
ٍ
تعاف قوي ومستمر ويف
اآلثار املباشرة للصراعات ،وأن تؤدي دورا كبيرا على املدى الطويل يف دعم حتقيق
تقليص احتماالت االنتكاس إىل هوة الصراع.

غايل بيير،
مؤلف مشارك
ملذكرة املناقشات
«األثر االقتصادي
للصراعات وأزمة
الالجئين يف الشرق
األوسط وشمال
إفريقيا»

ويف خضم الصراعات ،تواجه عملية صنع القرار حتديات متعددة ،وطلبات متضاربة ،وحاجات ملحة
(الشكل البياين  .)11-1ويف ظل هذه الظروف القاسية ،قد تبدو األهداف األطول أجال لتحقيق التنمية
االقتصادية غير ذات أهمية .ومع هذا ،فإن عدم احلفاظ على ممارسات السياسات السليمة أو عدم
موازنة التأثير السلبي للصراعات يمكن أن يسفر عن درجة أعمق من العواقب الوخيمة الدائمة على
اقتصادات البلدان يف دائرة الصراعات.
ويمكن أن يساعد النظر يف السياسة االقتصادية ،حتى وإن كان صعبا نتيجة للحاجة امللحة للتعامل مع
الصراع ،يف احلفاظ على بعض االستقرار االقتصادي .وإضافة إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة،
هناك ثالث أولويات ملحة هي حماية فعالية املؤسسات االقتصادية ،وحتديد أولويات احليز املتاح يف
امليزانية لتلبية احلاجات األساسية للجمهور العام ،واستخدام السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف يف
ضمان حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي.
والتعايف من تأثير الصراع يستغرق وقتا ،ويعتمد على عدة عوامل منها درجة كثافة الصراع ومدته ونوعه
ومدى األضرار التي حلقت باملؤسسات .فعلى سبيل املثال ،كانت هناك ،خالل الفترة من ،2014-1970
جمموعة كبيرة من البلدان اخلارجة من دائرة الصراعات والتي حافظت على السالم ملدة  10سنوات على
األقل بعد انتهاء الصراع وحققت يف املتوسط معدل نمو سنوي مرتفعا نسبيا بلغ  .%4.5ومع هذا ،فإذا ما كان
الصراع يف سوريا قد انتهى يف عام  ،2015وحققت البالد نموا بهذا املعدل ،لظلت يف حاجة إىل  20عاما على
األقل جملرد العودة إىل حتقيق مستوى إجمايل الناجت احمللي الذي وصلت إليه يف  2010قبل الصراع.
ومع حتول البلدان تاركة سياساتها االقتصادية يف أوقات احلروب ،فإن النجاح يف إعادة البناء
يقتضي وجود مؤسسات تعمل بصورة صحيحة ووضع أطر اقتصادية كلية قوية تتسم باملرونة
من أجل االسترشاد بها يف إعادة البناء والتعايف ،وال سيما يف إدارة الدعم من املانحين ،واستيعاب
التدفقات الرأسمالية الداخلة ،واحلفاظ على استمرارية القدرة على حتمل الدين .وسوف يكون أحد
التحديات الرئيسية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا هو رعاية األعداد الكبيرة من السكان الالجئين
وتصميم سياسات تكفل استيعاب عودة الالجئين إىل أوطانهم
١١-١
أو إيجاد فرص يف البلدان املضيفة الستيعاب الالجئين وفتح
اجملال ملشاركتهم يف أنشطة منتجة .واملقصود بذلك هو تصميم
٢٠١٤-١٩٧٠
سياسات ليس لالجئين وحسب وإنما كذلك للمجتمعات املضيفة
التي غالبا ما تكون هي أيضا لديها صعوبات بالفعل.

٣
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Overview

املستفادة من الربيع العربي والصراعات
ويتضح من الدروس ُ
التي أعقبته أن البلدان يف أنحاء املنطقة ينبغي أن تعجل
وتيرة اإلصالحات التي حتقق النمو االحتوائي والتي
تهدف إىل احلد من عدم تكافؤ الفرص .وبرغم حتقيق بعض
التقدم ،ال يزال يتعين مواصلة بذل اجلهود لضمان حتقيق مزيد
من العدالة يف اقتسام عائدات النمو االقتصادي—وهو أحد
التحديات املاثلة كذلك أمام كثير من املناطق األخرى يف العامل.
ومن أجل املساعدة على تخفيف االنعكاسات االقتصادية للصراعات
وتداعياتها ،يقدم صندوق النقد الدويل مشورة بشأن السياسات
مصممة بدقة يف اجملاالت التالية:

¬
¬
¬

بناء أطر اقتصادية كلية ُيعتمد عليها
وضع السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف

حتديد أولويات أوجه اإلنفاق ،لتحقيق أهداف منها حماية
النفقات االجتماعية بالغة األهمية ،وضمان استمرارية القدرة على
حتمل الدين

¬

تعزيز النمو االحتوائي

ويقدم صندوق النقد الدويل كذلك خبراته عن طريق قنوات منها «مركز
املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط» والصناديق االستئمانية
الق ْطرية .وتركز هذه املساعدة يف األساس على إعادة بناء املؤسسات
ُ
االقتصادية وتقويتها ،وحتسين صنع السياسات االقتصادية ،وتعزيز اإلدارة
املالية العامة وتطوير النظم الضريبية العادلة ،وتقوية الرقابة والوساطة يف
القطاع املايل ،وإعداد اإلحصاءات.

اللوحة أعاله ُتظهر« :العروض التدريبية احلالية».

وقدَّم صندوق النقد الدويل الدعم املايل إىل كل من أفغانستان والعراق
واألردن مع مراعاة تأثير الالجئين والنازحين داخليا .عالوة على ذلك ،يقدم
صندوق النقد الدويل املساعدة يف تعبئة مزيد من املوارد احمللية من املانحين
واملؤسسات املالية الدولية األخرى (العراق واألردن ولبنان) .ويقوم بدور رئيسي
يف دعم حوار اجملتمع الدويل من خالل إجراء عمليات تقييم للتطورات االقتصادية
واملشاركة يف اجتماعات املانحين (ليبيا والصومال والضفة الغربية وغزة) ،وكذلك
يف املؤتمرين رفيعي املستوى عن «دعم سوريا واملنطقة» الذي ُع ِقد يف لندن يف 2016
ويف بروكسل يف مطلع إبريل .2017
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الشرق األوسط وشمال إفريقيا

إصالح تسعير الطاقة يف العامل العربي
فط ِمست مليارات الدوالرات من إيرادات البلدان املصدرة
كان لهبوط أسعار النفط يف أواخر  2014تأثير عميق على بلدان العامل العربيُ :
للنفط يف املنطقة ،بينما شهدت البلدان املستوردة للنفط انخفاضا كبيرا يف حتويالت العاملين يف اخلارج واالستثمارات .وبرغم تعايف
أسعار النفط بعض الشيء وبلوغها حوايل  45دوالرا— 50دوالرا للبرميل يف يوليو  ،2017كانت أسواق العقود املستقبلية تتوقع استمرار
انخفاضها عند حوايل  55دوالرا للبرميل يف األجل املتوسط.

واآلن أصبحت البلدان يف أنحاء العامل العربي تقر بهذا الواقع اجلديد .واتخذ كثير منها خطوات نحو إصالح سياساته السخية يف تسعير
الطاقة لتساعدها على ضبط أوضاع املالية العامة فيها .ومع هذا ،يشير تقرير أصدره صندوق النقد الدويل يف مطلع السنة املالية
 2018إىل أن اجملال متاح ملواصلة العمل يف هذا االجتاه .ففي عام  ،2015جتاوزت حصة البلدان العربية ربع دعم الطاقة قبل خصم
الضرائب على مستوى العامل—حيث بلغت  117مليار دوالر ،أي أنها كانت أعلى من إيرادات أمازون أو مايكروسوفت أو غوغل يف 2015
(الشكل البياين  .)12-1ويتضمن هذا الرقم التكلفة الضمنية أو تكلفة الفرصة الضائعة من انخفاض أسعار الطاقة—
اإليرادات الضائعة من جراء البيع بأقل من األسعار العاملية.
وانخفاض أسعار الطاقة عادة ما يصب يف صالح األغنياء الذي يستهلكون كميات أكبر منها ،بينما يحقق منافع
اقتصادية قليلة نسبيا .وسيكون من األفضل استثمار األموال التي ُتنفق على الدعم يف قطاعات حتقق عائدات
مرتفعة ،مثل البنية التحتية والصحة والتعليم .كذلك يؤدي الدعم إىل التشوهات الصناعية واالستهالك احمللي
املهدر للطاقة ،بما له من تكلفة بيئية .ويؤدي كذلك إىل تفاقم عجز املوازنة الذي يفضي إىل ارتفاع مستويات الدين
وتآكل املدخرات.
وهناك كثير من التحديات السياسية واالجتماعية التي تواجه إصالح أسعار الطاقة .ولكن يتبين من جتربة
اإلصالح يف العديد من البلدان أنه يمكن حتقيقه .ولكي ينجح اإلصالح ،ينبغي أن يكون واسع النطاق وشامال
وأن ُي َنفَّذ بالتدريج وأن ُي َج َّرد من االعتبارات السياسية .ويجب إطالع اجلمهور العام على هذا اإلصالح.
وينبغي تعويض الفقراء والفئات الضعيفة الذين سيواجهون أعباء من ارتفاع تكاليف الطاقة.
ونظرا ألن انخفاض أسعار النفط العاملية ينطوي على فجوات أصغر بين أسعار الطاقة احمللية
يف البلدان العربية واملقاييس املرجعية الدولية (الشكل البياين  ،)13-1فهذا هو الوقت األمثل
إلصالح تسعير الطاقة .ويف  ،2016أنفقت البلدان العربية يف متوسط احلاالت  %3من إجمايل
ناجتها احمللي على دعم الطاقة ،يف حين أنها إذا أعادت توجيه هذا الدعم نحو استثمارات أكثر
إنتاجية يف رأس املال املادي أو البشري ،الستطاعت أن تضيف  6نقاط مئوية إىل معدالت
نموها على مدى ست سنوات وأن تخفض الدين العام بما يصل إىل  20نقطة مئوية من إجمايل
الناجت احمللي على امتداد هذه الفترة.

أوليفييه بادوفون،
شارك يف إعداد
دراسة صندوق النقد
الدويل «متى ،إن مل
يكن اآلن؟ إصالح
أسعار الطاقة يف
البلدان العربية»

١٢-١

٪٢٧

٢٠١٥

٪١٢
٪١٥

٪٢٥
٪٥
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٪٨

٪٨

ومن أجل تخفيف أثر اإلصالحات ،يمكن أن تختار هذه البلدان مزيجا من االستثمار وتخفيض
الديون واستخدام املدخرات يف اتخاذ تدابير تعويضية .وبينما يتطلع العامل العربي
إىل تعزيز النمو االحتوائي ورفع
مستويات املعيشة ،فإن املنافع
١٣-١
احملتملة من إصالحات تسعير
٢٠١٦-٢٠٠٤
الطاقة هي منافع جمة .ويقول
٢٫٠
أوليفييه بادوفون الذي شارك يف
١٫٥
إعداد دراسة صندوق النقد الدويل
١٫٠
للمضي
«إنه حقيقة الوقت املناسب ُ
٠٫٥
ويضيف «إما
اإلصالحات»،
تنفيذ
يف
٠٫٠
ُ
٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦
لالضطرار أو ألن تنفيذها اآلن أسهل
ما دامت الفجوة بين األسعار احمللية
والعاملية ال تزال أصغر».
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آسيا واحمليط الهادئ

بروناي دار السالم :التكنولوجيا من أجل الدعم املصمم
خصيصا من صندوق النقد الدويل
يتشاور صندوق النقد الدويل مع البلدان األعضاء البالغ عددها  189بلدا بصفة أساسية من خالل العمليات التي
يجريها سنويا لفحص سالمة اقتصاداتها .وخالل مشاورات املادة الرابعة هذه ،غالبا ما تطلب السلطات الوطنية
الدعم من الصندوق ملساعدتها يف بناء املؤسسات من خالل مشورة اخلبراء التي ُيطلق عليها املساعدة الفنية ،إىل
جانب التدريب .وهذا على وجه الدقة هو ما حدث عندما سافرت بعثات الصندوق السابقة إىل بروناي دار السالم:
فالسلطات يف هذا البلد الصغير املنتج للنفط الواقع على جزيرة بورنيو يف جنوب شرق آسيا طلبت إىل الصندوق
تقديم الدعم ملساعدتها على تنمية اقتصادها.
حملة عامة

لكن فريق صندوق النقد الدويل واجه عدة عقبات :فاملعلومات عن خيارات املساعدة الفنية كانت موزعة عبر
عدة إدارات يف الصندوق ،بينما بروناي دار السالم بعيدة للغاية عن املقر الرئيسي لصندوق النقد الدويل بصورة
ال تم ِّكن املسؤولين يف الصندوق أو بروناي من السفر بانتظام ،فضال على حمدودية األماكن املتاحة للمشاركة
يف الدورات التدريبية أو التوظيف .إذن« ،احلل» كما قال رئيس البعثة سينغ غوان توه «هو أن يضع الفريق جمموعة
متجانسة من املعلومات عن املساعدة الفنية التي نقدمها وأن يستخدم األدوات التكنولوجيا التي أعدها الصندوق،
مثل الدورات التدريبية اجملانية عبر شبكة اإلنترنت وبوابة البيانات».
وأعد فريق العمل قائمة مالئمة تضمنت خيارات املساعدة الفنية من خمتلف إدارات الصندوق ،بناء على ما يقدمه
للبلدان األخرى املنتجة للنفط :ومنها ،على جانب املالية العامة ،تعزيز اإلدارة املالية العامة ،وعلى اجلانب املايل،
تطوير القطاع املايل .وحدد الفريق دورات تدريبية معينة لكل هيئة من الهيئات احلكومية التي سيجتمع
معها وأعد قوائم مصممة خصيصا تضمنت خيارات املساعدة الفنية لكل منها .على سبيل املثال ،نظرا ألن بروناي
دار السالم من البلدان املصدرة للنفط ،اختار الفريق الدورة التدريبية التي يقدمها الصندوق عن «إدارة االقتصاد
الكلي يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية» الجتماعه مع املسؤولين يف وزارة املالية».
وأوفِ دت بعثة من الصندوق إىل بروناي دار السالم يف فبراير  ،2017ويف نهاية كل اجتماع رئيسي مع املسؤولين،
كان أعضاء الفريق يقدمون عرضا موجزا عن عينة من احملاضرات يف الدورات التدريبية املرتبطة
بالقضايا االقتصادية يف البالد ،ويعرضون فيديو عن طريقة استخدام بوابة التدريب اإللكتروين عبر شبكة
اإلنترنت ويوضحون للمسؤولين البيانات املتاحة عبر شبكة اإلنترنت .وإضافة إىل االجتماع مع مسؤولين
يف وزارة املالية ،اجتمع فريق البعثة مع مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ،والسلطة النقدية ،ووزارة الشؤون
والتجارة اخلارجية ،وإدارة العمل ،وكذلك أحد مستودعات الفكر الرائدة ،ومركز الدراسات االستراتيجية والسياسية.
وذكر توه أن «من شأن منهج ‘ أحرف التاء الثالثة’—التكنولوجيا وتقديم املساعدة الفنية والتدريب—أن
يم ِّكن الهيئات احلكومية يف بروناي من االستفادة مما يعرضه صندوق النقد الدويل ملساعدتها على
معاجلة القضايا االقتصادية ».ويتوقع هو وفريقه أن يحقق هذا البلد استفادة أكبر من تلك
العروض ،ويأملون توسيع نطاق هذا املنهج ليضم بلدانا أخرى كوسيلة أفضل يف تنفيذ
«منهج ‘ أحرف التاء الثالثة’—
املهمة املنوطة بالصندوق ملساعدة البلدان األعضاء.

التكنولوجيا وتقديم املساعدة الفنية
والتدريب—سيمكِّن الهيئات احلكومية يف
بروناي من االستفادة مما يعرضه صندوق النقد الدويل
ملساعدتها على معاجلة القضايا االقتصادية».

— سينغ غوان توه ،رئيس بعثة صندوق النقد الدويل
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صندوق النقد الدويل يشارك الهند
يف فتح مركز التعلُّم اجلديد
مركز التدريب واملساعدة الفنية
اإلقليمي جلنوب آسيا

بعد ُمضي أقل من عام على توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الهند وصندوق النقد الدويل يف مارس ،2016
افت ِتح مركز التدريب واملساعدة الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا ( )SARTTACيف  13فبراير  ،2017يف نيودلهي.
ُ
ِ
ونفِّذت عملية إنشائه من
وظائفه،
أداء
من
يمكنه
تصميم
ع
ض
وو
للمركز،
مناسب
موقع
على
االختيار
ووقع
ُ
ُ
خالل عالقة شراكة وثيقة بين السلطات الهندية وخبراء صندوق النقد الدويل وبائعين حمليين .وأسفر
للتع ُّلم ذي مستوى عاملي.
تعاونهم عن إنشاء مركز َ
وهذا املركز هو األحدث يف الشبكة العاملية لصندوق النقد الدويل التي تضم  14مركزا إقليميا للمساعدة
الفنية والتدريب .وهو مصمم على أساس أنه نموذج تنمية القدرات مستقبال يف الصندوق ،حيث يقدم
التدريب واملساعدة الفنية حتت سقف واحد .وقدمت البلدان األعضاء يف املنطقة ذاتها معظم التمويل
لهذا املركز ،وتوافرت موارد إضافية مكملة من الدعم السخي الذي قدمته أستراليا واالحتاد األوروبي
وكوريا واململكة املتحدة.
ويلبي مركز التدريب واملساعدة الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا الطلب الكبير من البلدان
األعضاء (بنغالديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وسري النكا) على أنشطة تنمية القدرات
يف الصندوق .وحتقق منطقة جنوب آسيا نموا سريعا ،وهي موطن ُخمس سكان العامل .وجتابه
اقتصادات املنطقة حتديات يف حتسين مستوى كفاءة اإلنفاق العام ،وتقوية اإلدارة الضريبية،
وتعزيز التنظيم والرقابة يف النظام املايل ،وحتديث السياسات والعمليات النقدية ،وحتسين
اإلحصاءات االقتصادية الكلية .ومن خالل الدورات التدريبية وخبراء املساعدة الفنية املقيمين،
فإن مركز التدريب واملساعدة الفنية اإلقليم جلنوب آسيا سيتيح للصندوق إمكانية تلبية مزيد
من هذه الطلبات الكبيرة .ومن شأن املوقع اإلقليمي لهذا املركز أن يمكنه من التمتع باملرونة
واالستجابة لتلبية احتياجات البلدان وتصميم دعمه بما يالئم ظروف البلدان األعضاء.
ويتسم هذا املركز بالفعالية الشديدة منذ البداية .واتساقا مع منهج العمل املدفوع بقوى
الطلب ،أُن ِفق وقت طويل ملعرفة احتياجات البلدان األعضاء .ونتج عن ذلك برنامج أويل
يتضمن نحو  30دورة تدريبية ُتق َّدم يف السنة التقويمية  ،2017وتغطي مسائل
وق ِّدمت أوىل الدورات
يف املالية العامة وموضوعات نقدية ومالية وإحصائيةُ .
التدريبية عن تشخيص حالة االقتصاد الكلي ملسؤولين من جهاز اخلدمة االقتصادية
وع ِقدت بعدها دورات تدريبية إقليمية عن حتليل املالية العامة وعن السياسة
الهندية ُ
النقدية .وسوف يقدم املركز كذلك بعض الدورات التدريبية يف بلدان أعضاء أخرى وعلى
املستوى دون املركزي يف الهند ،حيث يوجد طلب كبير على مستوى الواليات.
وعلى امتداد العام القادم ،إضافة إىل مشروعات التدريب املصمم خصيصا وتقديم
املساعدة الفنية من خالل التدريب العملي ،سيعمل املركز على جمع البلدان من خالل
الت َع ُّلم من النظراء ،وانتداب املسؤولين بين البلدان ،والعمل من خالل عالقات شراكة
َ
مع مؤسسات حملية يف أنحاء جنوب آسيا.

شاكتيكانتا داس سكرتير وزارة املالية الهندية وكارال غراسو نائب
مدير عام صندوق النقد الدويل يفتتحان مركز التدريب واملساعدة الفنية
اإلقليمي جلنوب آسيا.

24

صندوق النقد الدويل

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

آسيا واحمليط الهادئ

أعضاء البرملان يف ميانمار
يشددون على اإلدارة والرقابة
بعد إجراء انتخابات تاريخية يف نوفمبر  ،2015تولت حكومة ديمقراطية جديدة احلكم يف ميانمار (التي كان ُيطلق
العزلة ،وضعت اإلدارة على رأس أولوياتها إصالح القطاع
عليها بورما فيما مضى) يف إبريل  .2016وبعد عقود من ُ
املايل الذي تشتد احلاجة إليه ،وحتسين البنية التحتية وإنهاء الصراعات الداخلية املسلحة يف البالد ،وإعادة إدماج
ميانمار بالتدريج يف االقتصاد العاملي.

حملة عامة

وتشكل تنمية القدرات يف ميانمار مهمة جسيمة مع مواصلة البالد عملية التحول االقتصادي .وكانت هذه
املنتخب حديثا ،نظرا ألن معظم أعضائه ليس لديه خبرة سابقة يف العمل احلكومي.
احلاجة أكثر إحلاحا أمام البرملان ُ
ومن أجل تلبية هذه احلاجة ،أعد خبراء صندوق النقد الدويل من عدة إدارات ندوة رفيعة املستوى تناولت مسألة
تنمية القدرات ألعضاء برملان احتاد ميانمار ،وذلك بالتشاور مع قادة البرملان.
وع ِقدت الندوة يف ديسمبر  2016وركزت على جهود ميانمار يف تعزيز اإلدارة االقتصادية الكلية واالستقرار
ُ
املايل .وشارك ما يزيد على  60عضوا يف البرملان من اللجان االقتصادية البرملانية الرئيسية الثالث
يف اجللسات التفاعلية ،والتي ُع ِقدت بالتنسيق مع البعثة السنوية التي يوفدها الصندوق لفحص سالمة
االقتصاد .وضم فريق الصندوق موظفين من إدارة آسيا واحمليط الهادئ (بما فيها مكتب املمثل املقيم ،ومكتب
الصندوق للمساعدة الفنية جلمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجمهورية احتاد ميانمار ،واملكتب اإلقليمي
يف اليابان)؛ وإدارات التواصل ،وشؤون املالية العامة ،واألسواق النقدية والرأسمالية ،واإلحصاءات؛
ومعهد التدريب اإلقليمي يف سنغافورة ،بدعم مايل من حكومة اليابان.
وأتاح التفاعل بين أعضاء البرملان وفريق صندوق النقد الدويل فرصة فريدة أمام أعضاء
البرملان ملناقشة قضايا السياسات والقضايا الفنية معا .وأعرب أعضاء البرملان بصفة
خاصة عن ميلهم إىل منهج إدماج تنمية القدرات يف الرقابة االقتصادية .وهذا األمر ساعدهم
على تطبيق القضايا الفنية التي ِ
نوقشت بصورة أفضل على مسائل السياسات التي
تواجههم بانتظام يف سياق مسؤولياتهم الرقابية .وتق َّرر عقد ندوة متابعة عن اإلدارة املالية
العامة يحضرها أعضاء اللجنة البرملانية املشتركة للحسابات العامة يف منتصف .2017
وخلص يونغزينغ يانغ ،رئيس بعثة صندوق النقد الدويل ،استراتيجية الصندوق يف ميانمار
بقوله إن« :لتبادل املعرفة دور رئيسي يف مساعدة السلطات على تطبيق السياسات الالزمة
لتحقيق أهداف النمو االحتوائي املستمر .وسوف نواصل ممارسة أنشطتنا لتنمية القدرات يف
ميانمار ،وهي األوسع نطاقا بالفعل على مستوى البلدان أعضاء الصندوق .ومن الضروري أن
ندمج هذه األنشطة مع عمليات فحص سالمة االقتصاد لتحقيق فعالية املشاركة يف العمل مع
هذا البلد العضو».

يونغزينغ يانغ،
رئيس بعثة صندوق النقد
الدويل إىل ميانمار

«سوف نواصل ممارسة

أنشطتنا لتنمية القدرات يف

ميانمار ،وهي األوسع نطاقا بالفعل
على مستوى البلدان أعضاء الصندوق».
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«...من الواضح أن خط

نصف الكرة الغربي

االئتمان املرن الذي
استفادت منه املكسيك
على مدى عدة سنوات،
شاهد على السياسات
االقتصادية الكلية
السليمة التي و ِ
ضعت
ُ
بفضل قيادة البالد،
على مستوى كل من
البنك املركزي ووزارة
املالية».
كريستين الغارد،
مدير عام الصندوق،
اللجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية  -جلسة إحاطة
الصحافة 22 ،إبريل 2017

١٤-١
٢٠١٦ ٢٠٠٧

املكسيك :خط االئتمان املرن يسهم بدور داعم
يف عامل متقلب
عملت املكسيك طوال العقد املاضي على تعميق اندماجها يف االقتصاد العاملي من خالل القنوات
التجارية واملالية على حد سواء .وقد ساعدها ذلك على زيادة إنتاجيتها ،وحتسين قدرتها التنافسية،
وتخفيض تكاليف التمويل ،وتنويع قاعدة املستثمرين .ويف  ،2016بلغ جمموع تدفقات استثمارات
احلافظة األجنبية يف املكسيك  26.7مليار دوالر ( %2.6من إجمايل الناجت احمللي) ،وكان يف حيازة
غير املقيمين  %35من السندات السيادية املقومة بالعملة احمللية (الشكل البياين  .)14-1وكان
التواجد القوي للمستثمرين األجانب يف املكسيك يعكس ثقتهم يف قوة إطار السياسة االقتصادية
والعمق والسيولة يف أسواق النقد األجنبي والسندات يف البالد.
والبيزو املكسيكي هو ثاين أكثر عمالت األسواق الصاعدة املتداولة بفعالية يف العامل ،حيث
يبلغ حجم التداول العاملي اليومي فيه  97مليار دوالر .وقد ساعدت قوة السياسات االقتصادية
الكلية وأطر السياسات يف املكسيك على اجتياز بيئة خارجية معقدة اتسمت بتقلب أسواق املال.
وتسترشد سياستها النقدية بإطار الستهداف التضخم يف سياق مرونة سعر الصرف .وترتكز سياسة
املالية العامة على قانون املسؤولية املالية ،وتلتزم السلطات بخفض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت
احمللي على املدى املتوسط .واإلطار التنظيمي والرقابي يف القطاع املايل قوي.
ومن أجل دعم االستراتيجية االقتصادية الكلية للسلطات املكسيكية إجماال وتوفير احلماية
من اخملاطر ،وافق اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل يف مايو  2016على عقد اتفاق مدته
سنتين مع املكسيك بموجب «خط االئتمان املرن» ( )FCLبقيمة تبلغ حوايل  85مليار دوالر .وأثبت
خط االئتمان املرن فعاليته خالل السنة املالية  2017عندما تعرض البيزو
لضغوط مؤقتة .وهذا هو االتفاق السادس من نوعه مع املكسيك ،وتعتزم السلطات
مرة أخرى معاملته باعتباره وقائيا .ووفرت االتفاقات السابقة حماية ق ِّيمة ضد
اخملاطر املتطرفة مباشرة يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف  ،2008وأثناء
أزمة منطقة اليورو ،وأثناء فترة التقلب السابقة على بدء عودة السياسة النقدية
األمريكية إىل طبيعتها.
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠١٦
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ص ِّمم خط االئتمان املرن ليواكب زيادة الطلب على اإلقراض املوجه ملنع
وقد ُ
األزمات وتخفيف حدتها يف البلدان التي تمتلك أطرا للسياسات االقتصادية
وسجالت أداء اقتصادي سابقة على درجة عالية من القوة وتواجه ضائقة
نقدية .كذلك استخدم خط االئتمان املرن بلدان آخران هما كولومبيا وبولندا.
وبينما مل يسحب أي من الثالثة بلدان من خطوط االئتمان بعد ،فقد قدمت هذه
اخلطوط دعما قيما للبلدان وساعدت على زيادة ثقة السوق يف فترات
تصاعد اخملاطر.
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نصف الكرة الغربي

خطوات جريئة يف األرجنتين لتفادي وقوع أزمة
واجهت حكومة األرجنتين اجلديدة ،عندما تولت مقاليد األمور يف ديسمبر  ،2015اختالالت اقتصادية
كلية منتشرة ،وتشوهات اقتصادية جزئية ،وإطارا مؤسسيا ضعيفا .وكانت مستويات االستهالك عالية إىل
درجة ال يمكن االستمرار يف حتملها ،وبلغ االستثمار أدنى مستوياته التاريخية ،بينما ُي َم َّول العجز الكبير يف
املالية العامة عن طريق إنشاء النقود والتضخم .وتضمنت التشوهات على املستوى اجلزئي شبكة واسعة من
الضوابط اإلدارية—مثل احلواجز التجارية ،والقيود على النقد األجنبي ،وضوابط األسعار—وبيئة أعمال أدت
إىل تآكل القدرة التنافسية وأضرت بالنمو على املدى املتوسط .وكان واضحا أن وقوع أزمة مالية خطيرة
أصبح وشيكا.

ووضعت السلطات أهدافا للمالية العامة والتضخم وبدأت اإللغاء املرحلي لدعم الطاقة غير الفعال .وهي
تعمل حاليا على إعادة بناء جهاز اإلحصاءات الوطنية وبدأت يف منتصف  2016تنشر إحصاءات رسمية
جديدة تماشيا مع املعايير الدولية.
وبينما يلزم وضع األسس لتحقيق نمو قوي يف املستقبل ،فإن هذه التدابير الرامية إىل تصحيح االختالالت
والتشوهات اخلطيرة كان لها حتما تأثير عكسي قصير األجل على اقتصاد األرجنتين .وعندما اجتمعت
بعثة الصندوق مع كبار املسؤولين ،وكذلك مع ممثلين من القطاع اخلاص واجملتمع املدين ،انصب
بالتايل تركيز املناقشات على طريقة احلفاظ على التعايف االقتصادي وحماية الفقراء من تكاليف
استعادة االستقرار االقتصادي الكلي .وتضمنت املشاورات جدول األعمال الطموح لإلصالحات يف
البالد واملصمم لتوفير بيئة تشجع بقدر أكبر على االستثمارات اخلاصة وتضع األسس لتحقيق نمو
قوي ومستمر وعادل.

حملة عامة

ولدى نشر أول مراجعة يجريها الصندوق القتصاد األرجنتين منذ عام ( 2006املعروفة بمشاورات املادة
الرابعة) ،ذكر روبرتو كارداريي رئيس بعثة الصندوق إىل املكسيك يف نوفمبر  2016أن احلكومة «تنظر
اآلن يف ُلب مشكالتها وتعاجلها بصورة قاطعة ».ويستطرد كارداريي قائال إن السلطات قد اتخذت
خطوات جريئة ملعاجلة االختالالت وتفادي وقوع أزمة ،بإلغاء الضوابط على النقد األجنبي ،والسماح
بتعويم سعر الصرف ،وإزالة القيود على احلصول على عمالت أجنبية ،وإلغاء الضرائب على الصادرات (ما
عدا الضرائب على تصدير فول الصويا التي ُخفِّضت) ،والسعي إىل مقاضاة الدائنين الذين يعرقلون إعادة
هيكلة دين األرجنتين ،واستعادة القدرة على الدخول إىل أسواق االئتمان.
روبرتو كارداريي،
رئيس بعثة صندوق النقد
الدويل إىل األرجنتين

وبينما يعيش حوايل ثلث السكان حتت خط الفقر ،فإن احلد من الفقر هو الهدف الذي توليه اإلدارة
األولوية القصوى .وتعلم السلطات أن االقتصاد احليوي هو أفضل وسيلة لتوفير فرص العمل
وإخراج السكان من دائرة الفقر  .وبعد
االنكماش يف  ،2016من املتوقع أن يتسع
اجلدول 1-1
النشاط االقتصادي يف األرجنتين بمقدار %2.2
األرجنتين :نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلك ورصيد
احلساب اجلاري والبطالة 2016 ،وتوقعات 2018-2017
يف  2017بفضل قوة االستهالك واالستثمار
العام ،و %2.3يف  ،2018انعكاسا لالنتعاش
2018
2017
2016
(توقعات)
(توقعات)
التدريجي يف االستثمار اخلاص والصادرات
2.3
2.2
2.3إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
(اجلدول .)1-1
أسعار املستهلك (من سنة إىل أخرى)

-

البطالة

8.5

رصيد احلساب اجلاري

2.6-

21.6

2.97.4

17.2

3.47.3

املصدر :صندوق النقد الدويل« ،آفاق االقتصاد العاملي» ،إبريل .2017
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أوروبا

اإلصالحات يف ألبانيا تؤتي ثمارها

أنيتا توالضار،
رئيس فريق صندوق
النقد الدويل يف ألبانيا

يف  ،2013أوشك النمو االقتصادي يف ألبانيا أن يتوقف تماما ،حيث أدت األزمة االقتصادية يف
 2008إىل تخفيض الطلب من اليونان وإيطاليا ،وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان لها .ويف نفس
الوقت ،ارتفع الدين العام بشدة وتراكمت املتأخرات نتيجة البذخ وقت االنتخابات ،ونظام معاشات
التقاعد غير القابل لالستمرار ،وافتقار قطاع الكهرباء ملقومات البقاء .وكان اجلهاز املصريف ،الذي
اعتمدت احلكومة على االقتراض منه بشكل كبير ،يعاين من الضعف نتيجة ارتفاع نسبة القروض
املستحقة التي مل ُتسدد ،وزيادة ضغوط التمويل.
ومن أجل املساعدة على معاجلة هذه التحديات أمام املالية العامة والقطاع املايل واستعادة النمو
االقتصادي ،طلبت ألبانيا احلصول على قرض من صندوق النقد الدويل ،وافق عليه اجمللس التنفيذي
وع ِقد االتفاق البالغة مدته  36شهرا يف ظل «تسهيل الصندوق املمدد» بهدف
يف فبراير ُ .2014
استعادة النمو االقتصادي والسيطرة على الدين العام اآلخذ يف االرتفاع بسرعة على نحو كان يهدد
االستقرار االقتصادي ،وذلك من خالل تعزيز املوارد العامة ،واحلفاظ على االستقرار املايل ،وتنفيذ
اإلصالحات الهيكلية التي ركزت على حتسين قطاع الطاقة ومناخ األعمال.
اخت ِتم البرنامج مع ألبانيا بنجاح ودخلت يف مرحلة املراقبة الالحقة للبرنامج.
ويف فبراير ُ ،2017
ولدى إتمام زيارة البعثة األخيرة ،حتدث أربين أحمتاج وزير املالية األلباين السابق يف مؤتمر صحفي
قال فيه إن النمو االقتصادي قد تعافى وتوقع له أن يبلغ بين  %3.7و %3.8يف  2017مقابل
 %3.4العام السابق (اجلدول  .)2-1وأرجع الفضل يف حتقيق هذه النتائج االقتصادية القوية
إىل اإلصالحات التي ُنفِّذت على مستوى االقتصاد الكلي واملالية العامة ،مشيرا إىل إنها «مرتبطة
كذلك ارتباطا وثيقا بكل اإلصالحات األخرى التي أجرتها احلكومة خالل الثالث سنوات األخيرة،
مثل إصالح نظام معاشات التقاعد ،وإصالح قطاع الطاقة ،واإلصالح يف اإلدارة املالية العامة،
واإلصالح يف اإلدارة الضريبية» ،وغيرها.
وذكر أحمتاج أن اإلصالحات أدت أيضا إىل زيادة األجور ومعاشات التقاعد ،وتوفير مزيد
من فرص العمل ،وارتفاع عدد املؤسسات ،وزيادة االستثمار األجنبي املباشر .واتفقت أنيتا
توالضار رئيس فريق صندوق النقد الدويل على أن البرنامج قد جنح يف وضع ألبانيا على مسار
التعايف مع سالمة املوارد العامة ،وقالت «لقد تمكنا بفضل التزام السلطات األلبانية من دعم
اإلصالحات التي تكتسب أهمية بالغة يف حتقيق النمو .وجنح البرنامج يف تقوية اإلطار املؤسسي،
واحلد من مواطن الضعف يف االقتصاد ،وساعد يف احلفاظ على االستقرار االقتصادي برغم
صعوبة األوضاع اخلارجية».

اجلدول 2-1

املؤشرات االقتصادية الرئيسية يف ألبانيا 2013 ،و2016
نمو إجمايل الناجت احمللي ()%

1.0

3.4

الرصيد األويل ( %من إجمايل الناجت احمللي)

2.0-

0.2

اإليرادات الضريبية ( %من إجمايل الناجت احمللي)

22.0

24.9

الرصيد الكلي ( %من إجمايل الناجت احمللي)
القروض املتعثرة ()%

املصادر :السلطات األلبانية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

28

2013

2016

صندوق النقد الدويل

5.223.5

2.218.3

وتواصل ألبانيا تنفيذ اإلصالحات لدعم النمو وتقوية
القطاع املايل مع احلفاظ على ضبط أوضاع املالية العامة
بهدف تخفيض الدين إىل أقل من  %60من إجمايل الناجت
احمللي .وأطلقت مبادرة إلصالح القضاء بدعم من االحتاد
األوروبي تهدف إىل معاجلة الشواغل بشأن احلوكمة وأوجه
عدم الكفاءة يف جهاز العدالة .وأوصت املفوضية األوروبية
بفتح باب املفاوضات النضمام ألبانيا إىل االحتاد األوروبي
بشرط أن حتقق تقدما ملموسا يف اإلصالحات القضائية.
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أوروبا

ٍ
تعاف
إسبانيا :احلفاظ على
مثير لإلعجاب

وبفضل انتعاش الصادرات ،حققت إسبانيا فوائض يف احلساب
اجلاري على مدى أربع سنوات .وحقق كثير من الشركات تقدما
ملموسا يف تنقية ميزانياته العمومية ،بينما انخفض دين قطاع
األسر إىل مستوى وسيط منطقة اليورو ،وإن كان ال يزال عاليا بالقيم
املطلقة .ورفعت البنوك اإلسبانية نسب رأس املال بينما خفضت
نسب القروض املتعثرة ،برغم انكماش االئتمان.
ومع ذلك ،فإن معدل البطالة ال يزال مرتفعا للغاية ووصل إىل
حوايل  ،%18وبطالة الشباب أعلى من ذلك ،إذ تبلغ  ،%42أي حوايل
ضعف متوسط منطقة اليورو .وظل كثير من هؤالء األفراد بال عمل
لسنوات .وال يزال سوق العمل منقسما إىل مستويين على نحو واسع
االنتشار—حيث نسبة كبيرة من العمالة تشغل وظائف أقل أجرا
وبعقود مؤقتة—ونمو اإلنتاجية منخفضا.

القطري يف الصندوق ،بقيادة
فريق العمل ُ
آندريا شيشتر ،أوصى باستفادة إسبانيا من
إجنازاتها القائمة على اإلصالح من خالل
القيام بما يلي:
•	مواصلة عملية ضبط أوضاع املالية العامة لديها
لتخفيض العجز والدين العام

•	تعزيز سياساتها يف سوق العمل عن طريق زيادة
الفعالية يف استهداف الشباب والعاطلين عن العمل
لفترات طويلة بتقليص النظام ذي املستويين ،من
أجل توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز العدالة

حملة عامة

كان أحد بلدان منطقة اليورو األشد تضررا من األزمة املالية العاملية
هي إسبانيا التي حققت تعافيا ملموسا .فقد نما اقتصادها بما يزيد
ويتوقع نمو إجمايل الناجت
على  %3يف كل من  2015وُ ،2016
احمللي يف  2017ليصل إىل املستوى الذي كان عليه قبل األزمة
(الشكل البياين  .)15-1ومنذ أن وصلت األزمة إىل ذروتها ،تمكن
أكثر من  1.5مليون نسمة ممن كانوا عاطلين عن العمل من احلصول
ون ِّفذت إصالحات حاسمة يف  ،2013-2011مثل
على وظائفُ .
التدابير التي تكفل زيادة املرونة يف سوق العمل ،فساعدت
االقتصاد اإلسباين على استعادة قدرته التنافسية وساهمت
يف توفير فرص عمل كبيرة ،بينما أدت اإلصالحات املصرفية إىل
زيادة صالبة القطاع .ومن العوامل التي حفزت النمو كذلك انخفاض
أسعار النفط وأسعار الفائدة ،إىل جانب تدابير منح الدفعة التنشيطية
من املالية العامة يف .2016-2015

•	تقوية أعمال البحوث والتطوير ،واملنافسة يف
أسواق املنتجات واخلدمات ،لزيادة اإلنتاجية ورفع
مستويات الدخل
•	تقوية امليزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الرقابة
على اخملاطر النظامية وإدارتها

وسيقدم تقييم القطاع املايل يف إسبانيا ،الذي
يجريه صندوق النقد الدويل يف  ،2017خيارات على
مستوى السياسات للحفاظ على االستقرار املايل
يف إسبانيا.

١٥-١
٢٠٢١-٢٠٠٧

وارتفع الدين العام بما يزيد على الضعف منذ بداية األزمة ،فوصل
إىل  %100من إجمايل الناجت احمللي مما ح َّد من املساحة املتاحة
أمام احلكومة للتصرف .وال يزال االقتصاد عرضة للصدمات بسبب
الدين ،وجيوب املديونية املفرطة يف القطاع اخلاص وصايف وضع
االستثمار الدويل الذي ال يزال سالبا بدرجة كبيرة.
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نساء صندوق النقد الدويل يف املناصب القيادية

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2016

التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل 2016
|

إيجاد احللول معا

ما هو دور الصندوق يف النظام النقدي الدويل؟

كيف يمكن للصندوق مساعدة البلدان على حتسين اإليرادات؟

كيف يؤثر القطاع املايل على النمو االقتصادي لبلد ما؟

كيف يمكن أن تسهم املساواة بين اجلنسين يف النمو االقتصادي؟

ملاذا أضاف جملس الصندوق العملة الصينية إىل سلة حقوق السحب اخلاصة؟

ما هو مستقبل التمويل يف آسيا؟

كيف يمكن مساعدة صناع السياسات يف إفريقيا من خالل حتسين البيانات؟

كيف يضمن الصندوق حسن إدارة موارده؟

كيف يقدم الصندوق الدعم لتمويل التنمية؟

ملاذا اتخذت  60بلدا من اإلدماج املايل هدفا لها؟

كيف يجري إصالح حصص العضوية يف الصندوق؟

ما هو التأثير االقتصادي لطفرة الالجئين من الشرق األوسط؟

كيف تتحرك أوروبا يف مواجهة طفرة الالجئين؟

)International Monetary Fund (ARABIC
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA

www.imf.org

كيف تأثرت البلدان األعضاء بهبوط أسعار السلع األولية؟

إيجاد احللول معا

نســاء يف املناصــب العليــا يف الصنــدوق (مــن أســفل إىل اليســار ،وباجتــاه عقــارب الســاعة) :الســيدة شــارميني كــوري ،مديــر معهــد تنميــة
القــدرات؛ والســيدة كارال غراســو ،نائــب مديــر عــام الصنــدوق ورئيــس الشــؤون اإلداريــة؛ والســيدة أنطوانيــت ســاييه ،مديــر اإلدارة
اإلفريقيــة؛ والســيدة شيليشــيه كابويبويــه ،مديــر تنفيــذي؛ والســيدة كريســتين الغــارد ،املديــر العــام؛ والســيدة ســوزان ســوارت ،مديــر
إدارة تكنولوجيــا املعلومــات ومســؤول املعلومــات األول؛ والســيدة كالبانــا كوتشــار ،مديــر إدارة املــوارد البشــرية (اعتبــارا مــن 13
يونيــو )2016؛ والســيدة كليــر بــرادي ،مديــر مكتــب التدقيــق والتفتيــش الداخلــي (طالــع املزيــد علــى صفحــة .)126
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اجلزء الثاين :العمل الذي نضطلع به
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يضطلع صندوق النقد الدويل بثالثة أدوار رئيسية
الرقابة االقتصادية
 135عملية حتقق من سالمة اقتصادات البلدان

يشرف صندوق النقد الدويل على النظام النقدي الدويل ويتابع السياسات االقتصادية واملالية
يف بلدانه األعضاء البالغ عددها  189بلدا .ويف إطار عملية الرقابة هذه ،والتي تنفذ على
املستوى الدويل ويف فرادى البلدان ،يسلط الصندوق الضوء على اخملاطر احملتملة التي تهدد
االستقرار ويقدم املشورة بشأن التعديالت الالزمة على السياسات.

العمل الذي نضطلع به

اإلقراض

 134.7مليار دوالر أمريكي تم تقديمها إىل  15بلدا ،باإلضافة إىل
 1,5مليار دوالر أمريكي يف صورة قروض بفائدة منخفضة أو صفرية
مقدمة إىل  15بلدا عضوا من البلدان النامية منخفضة الدخل.
يقدم الصندوق القروض لبلدانه األعضاء التي تواجه مشكالت فعلية أو حمتملة يف ميزان
املدفوعات ملساعدتها على إعادة بناء احتياطياتها الدولية ،وتثبيت قيم عمالتها ،ومواصلة
دفع قيم الواردات ،واستعادة األوضاع الالزمة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ،مع تصحيح أي
مشكالت أساسية.

تنمية القدرات

 267مليون دوالر أمريكي لتبادل املعرفة ومشورة اخلبراء
والتدريب
يعمل صندوق النقد الدويل مع احلكومات يف خمتلف أنحاء العامل على حتديث سياساتها
ومؤسساتها االقتصادية وتدريب موظفيها .ويساعد ذلك البلدان على تعزيز اقتصادها وزيادة
النمو وتوفير فرص العمل اجلديدة.
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الرقابة االقتصادية

الرقابة االقتصادية
«الرقابة» هي الكلمة اجلامعة التي تشمل العملية التي
يقوم الصندوق من خاللها باإلشراف على النظام النقدي
الدويل والتطورات االقتصادية العاملية ومتابعة السياسات
االقتصادية واملالية لبلدانه األعضاء البالغ عددها  189بلدا.
ويف إطار هذه العملية الرامية إىل التحقق من السالمة املالية
للبلدان سنويا عادة ،يسلِّط الصندوق الضوء على اخملاطر
التي يمكن أن تهدد االستقرار ويقدم املشورة بشأن التعديالت
الالزمة على السياسات .وبهذه الطريقة ،فإنه يساعد النظام
النقدي الدويل على الوفاء بالغرض األساسي منه وهو تيسير
تبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال بين البلدان ،وبالتايل
استمرار النمو االقتصادي القوي.
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الرقابة االقتصادية

وهناك جانبان رئيسيان لعمل الصندوق يف جمال الرقابة :الرقابة
الثنائية ،أو تقييم سياسات كل بلد عضو وإسداء املشورة بشأنها؛
والرقابة متعددة األطراف ،أو اإلشراف على االقتصاد العاملي.
وبتوحيد الرقابة الثنائية ومتعددة األطراف ،يمكن أن يكفل
الصندوق قدرا أكبر من الشمول واالتساق يف حتليل «التداعيات»،
أي الطرق التي يمكن أن تؤثر بها سياسات بلد واحد على بلدان
أخرى.

وتكون املشاورات يف صورة حوار للسياسات من اجتاهين مع
السلطات القُطْرية للبلد املعني ،بدال من قيام الصندوق بتقييم
عادة مع مسؤويل
البلد من جانب واحد .ويجتمع فريق الصندوق
ً
احلكومة والبنك املركزي ،ومع عدد آخر من املعنيين — مثل
البرملانيين وممثلي الشركات واجملتمع املدين والنقابات العمالية
— للمساعدة على تقييم السياسات االقتصادية للبلد وتوجهه.
ويقدم اخلبراء تقريرا إىل اجمللس التنفيذي للصندوق ،ملناقشته يف
الظروف العادية ،تختتم بعدها املشاورات ويعد موجز لالجتماع
ينقل إىل سلطات البلد املعني .ويف معظم احلاالت ،وبناء على
موافقة البلد العضو املعني ،يُنشر تقييم اجمللس يف صورة نشرة
صحفية ،إىل جانب تقارير اخلبراء .ويف السنة املالية ،2017
أجرى الصندوق  135مشاورة يف إطار املادة الرابعة (راجع
اجلدول الشبكي .)1 -2
ويف أعقاب األزمة املالية العاملية ،استمر صندوق النقد الدويل
يف إجراء تقييمات االستقرار املايل يف إطار برنامج تقييم القطاع
املايل .وشكلت تقييمات القطاع املايل جزءا من عملية الرقابة يف
البلدان التي تؤثر قطاعاتها املالية على النظام.

الرقابة الثنائية
عملية مشاورات املادة الرابعة :التقييم السنوي
للسياسات االقتصادية

العمل الذي نضطلع به

واحملور الذي ترتكز عليه الرقابة الثنائية هو ما يطلق عليه
مشاورات املادة الرابعة ،التي سميت كذلك على أساس
املادة الواردة يف اتفاقية تأسيس الصندوق التي تقتضي
إجراء مراجعة للتطورات والسياسات االقتصادية يف كل من
البلدان األعضاء يف الصندوق البالغ عددها  189بلدا .وتغطي
مشاورات املادة الرابعة طائفة من القضايا التي تعتبر ذات أهمية
كلية — أي قضايا املالية العامة والقضايا املالية وأسعار الصرف
والقضايا النقدية والهيكلية — وتركز على اخملاطر ومواطن
الضعف واستجابات السياسات .ويشارك مئات من االقتصاديين
واخلبراء العاملين يف الصندوق يف عملية مشاورات املادة الرابعة.

وتتضمن الرقابة متعددة األطراف مراقبة االجتاهات االقتصادية
العامة العاملية واإلقليمية وحتليل تداعيات سياسات البلدان
األعضاء على االقتصاد العاملي .وكجزء من املسوح االقتصادية
واملالية العاملية الصادرة عن صندوق النقد الدويل ،تنشر تقارير
رئيسية معنية بالرقابة متعددة األطراف مرتين يف العام ،وهي:
تقرير آفاق االقتصاد العاملي ،وتقرير االستقرار املايل العاملي،
وتقرير الراصد املايل .ويتضمن تقرير آفاق االقتصاد العاملي حتليال
مفصال حلالة االقتصاد العاملي ،يعالج فيه املسائل ذات االهتمام
املُلح ،مثل االضطراب املايل العاملي املطول وتعايف االقتصاد يف
الوقت الراهن من األزمة املالية العاملية .ويتضمن تقرير االستقرار
املايل العاملي تقييما حمدثا لألسواق واآلفاق املالية العاملية ،ويسلِّط
الضوء على االختالالت ومواطن الضعف التي يمكن أن تشكل خماطر
على االستقرار املايل .ويعنى تقرير الراصد املايل بتحديث توقعات
املالية العامة يف األجل املتوسط وتقييم التطورات يف املاليات
العامة .وينشر الصندوق أيضا تقارير آفاق االقتصاد اإلقليمي يف
إطار مسوحه االقتصادية واملالية العاملية.

جترى عملية مشاورات املادة الرابعة مع أحد البلدان األعضاء على
مدى عدة أشهر ،وتبدأ بمراجعة داخلية ألهم قضايا السياسات
وأولويات الرقابة على مستوى إدارات الصندوق ومع اإلدارة العليا،
بموجب وثيقة إحاطة تعرف باسم مذكرة السياسات.
وتتناول هذه املذكرة بالتفصيل التوجهات والتوصيات الرئيسية
للسياسة االقتصادية التي ستناقش مع حكومة البلد العضو .وتتم
مراجعة مذكرة السياسات مع جميع إدارات صندوق النقد الدويل من
أجل بناء توافق يف اآلراء بشأن البلد املعني قبل إجراء املشاورات،
وتسفر هذه املراجعة عن عقد اجتماع للتشاور بشأن السياسات،
ترسل بعده مذكرة السياسات إىل اإلدارة العليا للصندوق للموافقة
عليها .وبعد املوافقة على مذكرة السياسات ،يسافر الفريق إىل البلد
لعقد اجتماعات مع املسؤولين احلكوميين وأصحاب املصلحة.
ولدى عودة الفريق إىل مقر الصندوق ،يقوم اخلبراء بإعداد تقرير
يخضع مرة أخرى ملراجعة اإلدارات واإلدارة العليا قبل أن ينظر
فيه اجمللس التنفيذي للصندوق.
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القضايا املالية الكلية يف إطار أنشطة الرقابة بموجب
املادة الرابعة
وفقا لدراسة أعدها خبراء الصندوق بعنوا ن
 ، nancial Surveillance in Article IV Reportsأكدت األزمة املالية العاملية
التي وقعت يف عام  2008على أهمية الرقابة على القطاع املايل واحلاجة
إىل فهم أوضح للروابط املالية الكلية .ورغم أن النظام املايل العاملي
ازداد قوة وصمودا ،فإن الروابط املالية الكلية ال تزال ذات أهمية كبيرة
يف جميع البلدان األعضاء يف الصندوق.
�Approaches to Macro-Fi

ولتعزيز زخم وفعالية رقابة الصندوق ،أوصى تقرير مراجعة
الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام  2014بأن يكون إجراء
التحليالت املالية الكلية جزءا ال يتجزأ من مشاورات املادة الرابعة،
مع زيادة تركيز الصندوق على سياسات السالمة االحترازية الكلية.
وتضمنت خطة عمل املدير العام الرامية إىل تعزيز الرقابة اخلطوات
الالزمة لتحقيق هذه األهداف .وتشمل اجلهود املبذولة لتعزيز
الرقابة املالية الكلية استحداث أدوات حتليلية وتدريب اخلبراء.
وأجرى الصندوق ما يزيد على  60مشاورة بموجب املادة الرابعة
سعى خاللها إىل توسيع نطاق الرقابة املالية الكلية.
ويف شهر مارس  ،2017ناقش اجمللس التنفيذي التقدم احملرز
نحو دمج التحليل املايل الكلي واملشورة بشأن السياسات يف إطار
الرقابة بموجب املادة الرابعة استنادا إىل نتائج الدراسة املذكورة.
وأثنى اجمللس على التقدم احملرز واتفق على أهمية زيادة اجلهود
املبذولة يف هذا الصدد يف جميع البلدان األعضاء .وأشار املديرون
التنفيذيون إىل أن الرقابة ينبغي أن تتضمن تقييما من اجتاهين
للمخاطر املالية الكلية واالستقرار االقتصادي الكلي .وأكدوا أيضا
ضرورة دمج التوصيات املتعلقة بالقطاع املايل على النحو املالئم
ضمن املشورة التي يقدمها الصندوق بشأن سياسات املالية العامة
والسياسات النقدية والهيكلية.
ورأى املديرون التنفيذيون أن هذه اجلهود من شأنها تعزيز زخم
رقابة الصندوق من خالل التشجيع على إجراء حوارات أكثر فعالية
مع السلطات القطرية .وأشار املديرون أيضا إىل الفجوات التي
ينبغي معاجلتها مع مراعاة القيود القانونية التي تنظم اإلفصاح
عن البيانات الرقابية السرية.
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الرقابة متعددة األطراف
عملية اإلنذار املبكر
تمثل عملية اإلنذار املبكر عنصرا مهما يف اجلهود التي يبذلها
الصندوق نحو تقييم اخملاطر االقتصادية واملالية وخماطر املالية
العامة واخملاطر اخلارجية .وتشكل هذه العملية جزءا من عمل
الصندوق الرقابي ،وجترى مرتين سنويا باالتساق مع مطبوعتي
الصندوق الرائدتين — تقرير آفاق االقتصاد العاملي وتقرير
االستقرار املايل العاملي وتقرير الراصد املايل.
وتعرض النتائج على اجمللس التنفيذي وكبار املسؤولين خالل
اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية لصندوق النقد الدويل.
وتتم متابعة تنفيذ توصيات عملية اإلنذار املبكر يف سياق أنشطة
الرقابة القطرية والعاملية .ويوجد تعاون وثيق بين الصندوق
وجملس االستقرار العاملي بشأن عملية اإلنذار املبكر ،وذلك بغرض
إصدار آراء متكاملة وشاملة بشأن اخملاطر ومواطن الضعف .وعادة
ما يضطلع الصندوق بدور ريادي فيما يتصل باجملال االقتصادي
واملايل الكلي واخملاطر السيادية ،بينما يركز جملس االستقرار
العاملي على القضايا التنظيمية والرقابية املرتبطة بالنظام املايل.

تقرير القطاع اخلارجي لعام 2016
تتمثل إحدى املهام الرقابية األساسية للصندوق يف إعداد
تقييمات يف إطار أنشطته متعددة األطراف للقطاع اخلارجي
يف البلدان األعضاء ،بما يف ذلك أسعار الصرف واحلسابات
اجلارية واالحتياطيات والتدفقات الرأسمالية وامليزانيات
العمومية اخلارجية .ويتم ذلك على نحو شامل يف مشاورات
املادة الرابعة وتقرير القطاع اخلارجي .وهذا التقرير ،الذي
يصدر سنويا منذ عام  ،2012يغطي  28اقتصادا من أكبر
اقتصادات العامل إىل جانب اقتصادات منطقة اليورو،
وتمثل هذه االقتصادات جميعها ما يزيد على %85
من إجمايل الناجت احمللي العاملي .ويمثل هذا التقرير
جزءا من اجلهود اجلارية لتقديم تقييم شامل ودقيق
لالختالالت العاملية املفرطة وأسبابها ،وضمان قدرة
الصندوق على التصدي لآلثار احملتملة لسياسات
البلدان األعضاء على االستقرار اخلارجي العاملي.

الرقابة االقتصادية

وناقش اجمللس التنفيذي تقرير عام  2016الذي صدر إىل جانب
عدد من تقييمات فرادى االقتصادات ،وذلك خالل جلسة غير رسمية
تم عقدها يف يوليو  .2016ومل تتخذ أي قرارات خالل االجتماع.
وسوف يناقش تقرير عام  2017الذي يصدر قريبا خالل جلسة
رسمية.

التطورات واآلفاق االقتصادية الكلية يف البلدان النامية
منخفضة الدخل
أعد خبراء الصندوق تقريرا بعنوان “Macroeconomic Developments
” ،and Prospects in Low-Income Developing Countries-2016وهو

ورحب املديرون التنفيذيون يف مناقشاتهم «بالتقييم الشامل للتطورات
االقتصادية الكلية» يف البلدان النامية منخفضة الدخل ،كما «أثنوا على
ما يوليه التقرير من اهتمام باألوضاع والتجارب املتنوعة يف خمتلف
بلدان العامل ،ورأوا أن املناقشة املتعمقة لقضايا القطاع املايل وتوفير
البنية التحتية العامة مالئمة ومناسبة يف توقيتها» .وأيد اجمللس
التنفيذي إجراء مناقشة رسمية سنوية بشأن التطورات التي تشهدها
البلدان النامية منخفضة الدخل لزيادة فهم «قضايا السياسات الفريدة»
التي تواجهها.
وأكد املديرون التنفيذيون على أهمية الرقابة واالستجابات احلاسمة
على مستوى السياسات من جانب السلطات القطرية ،وأشاروا إىل
ضرورة قيام الصندوق بمتابعة هذه البلدان عن كثب وتقديم املشورة
لها بشأن السياسات على نحو يراعي احتياجاتها .واتفقوا كذلك على
ضرورة إجراء املزيد من التصحيحات على مستوى السياسات يف
البلدان املصدرة للسلع األولية ،بما يف ذلك ضبط أوضاع املالية العامة
وتصحيح سعر الصرف إن أمكن .وأعرب اجمللس التنفيذي عن قلقه أيضا
إزاء تزايد الضغوط على القطاع املايل يف عدد كبير من البلدان النامية
منخفضة الدخل ودعا إىل مراقبة هذه الضغوط على نحو استباقي.

 nزيادة االدخار العام من خالل تعزيز تعبئة اإليرادات احمللية
واحتواء النفقات غير ذات األولوية؛
n

تعزيز إدارة االستثمارات العامة؛

n

تطوير األسواق الرأسمالية احمللية؛

n

استخدام مصادر التمويل امليسر املتاحة.

واتفق اخلبراء كذلك على أن تعزيز دور القطاع اخلاص يف توفير
البنية التحتية ،حيثما أمكن ،يمثل أولوية يف العديد من البلدان
النامية منخفضة الدخل.

تعزيز شبكة األمان املايل يف البلدان النامية منخفضة
الدخل
يف نوفمبر  ،2016ناقش اجمللس التنفيذي قدرة البلدان النامية على

الوصول إىل موارد الصندوق استنادا إىل دراسة بعنوان “Financing
for Development: Enhancing the Financial Safety Net for Develop” .ing Countries Further Considerationsوحددت الدراسة اجملاالت

التي حتتاج فيها سياسات الصندوق إىل املزيد من التوضيح بشأن
تقديم اإلقراض امليسر من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر.

العمل الذي نضطلع به

التقرير السنوي الثالث حول هذا املوضوع .وألقى التقرير الضوء على
استمرار االقتصادات يف التكيف مع انخفاض األسعار العاملية للسلع
األولية ،ال سيما بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل املصدرة للسلع
األولية .وينظر هذا التقرير — الذي ناقشه اجمللس التنفيذي يف ديسمبر
 — 2016يف حتديات السياسات الناجمة عن ارتفاع عجز املالية
العامة وتراجع االحتياطيات األجنبية وتفاقم الضغوط االقتصادية
واملالية .كذلك ناقش التقرير قضايا تطوير البنية التحتية.

وفيما يتصل بتطوير البنية التحتية ،أكد املديرون التنفيذيون على
أن تمويل مستويات االستثمار العام الالزمة مع ضمان استمرارية
القدرة على حتمل الدين يستلزم عدة تدابير:

وقدمت الدراسة إيضاحا بشأن القضايا ذات الصلة بإتاحة موارد
الصندوق لألعضاء املؤهلين لالستفادة من الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من الفقر ،بما يف ذلك القضايا التالية:
 nمدى توافر أدوات الصندوق املسحوبة من حساب املوارد
العامة لهؤالء األعضاء؛
 nمدى إمكانية االسترشاد بمعايير إتاحة التمويل يف حتديد
مستوى اإلتاحة املالئم؛
 nمدى توافر الدعم الوقائي الكايف لألعضاء املؤهلين
لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر؛
 nمدى كفاية الضمانات الوقائية الالزمة ملنع تكرار
استخدام التسهيل االئتماين السريع كبديل للترتيبات ذات
الشرطية املسبقة.

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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وأعاد اجمللس التأكيد يف تقييمه على أن األعضاء املؤهلين
لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر يحق لهم
احلصول على تمويل بشروط غير ميسرة ،ولكنه أشار إىل أنه نظرا
للمنافع املالية املستفادة من االقتراض بشروط ميسرة ،ينبغي
خلبراء الصندوق مواصلة إسداء املشورة لهؤالء األعضاء بطلب
احلصول على الدعم بالشروط امليسرة حتى بلوغ احلد األقصى
املقرر.
وأكد املديرون التنفيذيون على أهمية مواصلة االهتمام باحلفاظ
على كفاءة ومرونة أدوات الصندوق االستئماين للنمو واحلد من
الفقر ،بما يف ذلك من خالل مراجعة معايير وحدود إتاحة التمويل،
وسياسة اجلمع بين املوارد ،وهيكل أسعار الفائدة ،وآليات احلفاظ
على استمرارية الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .وسوف
ينظر اجمللس يف إجراء مراجعة شاملة ملوارد الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من الفقر وتسهيالته يف عام .2018

تقييم احليز املتاح يف املالية العامة
أحرز صندوق النقد الدويل تقدما يف جهوده اجلارية يف جمال
استمرارية أوضاع املالية العامة واحليز املايل ،حيث نشر إطارا
حتليليا يهدف إىل تقييم احليز املتاح يف املالية العامة .ويف جلسة
غير رسمية عقدت يف يونيو  ،2016أحيط اجمللس علما بما جاء يف
دراسة بعنوان “Assessing Fiscal Space: an Initial Consistent Set of
”.Considerations
ويهدف اإلطار املقترح إىل دعم أنشطة الصندوق يف جمال الرقابة
واملشورة بشأن السياسات مستقبال .ومن املفترض تطبيق هذا
اإلطار على طائفة كبيرة من الظروف املستقبلية ،مثل اجملال
املتاح أمام بلد ما الستخدام سياسة املالية العامة يف موازنة
حتديات السياسة االقتصادية العاملية احلالية أو سد فجوات البنية
التحتية العامة أو حتديد معدل التصحيح املايل املالئم أو تكوين
االحتياطيات الوقائية.
ويمكن تعريف احليز املايل بأنه قدرة احلكومة على زيادة اإلنفاق أو
خفض الضرائب دون التأثير سلبا على القدرة على النفاذ إىل األسواق
واستمرارية القدرة على حتمل أعباء الدين .وتعرض الدراسة منهجا
شامال يمكن تطبيقه عموما على خمتلف البلدان ،حيث تتيح منهجية
متسقة يمكن خلبراء الصندوق وصناع السياسات استخدامها.
ويتطلب حتديد احليز املتاح يف املالية العامة استخدام منهج شامل
يتضمن األوضاع االقتصادية والهيكلية ،والقدرة على النفاذ إىل
األسواق ،ومستوى الدين العام ومساره ،واحتياجات التمويل احلالية
واملستقبلية ،وحتليل سيولة ومالءة مركز املالية العامة يف ظل
تطبيق سياسات خمتلفة.
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ويضم اإلطار جمموعة متنوعة من أدوات تقييم استمرارية أوضاع
املالية العامة وضعها خبراء الصندوق على مر السنوات ،بما يف ذلك
حتليل استمرارية القدرة على حتمل أعباء الدين .كذلك يستخدم خبراء
الصندوق مؤشرات وضعتها إدارة شؤون املالية العامة بالصندوق،
إىل جانب عدد من الطرق التي تستند إىل اختبارات القدرة على حتمل
الضغوط وحتليل السيناريوهات ونماذج التوازن العام.
ويعزز اإلطار اجلديد عملية التحليل من خالل تمكين خبراء الصندوق
من تقييم احليز املايل على نحو متسق يف جميع البلدان األعضاء ،ال
سيما يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة .وسوف
يطبق اإلطار يف البداية على جمموعة من االقتصادات الكبرى تضم
حوايل  40اقتصادا رئيسيا يف إطار إجراء مشاورات املادة الرابعة مع
تلك االقتصادات ،كما سيتم حتديثه بمرور الوقت يف ضوء التجارب
والبحوث واآلراء التقييمية.

تقرير صندوق النقد الدويل وجملس االستقرار املايل وبنك
التسويات الدولية إىل جمموعة العشرين بشأن سياسة
السالمة االحترازية الكلية
يف أعقاب األزمة املالية العاملية ،استحدثت البلدان أطرا وأدوات على
مستوى السياسات بغرض احلد من اخملاطر املؤثرة على النظام املايل
أو السوق ككل والتي من شأنها التسبب يف أضرار اقتصادية.
واستجابة لطلب قدمته جمموعة االقتصادات الصناعية العشرين من
أجل تقييم جتارب البلدان التي طبقت سياسات السالمة االحترازية
الكلية منذ األزمة املالية التي وقعت يف عام  ،2008أعد صندوق النقد
الدويل وجملس االستقرار املايل وبنك التسويات الدولية تقريرا بعنوان
”.“Elements of Effective Macroprudential Policies
وجاء هذا التقرير الصادر يف إطار قمة جمموعة العشرين املنعقدة يف
سبتمبر  2016يف هانغزو بالصين عقب تقرير عن تقدم سير العمل
صدر يف  2011عن املؤسسات الثالث بشأن أدوات وأطر سياسة
السالمة االحترازية الكلية .وبينما أشار التقرير إىل عدم وجود نهج
موحد يمكن تطبيقه يف جميع البلدان فقد ألقى الضوء على عدة عناصر
مفيدة .وكانت اإلصالحات الهيكلية هي موضوع أحد فصول تقرير
آفاق االقتصاد العاملي الصادر يف ربيع .2016
وتضمنت هذه اإلصالحات احلاجة إىل حتديد مسؤوليات صنع القرار،
وكفاية األسس املؤسسية التي تستند إليها أطر السياسات ،ووضع
أهداف وصالحيات واضحة ،واحلاجة إىل آليات لتعزيز الشفافية
واحملاسبة ،والتعاون وتبادل املعلومات بين السلطات احمللية ،ووضع
إطار شامل لتحليل اخملاطر النظامية ومراقبتها ،واستحداث أدوات
على مستوى السياسات للتصدي للمخاطر النظامية بمرور الوقت،
والقدرة على تعديل استجابات السياسات حسب حجم اخملاطر.
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تأثير الهجرة وتدفقات الالجئين
حتولت الهجرة إىل قضية اقتصادية كلية تؤثر على االقتصادات
املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.
كذلك اتخذت الزيادة السريعة يف تدفقات املهاجرين والالجئين
أبعادا سياسية ،ال سيما يف أعقاب النزاعات التي تشهدها منطقة
الشرق األوسط.
ويعمل الصندوق على قضايا الهجرة والالجئين يف إطار
جمموعة من األنشطة ،بما يف ذلك الرقابة الثنائية .فعلى سبيل
املثال ،تضمن تقرير املادة الرابعة لعام  2016بشأن لبنان
واملنشور يف يناير  2017حتليال عن لبنان وأزمة الالجئين
السوريين.

ونشر خالل العام اجلاري اثنان من تقارير التداعيات وتناوال مناقشة
اجلوانب املتعلقة بقضية املهاجرين .وأشار أحد التقريرين بعنوان

“The Impact of Migration on Income Levels in Advanced Econo-

” miesإىل أن الهجرة تسهم يف ارتفاع نصيب الفرد من إجمايل الناجت
احمللي يف االقتصادات املضيفة ويعزى معظمه إىل زيادة إنتاجية
العمالة .وناقش التقرير الثاين بعنوا ن �“Sub-Saharan African Migra
” tion: Patterns and Spilloversالهجرة داخل املنطقة وإىل باقي أنحاء
العامل .واستند التقريران إىل دراسة سابقة صدرت يف يناير 2016
بعنوان ”.“The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges

التكامل التجاري يف أمريكا الالتينية والكاريبي
منذ إجراء مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات يف عام  ،2011قام
خبراء صندوق النقد الدويل بإعداد جمموعة من «التقارير اجملمعة» التي
تناقش قضايا ترتبط بالبلدان األعضاء يف مناطق معينة .والغرض من
هذه التقييمات سد الفجوات بين تقييمات فرادى البلدان (مشاورات املادة
الرابعة) وأنشطة الرقابة متعددة األطراف على االجتاهات العاملية.
ويف مارس  ،2017نشر خبراء صندوق النقد الدويل تقريرا جممعا
بعنوان ”.“Trade Integration in Latin America and the Caribbean
وناقش اجمللس التنفيذي هذا التقرير يف جلسة غير رسمية .وبحث
التقرير فرص تعزيز التكامل التجاري يف املنطقة ،وذلك استنادا إىل
 12دراسة حتليلية نشرت رفق التقرير .وخلص التقرير إىل أن منطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي يمكنها جني العديد من املنافع من خالل
التجارة بوصفها أحد حمركات النمو.

العمل الذي نضطلع به

ويف جمال العمل التحليلي ،ناقشت دراسة صادرة يف يوليو 2016
بعنوا ن �“Emigration and Its Economic Impact on Eastern Eu
” ropeتداعيات تدفقات املهاجرين إىل اخلارج .كذلك ناقشت دراسة
صادرة يف سبتمبر  2016تأثير النزاعات وأزمة الالجئين يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (راجع قسم أضواء على أهم
األحداث اإلقليمية يف اجلزء األول).

ويف يناير  ،2017ناقش السيد ديفيد ليبتون ،النائب األول ملدير
عام صندوق النقد الدويل ،يف خطاب له ألقاه يف بروكسل اجلدال
الدائر حول الهجرة ،رابطا إياه باجلدال املتزامن حول العوملة .وقال
إن «املنافع االقتصادية للهجرة مؤكدة ،ولكن كما هو احلال بالنسبة
للجدال األوسع نطاقا حول العوملة ،فإنه يتعين علينا أيضا أن نقر
بضرورة القيام بمزيد من العمل على هذه القضية ،ال سيما من أجل
تكوين صورة أوضح عن األطراف التي قد تتأثر سلبا بالهجرة—
وكيفية التخفيف من حدة هذا التأثير».

وأشار التقرير إىل إمكانية تعزيز التكامل التجاري من خالل إبرام
اتفاقية جتارية إقليمية ،والتقارب بين القواعد واملعايير التنظيمية
التجارية ،وتنفيذ التدابير بهدف تشجيع التجارة .كذلك أكد التقرير
على أهمية بذل جهود إقليمية بغرض تعزيز البنية التحتية ورأس املال
البشري وعلى احلاجة إىل زيادة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية
التي قد تتيح فرصا لنقل التكنولوجيا.

التقريرالسنوي ٢٠١٧

37

الرقابة االقتصادية

وافق صندوق النقد الدويل و 10من بنوك
التنمية الدولية على زيادة التمويل من
أجل التنمية.

املشورة بشأن السياسات
التزامات صندوق النقد الدويل وبنوك التنمية بشأن
جدول أعمال 2030
عقب إعالن األمم املتحدة عن أهداف التنمية املستدامة يف عام
 ،2015ويف أكتوبر  ،٢٠١٦أعلنت السيدة كريستين الغارد ،مدير
عام صندوق النقد الدويل ،ورؤساء عشرة بنوك تنمية متعددة
األطراف بيانا التزموا فيه بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
والتزمت املؤسسات بتعزيز التنسيق والتعاون يف مواجهة أهم القضايا
التي جاءت يف جدول أعمال  ،2030بما يف ذلك النزوح القسري ،والبنية
التحتية ،والتوسع احلضري ،وتمويل األنشطة املناخية ،واالستثمار
اخلاص .ووافقت على تعزيز جهودها بغرض زيادة التمويل من أجل
التنمية من خالل «استخدام املوارد املتاحة على جميع املستويات
وتعبئتها وزيادتها» .كذلك ستعمل هذه املؤسسات على توسيع نطاق
ما تقدمه من مشورة على مستوى السياسات واملساعدة الفنية دعما
جلهود البلدان نحو زيادة تعبئة املوارد احمللية.

احلد من االعتماد على النفط يف دول اخلليج
عقد مركز صندوق النقد الدويل لالقتصاد والتمويل يف الشرق
األوسط باالشتراك مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ندوة بعنوان «مسار تنويع النشاط االقتصادي يف
الكويت وسائر دول جملس التعاون اخلليجي» يف مايو  2016بمقر
الصندوق العربي.
وكانت هذه الندوة هي الرابعة ضمن سلسلة من الندوات التي تم
تنظيمها باالشتراك بين املؤسستين بهدف تشجيع النقاش حول
السياسات االقتصادية بما يساعد دول جملس التعاون اخلليجي
على ضمان حتقيق تنمية قابلة لالستمرار على أساس استراتيجية
طويلة األجل تهدف إىل احلد من االعتماد على النفط.

صمود الدول الصغيرة يف مواجهة الكوارث الطبيعية
وتغير املناخ
بحث اجمللس التنفيذي التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة
من جراء الكوارث الطبيعية وتغير املناخ من خالل مناقشة
تقرير استعرض كيفية تلبية االحتياجات املتغيرة لهذه البلدان
باالستعانة بما يقدمه صندوق النقد الدويل يف جماالت املشورة
بشأن السياسات وبناء القدرات واإلقراض .ويستند تقرير “Small
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– States’ Resilience to Natural Disasters and Climate Change

” Role for the IMFالصادر يف  2016إىل تقرير آخر صدر يف 2015
يقيس تأثير الكوارث الطبيعية يف إطار دراسة قطرية مقارنة.
وعرض التقرير الذي ناقشه اجمللس التنفيذي يف ديسمبر 2016
أهم العناصر — ودور السياسات االقتصادية الكلية — يف
إطار إدارة اخملاطر بغرض احلد من التكلفة االقتصادية والبشرية
للكوارث .وألقى التقرير الضوء على أهمية تخطيط التمويل الطارئ
قبل وقوع الكوارث وعلى احلاجة إىل تمويل تغير املناخ من أجل
التخفيف من حدة اخملاطر والتكيف معها.
واتفق املديرون التنفيذيون على أن تعزيز السياسات احمللية أمر
ضروري للحد من التكلفة الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغير
املناخ .وأكدوا على احلاجة إىل حتديد اخملاطر ومواطن الضعف
على نحو مسبق ،واالستثمار يف البرامج واملشروعات التي من
شأنها احلد من اخملاطر ،ووضع خطط ملواجهة الطوارئ.
كذلك اتفق املديرون على ضرورة سعي الدول الصغيرة إلبرام مزيد
من اتفاقيات التمويل الستخدامها عقب الكوارث الطبيعية ،وشجعوا
على زيادة االعتماد على اتفاقيات التمويل الطارئ ،ونظم التأمين
اجملمعة ،وسندات مواجهة الكوارث .ورحب املديرون باستخدام
البلدان املتأثرة بالكوارث الطبيعية للتسهيل االئتماين السريع وأداة
التمويل السريع يف الوقت احلايل ،وأيدوا مقترح اخلبراء بشأن رفع
احلد األقصى السنوي للتمويل املتاح إىل  %60من احلصة للبلدان
التي شهدت أضرارا جسيمة نتيجة الكوارث.
وأكد اجمللس التنفيذي أيضا على دور أنشطة بناء القدرات التي
يقدمها الصندوق يف مساعدة الدول الصغيرة على الصمود يف
مواجهة األحداث املناخية.

صندوق النقد الدويل يقدم الدعم إىل جمهورية إفريقيا
الوسطى
أكدت السيدة كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدويل،
جمددا على التزام الصندوق جتاه الدول الهشة خالل زيارة إىل
جمهورية إفريقيا الوسطى يف يناير  .2017وأعربت خالل الزيارة
عن عزم الصندوق دعم اجلهود الرامية إىل حتقيق النمو القوي
واالحتوائي وكذلك حتقيق التوافق الوطني يف البلد الذي دمرته
النزاعات الداخلية.
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وخالل إلقاء مدير عام الصندوق كلمة أمام اجمللس الوطني،
اغتنمت هذه الفرصة إللقاء الضوء على التزام الصندوق
بتعزيز التعاون مع الدول الهشة ،وهو أيضا أحد أهداف
التنمية املستدامة الصادرة عن منظمة األمم املتحدة يف عام
.2015

ضمان االستقرار املايل يف البلدان التي تمارس فيها
الصيرفة اإلسالمية
يشير مصطلح التمويل اإلسالمي إىل تقديم اخلدمات املالية وفقا
للشريعة اإلسالمية وأحكامها وقواعدها .والشريعة اإلسالمية حترم
أخذ الربا (الفائدة) أو دفعه ،أو الغرر (اجلهالة) ،أو امليسر (املقامرة)
أو البيع على املكشوف أو تمويل األنشطة التي ترى فيها الشريعة
ضررا على اجملتمع .إذ يتعين أن يتقاسم الطرفان خماطر املعاملة
التجارية ومكاسبها ،وينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي
حقيقي وأال تكون بدافع املضاربة أو استغالل أي من الطرفين.
وقد عمل الصندوق مع البلدان األعضاء على القضايا املتصلة
بالصيرفة اإلسالمية طوال عقدين ،وتعاون مع مؤسسات دولية
يف جماالت مرتبطة باملعايير املصرفية .وخالل السنوات األخيرة،
ظهرت قضايا مرتبطة بالصيرفة اإلسالمية يف سياق الفعاليات
التي يجريها الصندوق بصفة منتظمة مع البلدان األعضاء مما
استلزم تدخال رسميا من الصندوق.
ففي فبراير  ،2017عقد اجمللس التنفيذي مناقشته الرسمية األويل
عن الصيرفة اإلسالمية واعتمد مقترحات بشأن دور الصندوق يف
هذا اجملال .وتم تضمين هذه املقترحات يف تقرير أعده اخلبراء
بعنوان “Ensuring Financial Stability in Countries with Islamic
».Banking

وأيد املديرون املنهج الذي اقترحه اخلبراء لتقديم املشورة بشأن
سياسات الصيرفة اإلسالمية يف إطار أنشطة الرقابة االقتصادية
وتصميم البرامج وتنمية القدرات .ودعوا اخلبراء أيضا إىل مواصلة
دعم جهود املنظمات الدولية القائمة على وضع املعايير وغيرها من
املؤسسات الدولية نحو معاجلة الفجوات التي تشوب إطار الصيرفة
اإلسالمية التنظيمي.
ورأى املديرون أنه من املفيد أن يتم االعتراف رسميا باملبادئ
األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي يف العمل املصريف التي أعدها
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية كأحد املعايير التي تشملها مبادرة
املعايير واملواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدويل باالشتراك مع
البنك الدويل .وسوف يتم تقديم مقترح رسمي للحصول على موافقة
اجمللس التنفيذي يف سياق تقرير من املقرر عرضه يف السنة املالية
.2018
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وقالت خالل كلمتها «إن أحد األمور الواضحة لنا أن التصدي
ملشكلة الهشاشة ال يتوقف على زيادة األموال فحسب ،بل
يتعين أيضا التركيز بشدة على بناء السالم واستعادة التجانس
االجتماعي وتشكيل حكومة فعالة .ومن املهم التنسيق عن
قرب بين اجلهات املانحة .ونحن نحتاج إىل مثل هذا النهج
الشامل إلرساء األساس الالزم الستقرار االقتصاد ونموه.
والصندوق لديه الكثير ليقدمه إىل جمهورية إفريقيا الوسطى
وغيرها من البلدان يف إطار جهود منسقة مع األطراف املعنية
األخرى».

واتفق املديرون التنفيذيون على أن الصيرفة اإلسالمية تتيح فرصة
للعديد من البلدان األعضاء لتعزيز أنشطة الوساطة املالية واالحتواء
املايل وتعبئة التمويل الالزم للتنمية االقتصادية .وأشاروا إىل أن نمو
الصيرفة اإلسالمية يفرض حتديات وخماطر على السلطات التنظيمية
واإلشرافية .ودعا املديرون إىل تعزيز اجلهود من أجل وضع إطار
سياسات من شأنه تعزيز االستقرار املايل وتطور الصيرفة اإلسالمية
على نحو سليم ،ال سيما يف البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة
اإلسالمية مؤثرة على النظام املايل.

منهج عاملي يف التعامل مع التدفقات الرأسمالية
تمثل التدفقات الرأسمالية جانبا مهما من جوانب النظام النقدي
الدويل .إذ تتيح العديد من املنافع املباشرة وغير املباشرة .غير أنها
تنطوي يف الوقت نفسه على خماطر ،وتواجه البلدان حتديا كبيرا يف
كيفية املوازنة بين جني املنافع وإدارة اخملاطر .ويف عام  ،2012أعلن
الصندوق رأيه بشأن ضرورة حترير وإدارة التدفقات الرأسمالية لضمان
تقديم مشورة واضحة ومتسقة بشأن السياسات للبلدان األعضاء.
ويف ديسمبر  ،2016ناقش اجمللس التنفيذي تقريرا بعنوان “Capital
” .Flows – Review of Experience with the Institutional Viewوركز

التقرير على كيفية تعامل البلدان مع حتديات االستقرار االقتصادي
الكلي واملايل املتصلة بالتدفقات الرأسمالية ،وعلى التقدم احملرز يف
حترير التدفقات الرأسمالية ،وأوضح االستجابات املتخذة على جانب
السياسات من واقع رأي الصندوق يف هذا الشأن.

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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ورحب املديرون التنفيذيون باستعراض جتربة تطبيق رأي
الصندوق منذ أن تم اإلعالن عنه ،واعتبروا أن هذا الرأي ال يزال
مالئما وال يلزم تعديله يف الوقت احلايل.
وأشار املديرون إىل أن حتديات السياسات التي تواجهها البلدان
املتلقية قد حتولت من كيفية التعامل مع االرتفاع احلاد يف
التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل التعامل مع انعكاس مسار
التدفقات الرأسمالية واالستمرار يف إدارة التدفقات .وأضافوا أن
استجابات السياسات كانت متسقة عموما مع رأي الصندوق،
ورحبوا باالجتاه التدريجي املستمر نحو زيادة حترير احلساب
الرأسمايل.
وشجع املديرون على متابعة دراسة التفاعل بين سياسات االقتصاد
الكلي وسياسات التدفقات الرأسمالية ،ال سيما دور أطر سياسات
السالمة االحترازية الكلية يف مواجهة اخملاطر املالية النظامية
الناجمة عن التدفقات الرأسمالية .ورأى املديرون أنه من املفيد
قيام الصندوق بتشجيع تطبيق منهج عاملي أكثر اتساقا يف إدارة
التدفقات الرأسمالية ،بما يف ذلك االتفاقيات الثنائية ومتعددة
األطراف .وأكدوا على ضرورة مراعاة اعتبارات االقتصاد الكلي
واالستقرار املايل ذات اخلصوصية القطرية يف حتديد االستجابات
املالئمة على مستوى السياسات ،وهو ما أكد عليه رأي الصندوق.

إدارة التعويضات والتوظيف يف القطاع احلكومي
تعتبر سياسات التعويضات والتوظيف يف القطاع احلكومي مهمة
للغاية لضمان كفاءة تقديم اخلدمات العامة وتأدية االقتصادات
للوظائف املنوطة بها ،كما أن لها انعكاسات مهمة بالنسبة لسياسة
املالية العامة واستمرارية أوضاع املالية العامة .وقد تمت مناقشة
القضايا املرتبطة بفواتير األجور احلكومية يف سياق دراسة بشأن
السياسات بعنوان “Managing Government Compensation and
”Employment – Institutions, Policies, and Reform Challenges

كان قد تم عرضها على اجمللس التنفيذي خالل جلسة غير رسمية
يف مايو .2016
وأشارت الدراسة التي تضمنت ملحقا يضم دراسات حالة إىل أن
ضغوط اإلنفاق على األجور سوف تتزايد خالل العقود القادمة
يف البلدان املتقدمة وبلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية
منخفضة الدخل .ولذلك يتعين إدارة اإلنفاق على فاتورة األجور
بفعالية لضمان تقديم اخلدمات العامة على نحو يحقق فعالية
التكاليف واستمرارية أوضاع املالية العامة .ووفقا للدراسة،
يستلزم ذلك تعزيز املؤسسات وكفاءة تخطيط املالية العامة وتقديم
تعويضات تنافسية ومرونة يف االستجابة للتطورات الديمغرافية
والتكنولوجية.
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اإلصالحات الهيكلية ذات األولوية يف بلدان جمموعة
العشرين
وقبل انعقاد قمة جمموعة العشرين يف سبتمبر  2016بالصين ،أعد
خبراء الصندوق وثيقة مرجعية بعنوا ن �“Priorities for Structural Re
” .forms in G20 Countriesوتضمنت الوثيقة توصيات لكل من أعضاء
جمموعة العشرين بشأن التعديالت الالزمة يف السياسات والقوانين
واملؤسسات احلكومية والتي من شأنها حتسين أداء االقتصادات بما
يتيح لألسواق العمل بمزيد من الكفاءة ومن أجل تعزيز النمو يف وقت
تراجع فيه الناجت دون مستواه املمكن يف جميع االقتصادات تقريبا.
وأشارت الوثيقة إىل أن اإلصالحات الهيكلية من شأنها زيادة النمو
يف حال اتساقها مع أوضاع فرادى البلدان ،بما يف ذلك مستوى
التنمية ووضع االقتصاد يف الدورة االقتصادية والقدرة على دعم
اإلصالحات .وكلما زادت فجوة الناجت يف بلد ما ،زادت ضرورة إيالء
األولوية إلصالحات هيكلية مثل تخفيف القيود املفروضة على
أسواق املنتجات واالستثمار يف البنية التحتية.

تعزيز شروط السندات السيادية
وافق اجمللس التنفيذي يف عام  2014على إدراج شرط املساواة
وشرط اإلجراء اجلماعي يف السندات السيادية الدولية اجلديدة.
وتعد هذه اإلصالحات املعززة مكمال لإلصالحات يف إطار إقراض
الصندوق املصممة للمساعدة يف حتقيق هدف إعادة هيكلة الدين
السيادي على نحو منظم ويف الوقت املالئم يف احلاالت التي يتعين
فيها إعادة هيكلة الدين ،وهدف احلد من التكلفة الكلية التي يتحملها
النظام.
ويف ديسمبر  ،2016أرسل خبراء الصندوق إىل اجمللس التقرير
الثاين عن التقدم احملرز نحو إدراج هذه الشروط التعاقدية املعززة
يف عقود السندات السيادية .وأشار التقرير إىل تقدم ملموس ومستمر
نحو إدراج شروط اإلجراء اجلماعي املعززة وشرط املساواة املعدل.
وظل رصيد الدين القائم بدون تطبيق الشروط املعززة مرتفعا للغاية،
حيث بلغ حوايل  846مليار دوالر أمريكي يف  31أكتوبر  ،2016وال
يتراجع سوى بمعدالت بطيئة.

وقف العالقات مع البنوك املراسلة
البنك املراسل هو مؤسسة مالية تقدم اخلدمات نيابة عن مؤسسة
مالية أخرى .ويمكن لهذه املؤسسة تسهيل إجراء التحويالت البرقية
وتنفيذ املعامالت التجارية وقبول الودائع وجمع املستندات نيابة
عن مؤسسة مالية أخرى .ومن املرجح أن تستعين البنوك احمللية
بالبنوك املراسلة إلجراء املعامالت التي تنشأ أو تُستكمل يف بلد
أجنبي بوصفها وكيال للبنك احمللي باخلارج.
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وشهدت العالقات مع البنوك املراسلة التي تسهم يف تيسير التجارة
العاملية والنشاط االقتصادي ضغوطا يف عدد من البلدان ،مما
كان له أثر أكبر على البلدان النامية مقارنة بغيرها .فقد تفاقمت
الهشاشة املالية يف هذه االقتصادات نظرا ألن تدفقاتها العابرة
للحدود تتركز من خالل جمموعة أقل من البنوك املراسلة أو تدار
من خالل ترتيبات بديلة قد تنطوي على تكلفة أكبر .ومن شأن هذه
الهشاشة أن تقوض آفاق النمو واالحتواء املايل يف األجل الطويل
يف هذه البلدان من خالل رفع أسعار اخلدمات املالية والتأثير
بالسلب على تقييم مصارفها.
وخالل السنة املالية  ،2017أصبح انكماش العالقات مع البنوك
املراسلة أحد حماور التركيز يف عمل الصندوق .ففي إبريل ،2017
ناقش اجمللس التنفيذي تقريرا أعده اخلبراء بعنوان “Recent

دراسة مشتركة بين صندوق النقد الدويل والبنك الدويل حول سحب
العالقات مع البنوك املراسلة يف الشرق األوسط ،كما صدرت دراسة
بعنوان “Challenges in Correspondent Banking in the Small
” States of the Pacificيف إبريل  .2017وناقش السيد تاو جانغ
نائب املدير العام لصندوق النقد الدويل هذه القضية خالل كلمة
له ألقاها أمام منتدى دول الكاريبي رفيع املستوى املنعقد يف عام
 2016يف ميناء إسبانيا بترينيداد وتوباغو .وقد اشترك الصندوق
وحكومة ترينيداد وتوباغو يف تنظيم هذا املنتدى الذي حضره أكثر
من  100مشارك ،بما يف ذلك أربعة رؤساء وزراء وأربعة وزراء
مالية وتسعة حمافظي بنوك مركزية من املنطقة.
وبحث تقرير اخلبراء أسباب توقف العالقات مع البنوك املراسلة،
مع التركيز على الربحية وإدارة اخملاطر .كذلك تضمن تقييما
جلدوى وتأثير استجابات السياسات ومبادرات القطاع .واقترح

وأكد املديرون أثناء نقاشهم لتقرير اخلبراء على أهمية العالقات
مع البنوك املراسلة يف تيسير التجارة العاملية وتنفيذ حتويالت
املغتربين ودعم تنمية االقتصاد ونموه .ورحبوا بمختلف املبادرات
الهادفة إىل معاجلة الضغوط املفروضة على العالقات مع البنوك
املراسلة ،وحذروا من أنه نظرا لتنوع األسباب التي أدت إىل توقف
العالقات مع البنوك املراسلة ،فإنه يتعين تصميم االستجابات
وحتديد أولوياتها وتسلسلها حسب الظروف القطرية أو اإلقليمية.
وأكدوا كذلك على أهمية بذل جهود جماعية حثيثة ومنسقة من
جانب األطراف املعنية يف القطاعين العام واخلاص ،كما ألقوا
الضوء على الدور الرئيسي للصندوق يف معاجلة هذه القضية.

منهج شامل ومتسق ومنسق لتعزيز السياسات
االقتصادية
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Trends in Correspondent Banking Relationships – Further
” .Considerationsوجاء هذا التقرير عقب دراسة صدرت يف يونيو
 20166بعنوان �“The Withdrawal of Correspondent Banking Rela
” .tionships: A Case for Policy Actionويف سبتمبر  ،2016صدرت

التقرير منهجا يمكن للصندوق من خالله مراقبة اخملاطر وتقديم
املشورة إىل األعضاء يف سياق أنشطة الرقابة االقتصادية
وبرنامج تقييم القطاع املايل وتنمية القدرات .وحتقيقا لهذه
األهداف ،سيواصل الصندوق تعاونه مع جملس االستقرار
املايل والبنك الدويل وجمموعة العشرين وفرقة العمل املعنية
باإلجراءات املالية وجلنة املدفوعات والبنية التحتية لألسواق
واألطراف املعنية األخرى.

كانت اخملاوف بشأن فعالية اجلهود املبذولة لدعم النمو العاملي
املتباطئ حمور تركيز املناقشات الدولية للسياسة االقتصادية
خالل السنة املالية  .2017ويف سبتمبر  ،2016نشر الصندوق
دراسة بعنوان “Macroeconomic Management When Policy
Space Is Constrained: A comprehensive, Consistent, and Coor”( dinated Approach to Economic Policyإدارة االقتصاد الكلي مع

ضيق احليز املتاح من السياسات :منهج شامل ومتسق ومنسق نحو
السياسة االقتصادية) أشار فيها إىل «توافر احليز الالزم النتهاج
السياسات الفعالة ،وينبغي استخدامه عند الضرورة».

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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وأكدت الدراسة أن أكثر املناهج التي يتوقع جناحها تتضمن
استخدام السياسات على نحو «شامل ومتسق ومنسق».
فاتخاذ تدابير شاملة على مستوى السياسات من جانب أحد البلدان
يمكنه من استغالل أوجه التضافر بين السياسات ،حيث يكون
الكل أكبر من جمموع األجزاء املكونة له .ويستلزم ذلك استخدام
السياسات النقدية واملالية العامة والهيكلية بحيث تدعم كل منها
األخرى.
كذلك تسهم أطر السياسات املتسقة يف دعم توقعات السياسات يف
األجل الطويل ،كما تسمح بدعم توقعات األجل القصير إىل املتوسط
عند الضرورة.
ويساعد تنسيق السياسات بين االقتصادات الكبرى يف تعظيم
منافع التدابير التي تتخذها فرادى البلدان على مستوى السياسات.
ويف حالة االنخفاض احلاد يف أسعار الفائدة واتساع فجوات
الناجت ،قد يسهم تنسيق التدابير التنشيطية املالية والنقدية بين
البلدان يف تعزيز إجمايل الناجت احمللي العاملي.

البيانات
املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات
املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات الصادر عن صندوق النقد
الدويل هو أعلى معيار ضمن املبادرة املعنية بنشر البيانات ،وهو
خمصص يف األساس لالقتصادات التي تضطلع بدور أساسي يف
أسواق رأس املال الدولية والتي ترتبط مؤسساتها املالية بروابط
عاملية .وخالل السنة املالية  ،2017اشتركت أربعة اقتصادات يف
املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات —وهي النمسا وبلغاريا
وكندا والدانمرك.
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النظام العام املعزز لنشر البيانات
يف إطار النظام املعزز لنشر البيانات الذي اعتمده اجمللس التنفيذي
لصندوق النقد الدويل يف مايو  ،2015تلتزم السلطات القطرية بنشر
البيانات التي تدعم حوارها املستمر بشأن السياسات مع خبراء الصندوق.
ويتعين أن يكون النشر وفقا جلدول متفق عليه مسبقا ،مع ضمان سهولة
الوصول إىل البيانات ،بما يف ذلك من خالل نقلها آليا.
وتسهم هذه اجلهود يف تعزيز التعاون الدويل ،حيث يقدم بنك التنمية
اإلفريقي وبنك التنمية للبلدان األمريكية دعما ملموسا بغرض إنشاء بنية
حتتية لتكنولوجيا املعلومات (منصة البيانات املفتوحة) لدعم صفحات
البيانات القومية املوجزة يف بلدان خمتارة يف إفريقيا ونصف الكرة
الغربي.
وبدأ تنفيذ النظام العام املعزز لنشر البيانات يف  17بلدا خالل العام.
ونشرت ثالثة عشر بلدا منها صفحات بيانات قومية موجزة — وهي بنن
وهندوراس وجامايكا ومالوي وناميبيا وباراغواي وساموا والسنغال
وسيراليون وسوازيلند وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

مبادرة فجوات البيانات
يف سبتمبر  ،2016رحب قادة جمموعة العشرين بالتقرير األول عن التقدم
يف سير العمل يف املرحلة الثانية من مبادرة فجوة البيانات وأعربوا عن
تأييدهم خلطط العمل املقترحة لتنفيذ  20توصية .ولتعزيز التقدم احملرز
على صعيد املبادرة ،تضمن برنامج عمل املرحلة الثانية خالل عام
 2017عقد أربع حلقات تطبيقية ناقشت موضوعات متخصصة —تقاسم
البيانات ،وفجوات بيانات اخملاطر النظامية يف قطاع التأمين ،وحسابات
القطاع املؤسسي ،ومؤشرات السالمة املالية.

نشر بيانات جديدة بشأن تكوين العمالت
يف مارس  ،2017نشر الصندوق بيانات ربع سنوية عن تكوين عمالت
االحتياطيات األجنبية الرسمية ،وأفصح عن احليازات من عملة الصين،
الرنمينبي ،يف بند منفصل للمرة األوىل .ويف  26فبراير  ،2016وافق
اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل على تعديل مسح تكوين عمالت
االحتياطيات األجنبية الرسمية بما يتيح قيد الرنمينبي يف بند منفصل
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اعتبارا من أول أكتوبر  2016تمشيا مع قراره بإدراج الرنمينبي ضمن
سلة عمالت حقوق السحب اخلاصة.

األرجنتين تعتمد املعايير الدولية
ودعما للمجلس يف مراقبته جهود حتسين اإلحصاءات االقتصادية
الكلية يف األرجنتين ،أجرى الصندوق ثالث زيارات لتقديم
املساعدة الفنية إىل وكالة اإلحصاءات األرجنتينية  INDECخالل
عام  .2016وقامت بعثتان بمراجعة عملية وضع مؤشر وطني
جديد ألسعار املستهلكين يعكس املعايير وأفضل املمارسات
الدولية ،بما يف ذلك نشر مؤشرات لفرادى املناطق الست التي
تضمها األرجنتين ،كما قدمتا املساعدة الالزمة إلتمام هذه
العملية .وساعدت البعثة الثالثة يف حتقيق االتساق بين حسابات
القطاع اخلارجي لألرجنتين وأحدث املعايير اإلحصائية.

واصلت إدارة اإلحصاءات بصندوق النقد الدويل التشجيع على
توسيع نطاق تغطية اإلحصاءات النقدية لتشمل املؤسسات املالية
غير املصرفية ،وذلك يف إطار جهودها يف جمال تنمية القدرات.
وسوف يتيح ذلك تيسير تنفيذ أنشطة الرقابة املالية الكلية على
أساس منهج امليزانية العمومية .واعتبارا من إبريل  ،2017تتوافر
البيانات عن املؤسسات املالية غير املصرفية يف  47بلدا.

حلقة تطبيقية عن مؤشرات السالمة املالية
تسهم مؤشرات السالمة املالية الصادرة عن صندوق النقد الدويل
يف تقييم مواطن القوة والضعف يف النظم املالية ،كما تتيح بيانات
مفيدة ألغراض حتليل االستقرار املايل وصياغة سياسات السالمة
االحترازية الكلية .ويتعين على خبراء الصندوق إبالغ بيانات
مؤشرات السالمة املالية كجزء من املراجعات املنتظمة التي يتم
إجراؤها للتحقق من سالمة النظام االقتصادي يف خمتلف البلدان.
ويف إبريل  ،2017عقد الصندوق حلقة تطبيقية عن مؤشرات
السالمة املالية شارك فيها ما يزيد على  80مشاركا من 36
بلدا و 7منظمات دولية .وكان الهدف من احللقة التطبيقية توفير
املعلومات الالزمة التي يمكن االستناد إليها يف اختيار قائمة
بأهم مؤشرات السالمة املالية ذات األولوية ومراجعة املرشد إىل
إعداد مؤشرات السالمة املالية .وأعرب املشاركون عن دعمهم
القوي جلهود الصندوق نحو وضع إطار منسق إلعداد مؤشرات
السالمة املالية ،واعتبر املشاركون هذا اإلطار مفيدا ألغراض
سياسات السالمة االحترازية الكلية وحتليالت االستقرار املايل.
وأيدوا كذلك توسيع نطاق تغطية مؤشرات السالمة املالية ليشمل
القطاعات الفرعية للشركات املالية األخرى.

مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية
تشير التقديرات الصادرة عن البنك الدويل إىل أن ملياري فرد بالغ يف
سن العمل — أي ما يزيد على نصف جمموع عدد السكان البالغين يف
العامل— ال يمتلكون حسابا لدى مؤسسة مالية رسمية .وتسعى جهود
االحتواء املايل إىل ضمان وصول جميع األسر والشركات ،بغض النظر
عن مستوى دخلها ،إىل اخلدمات املالية املالئمة التي يحتاجونها لتحسين
معيشتهم ،وضمان قدرة هذه األسر والشركات على استخدام تلك اخلدمات
بفعالية.
ويصدر صندوق النقد الدويل سنويا مسح إمكانية احلصول على اخلدمات
املالية ،وهو أحد مصادر بيانات االحتواء املايل .وتم نشر املسح السابع يف
أكتوبر  ،2016وهو يستند إىل بيانات مستمدة من مقدمي اخلدمات املالية
التقليدية واخلدمات املالية الرقمية .وتتضمن قاعدة البيانات أكثر من 150
سلسلة بيانات تغطي  189اقتصادا خالل الفترة من  2004إىل .2015

العمل الذي نضطلع به

اإلحصاءات النقدية واملالية من أجل االستقرار املايل
العاملي

وخالل العام ،عقدت إدارة اإلحصاءات بصندوق النقد الدويل
جلسات بغرض تبادل املعرفة ملساعدة البلدان يف إعداد ونشر
مؤشرات السالمة املالية ،وذلك بتمويل من حساب اليابان املدار
لصالح جمموعة خمتارة من أنشطة الصندوق وإدارة التنمية الدولية
البريطانية .وبفضل هذه اجلهود ،ارتفع العدد التراكمي للبلدان القائمة
بإبالغ بيانات مؤشرات السالمة املالية من  46بلدا يف نهاية عام
 2009إىل  124بلدا يف إبريل ( 2017الشكل البياين  .)1-2ويف
إفريقيا ،بلغ عدد البلدان القائمة بإبالغ بيانات مؤشرات السالمة
املالية  26بلدا يف إبريل  2017مقابل  5بلدان يف نهاية عام .2013

وخالل  ،2016أقرت جمموعة العشرين دور اخلدمات املالية الرقمية يف
توسيع نطاق االحتواء املايل ،مما أدى إىل تعديل مؤشرات االحتواء املايل
الصادرة عن جمموعة العشرين .وتستند هذه املؤشرات منذ عام 2012
إىل مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية كمصدر رسمي للبيانات.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢
ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺈﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ
اﳌﻨﻄﻘﺔ) ٢٠١٧-٢٠٠٩ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ  ٣٠إﺑﺮﻳﻞ (٢٠١٧
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أوروﺑﺎ
ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
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٩٠
٦٠
٣٠
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وقد أدى االهتمام املتزايد بإحصاءات االحتواء املايل حسب
نوع اجلنس إىل إجراء مسح جتريبي على بعض احلكومات لتقييم
قدرتها على إعداد ونشر هذه اإلحصاءات .وتتاح نتائج هذا املسح
التجريبي ومعظم املسوح األخيرة على املوقع اإللكتروين اخلاص
بمسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية.

مبادرة املعايير واملواثيق
تشير «املعايير واملواثيق» إىل اجلوانب املتعلقة بالبيئة املؤسسية
—أي القواعد املنظمة للسياسة االقتصادية واملالية .والبلدان التي
تمتلك مؤسسات تتسم بحسن التنظيم والشفافية عادة ما تتمتع
باقتصاد أقوى ودرجة أكبر من االستقرار املايل ،ولذلك فإنه من
مصلحة البلدان إقرار وتنفيذ املعايير واملواثيق املعترف بها دوليا.
واتضح جليا من األزمة املالية العاملية أن االلتزام باملعايير
الدولية ليس سوى عنصر واحد من العناصر املساهمة يف منع
األزمات :إذ تستمر الفجوات ومواطن الضعف ،ويتعين متابعتها
بعناية .وقد تم حتديث املعايير واملواثيق يف عدة جماالت يف ضوء
أفضل املمارسات اجلديدة ،وال تزال جماالت أخرى قيد النظر.
وتقع املعايير الدولية التي يطبقها صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ضمن ثالث جمموعات عامة:
 nشفافية السياسات :قام صندوق النقد الدويل بوضع املعايير
املنظمة لهذه اجملاالت .ويف جمال شفافية سياسة املالية العامة،
صدرت ثالث من أربع ركائز يستند إليها ميثاق شفافية املالية
العامة الصادر عن الصندوق .ويجري حاليا إعداد الركيزة الرابعة
اخلاصة بإدارة إيرادات املوارد ،وتم إجراء جولتين من املشاورات
العامة بشأنها كما تم تنفيذها يف إطار جتريبي.
 nالتنظيم واإلشراف يف القطاع املايل :أعدت املعايير
املنظمة لهذا اجملال ومنهجيات التقييم ذات الصلة مؤسسات
متخصصة يف وضع املعايير .كذلك سيعرض املعيار اجلديد
اخلاص بمعاجلة األزمات على اجمللس التنفيذي للموافقة عليه
خالل مراجعة املبادرة يف عام .2017
 nالبنية التحتية للمؤسسات واألسواق :أعدت املعايير
املنظمة لهذا اجملال ومنهجيات التقييم ذات الصلة مؤسسات
متخصصة يف وضع املعايير اعتمادا على مساهمات ومعلومات
عديدة من الصندوق والبنك الدويل.
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وباإلضافة إىل ذلك ،سيعرض على اجمللس التنفيذي للصندوق أحد
املعايير املنظمة يف جمال حل األزمات وتأمين الودائع للموافقة
عليه خالل مراجعة املبادرة يف عام .2017
ويمكن للصندوق و/أو البنك الدويل بناء على طلب البلد العضو
تقييم التزام هذا البلد باملعايير واملواثيق .كذلك تتم شهريا مراقبة
البلدان املشاركة يف املعيار اخلاص لنشر البيانات الصادر
عن الصندوق للتحقق من التزامها بنشر البيانات .والغرض من
تقييمات شفافية املالية العامة هو تقييم التزام البلدان بميثاق
شفافية املالية العامة.
أُدخلت عدة تعديالت على البيانات واإلحصاءات منذ إجراء املراجعة
األخيرة ملبادرة املعايير واملواثيق يف عام  .2011وتتضمن هذه
التعديالت تعزيز املعيار اخلاص لنشر البيانات يف عام ،2012
ووضع املعيار اخلاص املعزز لنشر البيانات ،وتعزيز النظام
العام لنشر البيانات يف عام  .2015ويف عام  ،2012خضع إطار
تقييم جودة البيانات املستخدم يف إجراء تقييمات شاملة جلودة
البيانات يف البلدان للتحديث يف ضوء جتارب التقييم اإلضافية
وحتديث املنهجيات اإلحصائية (نظام احلسابات القومية لعام
 2008والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل لعام  ،)2009وتوسيع نطاق تغطية اإلحصاءات
النقدية ليشمل الشركات املالية األخرى — عقب األزمة املالية
العاملية التي وقعت يف عام .2008

شفافية املالية العامة لضمان فعالية املوارد العامة
شفافية املالية العامة —أي إبالغ اجلمهور بحالة املوارد العامة
يف املاضي واحلاضر واملستقبل على نحو شامل وواضح وموثوق
وفعال ويف الوقت املالئم —أمر يف غاية األهمية لضمان فعالية
إدارة املالية العامة واملساءلة .إذ إنها تتيح للحكومات صورة
دقيقة عن مواردها العامة عند اتخاذ القرارات االقتصادية ،بما
يف ذلك تكاليف ومنافع تغيير السياسات واخملاطر احملتملة التي
تهدد آفاق املالية العامة .كذلك تسهم شفافية املالية العامة يف
توافر املعلومات الالزمة لألجهزة التشريعية واألسواق واملواطنين
ملساءلة احلكومات ،كما تيسر املراقبة الدولية على تطورات املالية
العامة وتسهم يف التخفيف من خطر انتقال تداعيات املالية العامة
بين البلدان.
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ويعد ميثاق شفافية املالية العامة ونشاط التقييم لدى الصندوق
هما أهم عناصر اجلهد املستمر الذي يقوم به الصندوق بغرض
تعزيز مراقبة املالية العامة وصنع السياسات واملساءلة يف
البلدان األعضاء .وهذا امليثاق هو املعيار الدويل لإلفصاح عن
املعلومات اخلاصة باملوارد العامة .ويتكون من جمموعة من
املبادئ تنقسم إىل أربع ركائز )1( :إبالغ بيانات املالية العامة،
و( )2إعداد تنبؤات املالية العامة واملوازنة ،و( )3حتليل خماطر
املالية العامة وإدارتها ،و( )4إدارة إيرادات املوارد .ويميز امليثاق
بين املمارسات األساسية واجليدة واملتقدمة التي تندرج حتت كل
مبدأ من مبادئ الشفافية لتوضيح خطوات االلتزام الكامل بامليثاق
وضمان قابلية تطبيقه على خمتلف البلدان األعضاء يف الصندوق.
وخالل السنة املالية  ،2017نشر الصندوق تقييمات شفافية
املالية العامة لغواتيماال وكينيا وتونس واململكة املتحدة.

ويف ظل اإلصالحات الضخمة الهادفة إىل إلغاء املركزية يف
كينيا وسط ضغوط متزايدة لتحسين اخلدمات والبنية التحتية
العامة ،تكتسب شفافية املالية العامة أهمية قصوى ،ال سيما
وأنه من املتوقع تشكيل كينيا الحتاد نقدي مع شركائها يف
شرق إفريقيا يف عام  .2024وكان أداء كينيا جيدا مقيسا
بعدد من املعايير الواردة يف امليثاق .ففي ثالث ركائز،
حققت كينيا مستويات جيدة أو متقدمة يف  13مبدأ

وعقب ثروة  ،2011شهدت تونس حتوال كبيرا على صعيد
مؤسساتها السياسية ،بما يف ذلك اإلصالحات الهادفة إىل تطوير
اإلدارة املالية العامة وتعزيز شفافية املوارد العامة .وبالرغم
من األداء اجليد لتونس يف بعض اجملاالت التي يغطيها امليثاق،
حتتاج جماالت عديدة إىل التطوير بغرض حتقيق االتساق بين
املمارسات القطرية واملعايير الدولية .ومن بين املبادئ التي تم
تقييمها ،حققت تونس مستويات جيدة أو متقدمة يف  10مبادئ،
ومستويات أساسية يف  11مبدأ ،ومل تتمكن من حتقيق  14مبدأ.
وقد يساعد توحيد ونشر املعلومات املشتتة يف الوقت احلايل على
تعزيز شفافية املالية العامة يف األجل القصير.
وحققت اململكة املتحدة مستويات مرتفعة يف جميع ركائز امليثاق.
فمن بين املبادئ التي تم تقييمها ،حققت اململكة مستويات
متقدمة يف  23مبدأ ،ومستويات جيدة يف  10مبادئ ،ومستويات
أساسية يف  9مبادئ .وكانت ممارسات الشفافية أقوى ما يكون يف
جمال إبالغ بيانات املالية العامة وإدارة إيرادات املوارد الطبيعية.
وكانت الشفافية دون مستوى املمارسات األساسية يف أربعة من
املبادئ التي تم تقييمها.

التقريرالسنوي ٢٠١٧

العمل الذي نضطلع به

وتعكف غواتيماال على تنفيذ إصالحات ضخمة بهدف زيادة
الشفافية ومكافحة الفساد .وتتوافر ثروة من املعلومات وجمموعة
من النظم املرتبطة بتنفيذ موازنة القطاع العام ،مما يتيح للجمهور
االطالع بسهولة على قدر ضخم من بيانات املالية العامة .وتتمثل
أهم اجملاالت التي تستلزم التطوير يف توحيد حسابات القطاع
العام وإدارة خماطر املالية العامة.

ومستويات أساسية يف  16مبدأ .وتتسق عملية إعداد تنبؤات املالية
العامة واملوازنة بدرجة كبيرة مع املمارسات اجليدة أو املتقدمة،
ولكن يوجد جمال للتحسين فيما يتعلق بمصداقية تقديرات اإلنفاق
املستقبلية ،وإدارة املشروعات االستثمارية واإلشراف عليها ،ونشر
املوازنات املعدلة ،وحتقيق االتساق بين برامج اإلنفاق واألولويات
القطاعية يف األجل املتوسط .كذلك تم الكشف عن عدد من مواطن
الضعف يف إبالغ بيانات املالية العامة وإدارة خماطر املالية
العامة ،وأتاح التقييم أساسا جيدا أمكن للحكومة االعتماد عليه يف
إحراز تقدم يف هذه اجملاالت.
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اإلقراض
تهــدف القــروض املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل إىل مســاعدة
البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة مشــكالت ميــزان املدفوعــات،
واالســتقرار االقتصــادي ،واســتعادة النمــو االقتصــادي القابــل
لالســتمرار .ويقــع هــذا الــدور املتعلــق بحــل األزمــات يف قلــب نشــاط
اإلقراض الذي يقوم به الصندوق .ويف الوقت نفسه ،أبرزت األزمة
املاليــة العامليــة احلاجــة إىل توافــر شــبكات عامليــة فعالــة لألمــان
املــايل تســاعد البلــدان علــى التكيــف مــع الصدمــات املعاكســة.
وبالتــايل كان أحــد األهــداف الرئيســية لإلصالحــات التــي أُجريــت
مؤخــرا يف جمــال اإلقــراض هــو اســتحداث أدوات إضافيــة ملنــع
األزمــات بحيــث تصبــح عنصــرا مكمــا لــدور الصنــدوق التقليــدي
يف جمــال حــل األزمــات .وخالفــا لبنــوك التنميــة ،ال يقــدم صنــدوق
النقــد الــدويل قروضــا لتمويــل مشــروعات حمــددة ،بــل إىل البلــدان
التــي قــد تواجــه نقصــا يف النقــد األجنبــي ملنحهــا الوقــت الــازم
لتصحيــح السياســات االقتصاديــة واســتعادة النمــو دون احلاجــة
إىل اللجــوء إىل إجــراءات تلحــق الضــرر بنفســها أو باالقتصــادات
األعضــاء األخــرى .وبشــكل عــام ،يقــدم الصنــدوق نوعيــن مــن
القــروض – القــروض املقدمــة بأســعار فائــدة غيــر ميســرة
والقــروض املقدمــة إىل البلــدان الفقيــرة بشــروط ميســرة ،تكــون
فيهــا أســعار الفائــدة منخفضــة أو يف بعــض احلــاالت صفــرا.
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نشاط التمويل بشروط غير ميسرة

أمــا النســبة املتبقيــة ،وهــي عبــارة عــن  ،%3فتتمثــل يف خــط وقايــة وســيولة
مقــدم إىل املغــرب بقيمــة  2.5مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة .ويعــرض
اجلــدول  1-2تفاصيــل عــن االتفاقــات التــي تمــت املوافقــة عليهــا خــال
الســنة املاليــة ،ويوضــح الشــكل البيــاين  2-2الترتيبــات التــي تمــت املوافقــة
عليهــا خــال الســنوات املاليــة العشــر املاضيــة.

العمل الذي نضطلع به

خــال الســنة املاليــة  ،2017وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى 15
اتفاقــا يف إطــار تســهيالت التمويــل غيــر امليســر التــي يقدمهــا
الصنــدوق بلغــت قيمتهــا الكليــة  98.2مليــار وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة ( 134.7مليــار دوالر أمريكــي علــى أســاس ســعر صــرف
وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة مقابــل الــدوالر الســائد يف 28
إبريــل  2017والبالــغ  .)0.729382وقــد تــم إبــرام اتفاقــات
وقائيــة يف إطــار خــط االئتمــان املــرن مــع ثالثــة بلــدان أعضــاء —
املكســيك ( 62.4مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) ،وكولومبيــا
( 8.2مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) ،وبولنــدا ( 6.5مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) —بلغــت  %78مــن هــذه االلتزامــات.
وجميــع هــذه االتفاقــات الثالثــة يف إطــار خــط االئتمــان املــرن
هــي اتفاقــات الحقــة التفاقــات ســابقة انتهــت مــدة ســريانها أو تــم
إلغاؤهــا.

وشــكلت االتفاقــات يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد  %14مــن نســبة
االلتزامــات املتبقيــة ،وهــي االتفاقــات املبرمــة مــع مصــر ( 8.6مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة) وتونــس ( 2.1مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة)
وســري النــكا ( 1.1مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) واألردن ( 0.5مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) والبوســنة والهرســك ( 0.4مليــار وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة) وكــوت ديفــوار ( 0.3مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة)
وجورجيــا ( 0.2مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) ومولدوفــا ( 0.1مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) .وشــكلت اتفاقــات االســتعداد االئتمــاين —مــع
العــراق ( 3.8مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) وجامايــكا ( 1.2مليــار
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) وســورينام ( 0.3مليــار وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة) — %5مــن االتفاقــات اجلديــدة.

اجلدول 1-2

االتفاقات التي تمت املوافقة عليها يف حساب املوارد العامة يف السنة املالية 2017
(بماليين حقوق السحب اخلاصة)
البلد العضو

نوع االتفاق

التاريخ الفعلي

املبلغ الذي تمت
املوافقة عليه

اتفاقات جديدة
البوسنة والهرسك

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 7سبتمبر 2016

443.0

كولومبيا

خط ائتمان مرن مدته  24شهرا

 13يونيو 2016

8,180.0

كوت ديفوار

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 12ديسمبر 2016

325.2

مصر

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 11نوفمبر 2016

8,596.6

جورجيا

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 12إبريل 2017

210.4

العراق

اتفاق استعداد ائتماين مدته  36شهرا

 7يوليو 2016

3,831.0

جامايكا

اتفاق استعداد ائتماين مدته  36شهرا

 11نوفمبر 2016

1,195.3

األردن

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 24أغسطس 2016

514.7

املكسيك

خط ائتمان مرن مدته  24شهرا

 27مايو 2016

62,388.9

جمهورية مولدوفا

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 7نوفمبر 2016

86.3

املغرب

خط وقاية وسيولة ملدة  24شهرا

 22يوليو 2016

2,504.0

جمهورية بولندا

خط ائتمان مرن مدته  24شهرا

 13يناير 2017

6,500.0

سري النكا

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  36شهرا

 3يونيو 2016

1,070.8

سورينام

اتفاق استعداد ائتماين مدته  24شهرا

 27مايو 2016

342.0

تونس

تسهيل الصندوق املمدد ملدة  48شهرا

 20مايو 2016

2,045.6

اجملموع
املصدر :إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.

98,233.8

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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وخــال الســنة املاليــة  ،2017بلــغ جممــوع املبالــغ املنصرفــة مــن حســاب
املــوارد العامــة يف إطــار اتفاقــات التمويــل ،واملشــار إليهــا باســم «عمليــات
الشــراء» 5.8 ،مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 8مليــار دوالر أمريكــي).
وتركــزت  %90مــن عمليــات الشــراء تلــك يف مصــر والعــراق وباكســتان وســري
النــكا وتونــس وأوكرانيــا .ويف يوليــو  ،2016وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى
عمليــة شــراء بقيمــة  261.6مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة (أي حــوايل
 358.7مليــون دوالر أمريكــي) لصالــح إكــوادور يف إطــار أداة التمويــل
الســريع.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-٢

اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺣﺴﺎب
اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ
 ٣٠إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٧-٢٠٠٨
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١٦٠
١٤٠

وبلــغ جممــوع املبالــغ املســددة ،ويشــار إليهــا باســم «عمليــات إعــادة
الشــراء» ،خــال الســنة املاليــة  5.55مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة
(أي  7.6مليــار دوالر أمريكــي) ،بمــا يف ذلــك عمليــات إعــادة شــراء مبكــرة
مــن البرتغــال بقيمــة  3.31مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 4.6مليــار
دوالر أمريكــي) .ونتيجــة الرتفــاع قيمــة عمليــات الشــراء ارتفاعــا طفيفــا عــن
قيمــة عمليــات إعــادة الشــراء ،زاد رصيــد االئتمــان القائــم مــن حســاب املــوارد
العامــة إىل  48.3مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 66.2مليــار دوالر
أمريكــي) مقابــل  47.8مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 65.4مليــار
دوالر أمريكــي) خــال العــام املاضــي .ويوضــح الشــكل البيــاين  3-2رصيــد
القــروض غيــر امليســرة القائــم خــال الســنوات املاليــة العشــرة املاضيــة.

االقتراض من حساب املوارد العامة
صنــدوق النقــد الــدويل هــو مؤسســة قائمــة علــى حصــص العضويــة .وقــد
تضاعــف حجــم املــوارد املســتمدة مــن حصــص العضويــة مــن خــال إجــراء
زيــادات يف احلصــص يف إطــار املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة .غيــر أن
املــوارد املقترضــة ال يــزال لهــا دور كبيــر بوصفهــا مــوارد مكملــة للمــوارد
املســتمدة مــن احلصــص .إذ تمثــل االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض خــط الدفــاع
الثــاين بعــد احلصــص ،وهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن اتفاقــات االئتمــان
يشــترك فيهــا  38بلــدا وتبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة  180مليــار وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة ،ويتيــح االقتــراض الثنائــي خــط الدفــاع الثالــث بعــد احلصــص
واالتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض.

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

ﺧﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺮن

اﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ

ﺧﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻤﺪد

٢٠-

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تعتــزم املكســيك اســتخدام خــط االئتمــان
املــرن املقــدم مــن الصنــدوق بقيمــة 88
مليــار دوالر أمريكــي كخــط وقائــي،
مــع إمكانيــة الســحب منــه يف أي وقــت
ألغــراض منــع األزمــات.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٢

اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺮوط ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧-٢٠٠٨
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

العمل الذي نضطلع به

٣٠
٢٠
١٠
٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

وخــال أغســطس  ،2016ويف ظــل اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن
والتحــوالت الهيكليــة التــي يشــهدها االقتصــاد العاملــي ،وافــق
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق علــى إطــار جديــد لالقتــراض الثنائــي
يتيــح للصنــدوق احلصــول بصفــة مؤقتــة علــى اقتــراض ثنائــي مــن
األعضــاء وبالتــايل جتنــب أي تراجــع حــاد يف قدرتــه علــى اإلقــراض.
وتنتهــي جميــع اتفاقــات االقتــراض بموجــب اإلطــار اجلديــد بحــد
أقصــى يف  31ديســمبر  ،2020علــى أن يكــون تاريــخ انتهائهــا

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩
اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ

٢٠٠٨
اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﱐ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول

املبدئــي يف  31ديســمبر  2019مــع إمكانيــة تمديدهــا لعــام آخــر
بموافقــة الدائنيــن .واعتبــارا مــن  30إبريــل  ،2017التــزم  35بلــدا
عضــوا بتقديــم اقتــراض ثنائــي تبلــغ قيمتــه اإلجماليــة حــوايل 300
مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ،أو  400مليــار دوالر أمريكــي.
ويف نوفمبــر  ،2016وافــق اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق علــى جتديــد
االتفاقــات اجلديــدة لالقتــراض خلمــس ســنوات إضافيــة مــن نوفمبــر
 2017إىل .2022

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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اجلدول 2-2

الشروط املالية يف إطار االئتمان املقدم من حساب املوارد العامة يف الصندوق

يعــرض هــذا اجلــدول التســهيالت الرئيســية لإلقــراض غيــر امليســر .وقــد ظلــت اتفاقــات االســتعداد االئتمــاين ملــدة طويلــة هــي أداة اإلقــراض األساســية للمؤسســة .ويف أعقــاب األزمــة املاليــة
العامليــة خــال الفتــرة  ،2009 - 2007عــزز صنــدوق النقــد الــدويل جمموعــة أدوات اإلقــراض لديــه .وكان أحــد األهــداف الرئيســية هــو تعزيــز أدوات منــع وقــوع األزمــات مــن خــال إنشــاء
خــط االئتمــان املــرن وخــط الوقايــة والســيولة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تــم إنشــاء أداة التمويــل الســريع ،التــي يمكــن اســتخدامها يف العديــد مــن الظــروف اخملتلفــة ،لتحــل حمــل سياســة املســاعدة
يف حــاالت الطــوارئ الصــادرة عــن الصنــدوق.
الغرض

الشروط

التقسيم املرحلي واملراقبة

التسهيل االئتماين (سنة االعتماد)
اتفاق االستعداد االئتماين
()1952

مســاعدة قصيرة األجل إىل متوســطة األجل
للبلــدان التــي تواجــه مشــكالت يف ميــزان
املدفوعــات ذات الطابــع قصيــر األجــل.

اعتمــاد سياســات توفــر الثقــة يف إمكانيــة
حــل مشــكالت ميــزان املدفوعــات يف البلــد
العضــو خــال فتــرة زمنيــة معقولــة

بوجــه عــام ،عمليــات شــراء رُبــع ســنوية (مبالــغ
منصرفــة) مرتهنــة بمراعــاة معاييــر األداء
وغيرهــا مــن الشــروط

تسهيل الصندوق املمدد ()1974

مســاعدة أطــول أجــا لدعــم اإلصالحــات
الهيكليــة يف البلــدان األعضــاء ملعاجلــة
املشــكالت املتعلقــة بميــزان املدفوعــات
ذات الطابــع طويــل األجــل

اعتمــاد برنامــج تصــل مدتــه إىل أربــع
ســنوات ،ووضــع جــدول أعمــال هيكلــي
وإعــداد بيــان ســنوي مفصــل بسياســات
االثنــي عشــر شــهرا القادمــة

عمليــات الشــراء رُبــع الســنوية أو نصــف الســنوية
(مبالــغ منصرفــة) مرتهنــة بمراعــاة معاييــر
األداء وغيرهــا مــن الشــروط

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

أساســيات اقتصاديــة كليــة ،وأطــر للسياســات
االقتصاديــة ،وســجالت أداء علــى مســتوى
السياســات تتســم بالقــوة البالغــة

املوافقــة علــى االســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق
املتاحــة مقدمــا طــوال مــدة االتفــاق ،شــريطة
اســتكمال مراجعــة منتصــف الفتــرة بعــد عــام
واحــد يف حالــة اتفاقــات خــط االئتمــان املــرن
التــي تمتــد لعاميــن.

خط الوقاية والسيولة ()2011

أداة للبلــدان التــي تتميــز بأساســيات
وسياســات اقتصاديــة ســليمة

قــوة أطــر السياســات واملركــز اخلارجــي
والقــدرة علــى النفــاذ إىل األســواق ،بمــا يف
ذلــك ســامة أوضــاع القطــاع املــايل

صــرف مــوارد كبيــرة يف بدايــة الفتــرة ،رهنــا
بإجــراء مراجعــات نصــف ســنوية (بالنســبة خلــط
الوقايــة والســيولة الــذي تتــراوح مدتــه بيــن عــام
وعاميــن)

أداة التمويل السريع ()2011

مســاعدة ماليــة ســريعة جلميــع البلــدان
األعضــاء التــي تواجــه احتياجــات ملحــة يف
ميــزان املدفوعــات

اجلهــود املبذولــة حلــل مشــكالت ميــزان
املدفوعــات (ربمــا تتضمــن إجــراءات مســبقة)

عمليات شــراء مباشــرة دون احلاجة إىل برنامج
كامــل أو مراجعــات

1

(اتفاقات ممددة)

خط االئتمان املرن ()2009

actual

املصدر :إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.
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1

تم 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 التزامــه املــايل.
ويدفــع البلــد العضــو جــزءا مــن حصتــه يف شــكل حقــوق ســحب خاصــة أو عمــات أجنبيــة مقبولــة للصنــدوق ويدفــع الباقــي بعملتــه احملليــة .ويُصــرف القــرض املقــدم مــن الصنــدوق أو يُســحب
عــن طريــق قيــام املقتــرض بشــراء أصــول بالعمــات األجنبيــة مــن الصنــدوق بعملتــه احملليــة .ويتــم ســداد مبلــغ القــرض عــن طريــق قيــام املقتــرض بإعــادة شــراء عملتــه احملليــة مــن الصنــدوق
بعمــات أجنبيــة.

2

يقــرر 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

صندوق النقد الدويل
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.

حدود االستفادة من املوارد

1

سنويا %145 :من حصة العضوية؛
تراكميا %435 :من حصة العضوية

تراكميا %435 :من حصة العضوية

ال توجد حدود مسبقة

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس علــى املبالــغ
التــي تتجــاوز  %187.5مــن حصــة العضويــة؛ و 100نقطــة أســاس إضافيــة
عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن  %187.5مــن حصــة العضويــة
3
ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)
معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس علــى املبالــغ
التــي تتجــاوز  %187.5مــن حصــة العضويــة؛ و 100نقطــة أســاس إضافيــة
عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن  %187.5مــن حصــة العضويــة
3
ملــدة تتجــاوز  51شــهرا)
معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس علــى املبالــغ
التــي تتجــاوز  %187.5مــن حصــة العضويــة؛ و 100نقطــة أســاس إضافيــة
عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن  %187.5مــن حصــة العضويــة
3
ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

5 – 3.25

ربع سنوية

10 – 4.5

نصف سنوية

5 – 3.25

ربع سنوية

يُتــاح  %125مــن حصــة العضويــة ملــدة  6شــهور؛ ويُتــاح
 %250مــن حصــة العضويــة عنــد صــدور املوافقــة علــى
اتفاقــات مدتهــا بيــن عــام وعاميــن؛ ويصــل اجملمــوع إىل
 %500مــن قيمــة احلصــة بعــد  12شــهرا بشــرط حتقيــق
تقــدم مــرضِ

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس علــى املبالــغ
التــي تتجــاوز  %187.5مــن حصــة العضويــة؛ و 100نقطــة أســاس إضافيــة
عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن  %187.5مــن حصــة العضويــة
3
ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

5 – 3.25

ربع سنوية

سنويا %37.5 :من حصة العضوية؛

معــدل الرســم مضافــا إليــه الرســم اإلضــايف ( 200نقطــة أســاس علــى املبالــغ
التــي تتجــاوز  %187.5مــن حصــة العضويــة؛ و 100نقطــة أســاس إضافيــة
عندمــا تظــل نســبة االئتمــان القائــم أكثــر مــن  %187.5مــن حصــة العضويــة
3
ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

5 – 3.25

ربع سنوية

تراكميا %75 :من حصة العضوية

العمل الذي نضطلع به

سنويا %145 :من حصة العضوية؛

الرسوم

2

جدول السداد
(سنوات)

األقساط

بنســبة  %0.5علــى كل عمليــة ســحب مــن مــوارد الصنــدوق يف حســاب املــوارد العامــة بخــاف عمليــات الســحب مــن شــريحة االحتياطــي .ويُطبــق رســم التــزام يدفــع مقدمــا
( 15نقطــة أســاس للمبالــغ امللتــزم بهــا حتــى  %115مــن حصــة العضويــة؛ و 30نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تزيــد علــى  %115وحتــى  % 575مــن حصــة العضويــة؛
و 60نقطــة أســاس علــى املبالــغ التــي تتجــاوز  % 575مــن حصــة العضويــة) علــى املبلــغ احملتمــل ســحبه خــال كل فتــرة زمنيــة (ســنويا) يف إطــار اتفــاق لالســتعداد
االئتمــاين ،أو اتفــاق بموجــب خــط االئتمــان املــرن ،أو خــط الوقايــة والســيولة ،أو اتفــاق ممــدد؛ ويتــم رد هــذا الرســم علــى أســاس تناســبي مــع إجــراء عمليــات ســحب الحقــا
يف إطــار االتفــاق االئتمــاين املعنــي.
3

استحدث نظام الرسوم اإلضافية يف نوفمبر  .2000وطُبق نظام جديد للرسوم اإلضافية اعتبارا من أول أغسطس  ،2009وتم حتديثه يف  17فبراير  ،2016مع
تعديل حمدود بغير أثر رجعي لالتفاقات القائمة.
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اجلدول 3-2

تسهيالت اإلقراض امليسر

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

.

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

مساعدة البلدان النامية منخفضة الدخل على حتقيق مركز اقتصادي كلي مستقر وقابل لالستمرار واحلفاظ عليه على النحو الالزم لتحقيق أداء
قوي ودائم يف جمال النمو واحلد من الفقر.
معاجلة مشكالت مطولة تتعلق بميزان
املدفوعات

تلبية احتياجات قصيرة األجل تتعلق بميزان التمويل بموارد منخفضة لتلبية احتياجات
عاجلة تتعلق بميزان املدفوعات
املدفوعات

األهلية

البلدان املؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر ()PRGT

املؤهل

وجود مشكلة مطولة يف ميزان املدفوعات؛ وجود وجود احتياج حمتمل (استخدام وقائي) أو
احتياج فعلي إىل التمويل أثناء فترة االتفاق ،وإن فعلي يف األجل القصير ملعاجلة مشكالت
مل يكن بالضرورة يف وقت املوافقة على القرض تتعلق بميزان املدفوعات وقت املوافقة؛
ضرورة أن يكون هناك احتياج فعلي لكل
أو صرفه
مبلغ منصرف

وجود حاجة ملحة ملعاجلة مشكالت تتعلق
بميزان املدفوعات عندما يكون برنامج
الشرائح االئتمانية األعلى إما متعذرا أو غير
1
ضروري

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

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد من
الفقر؛ ويف حالة وجود احتياج مستمر إىل
التمويل ،يطلب البلد املستخدم لتسهيل
االستعداد االئتماين تسهيل ائتمان ممدد مع
االلتزام بشروط تقديم وثائق استراتيجية
احلد من الفقر

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر

الشرطية

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

شريحة االئتمان األعلى؛ تهدف إىل تلبية
احتياجات قصيرة األجل ملعاجلة مشكالت
تتعلق بميزان املدفوعات

ال توجد شريحة ائتمان أعلى أو شرطية على
أساس املراجعة البعدية؛ ويستخدم سجل
األداء لتأهيل البلد لتكرار االستخدام (عدا يف
إطار نافذة الصدمات)

سياسات االستفادة من املوارد

حد سنوي نسبته  %75من حصة العضوية؛ وحد تراكمي (بعد خصم مدفوعات السداد املقررة) نسبته  %225من حصة العضوية .وتستند احلدود
إىل جميع القروض القائمة يف إطار الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر .ويف حالة االستفادة من املوارد يف حاالت استثنائية ،تكون
نسبة احلد السنوي  %100من حصة العضوية؛ ونسبة احلد التراكمي (بعد خصم مدفوعات السداد املقررة)  % 300من حصة العضوية
املعايير واحلدود الفرعية

2

يكون معيار االستفادة  %90من حصة العضوية يكون معيار االستفادة  %90من حصة
لكل اتفاق تسهيل ائتماين ممدد مدته  3سنوات العضوية لكل اتفاق تسهيل استعداد ائتماين
بالنسبة للبلدان التي يقل جمموع االئتمان القائم مدته  18شهرا بالنسبة للبلدان التي يقل
املقدم لها من الصندوق بشروط ميسرة يف إطار جمموع االئتمان القائم املقدم لها من
الصندوق بشروط ميسرة يف إطار كل
كل التسهيالت عن  %75من حصة العضوية،
ويكون  %56.25من حصة العضوية لكل اتفاق التسهيالت عن  %75من حصة العضوية،
ويكون  %56.25من حصة العضوية لكل
مدته  3سنوات بالنسبة للبلدان التي يتراوح
االئتمان القائم املقدم لها من الصندوق بشروط اتفاق مدته  18شهرا بالنسبة للبلدان التي
يتراوح االئتمان القائم املقدم لها من
ميسرة بين  %75و %150من حصة العضوية.
الصندوق بشروط ميسرة بين  %75و%150
من حصة العضوية.
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صندوق النقد الدويل

ال يوجد أي معيار لالستفادة من التسهيل
االئتماين السريع.
احلدود الفرعية (بالنظر إىل عدم وجود
شرطية الشرائح االئتمانية األعلى) :ال
يمكن أن يتجاوز جمموع أرصدة قروض
التسهيل االئتماين السريع القائمة يف أي
نقطة زمنية  %75من حصة العضوية (بعد
خصم مدفوعات السداد املقررة) .ويكون حد
االستفادة يف إطار التسهيل االئتماين السريع
خالل أي فترة مدتها  12شهرا  %18.75من
حصة العضوية ،بينما يكون  % 37.5من
حصة العضوية يف إطار نافذة الصدمات.
واملشتريات التي تمت يف إطار أداة التمويل
السريع بعد األول من يوليو  2015حتتسب
ضمن احلدود السنوية والتراكمية املطبقة.

اإلقراض

شروط التمويل

3

املزج
االستخدام الوقائي

التسهيل االئتماين املمدد

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 10 – 5.5 :سنوات

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 8-4 :سنوات
رسم إتاحة  %0.15على املبالغ املتاحة غير
املسحوبة يف إطار االتفاق الوقائي

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 10 – 5.5 :سنوات

على أساس نصيب الفرد من الدخل وإمكانية النفاذ إىل األسواق؛ وترتبط االستفادة بمواطن الضعف يف مراكز الدين
ال يوجد

االستخدام املتزامن

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

 24-12شهرا؛ ويقتصر االستخدام على  2.5مبالغ منصرفة مباشرة :يمكن تكرار االستخدام بشرط التقيد
4
بحدود االستفادة والشروط األخرى
سنة من أي  5سنوات
حساب املوارد العامة (تسهيل الصندوق
املمدد/اتفاق االستعداد االئتماين) وأداة
دعم السياسات

العمل الذي نضطلع به

املدة وتكرار االستخدام  4-3سنوات (يمكن تمديدها إىل :)5
ويمكن استخدامه بصورة متكررة

يوجد استخدام وقائي ،بحد سنوي
لالستفادة عند املوافقة نسبته  %56.25من
حصة العضوية وال يمكن أن يتجاوز متوسط
احلد السنوي لالستفادة عند املوافقة %37.5
من حصة العضوية

ال يوجد

حساب املوارد العامة (أداة التمويل السريع وأداة دعم السياسات)؛
االئتمان املقدم يف إطار أداة التمويل السريع يحتسب ضمن حدود
التسهيل االئتماين السريع

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1الشــرطية املعياريــة لشــرائح االئتمــان األعلــى هــي جمموعــة مــن الشــروط املتصلــة بالبرنامــج تهــدف إىل ضمــان اســتخدام مــوارد صنــدوق النقــد الــدويل يف دعــم
أهــداف البرنامــج ،مــع وجــود ضمانــات كافيــة ملــوارد الصنــدوق.
 2ال تنطبــق معاييــر االســتفادة مــن املــوارد عندمــا يتجــاوز االئتمــان القائــم املقــدم بشــروط ميســرة  %150مــن حصــة العضويــة .ويف تلــك احلــاالت ،تتقــرر حــدود
االســتفادة استرشــادا باعتبــار حــد االســتفادة  % 225مــن حصــة العضويــة (أو حــد االســتفادة االســتثنائية  %300مــن حصــة العضويــة) ،وتوقــع وجــود احتيــاج يف
املســتقبل إىل الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق ،واجلــدول الزمنــي ملدفوعــات الســداد.
 3يُجــري الصنــدوق مراجعـ ًـة ألســعار الفائــدة جلميــع التســهيالت امليســرة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر كل عاميــن؛ وقــد أُجريــت آخــر مراجعــة
يف أكتوبــر  ،2016حيــث وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى آليــة معدلــة لتحديــد ســعر الفائــدة يمتــد بموجبهــا العمــل بســعر الفائــدة الصفــري املطبــق علــى التســهيل
االئتمــاين املمــدد واتفــاق االســتعداد االئتمــاين حتــى نهايــة ديســمبر  2018مــا دامــت أســعار الفائــدة علــى وحــدات حقــوق الســحب اخلاصــة دون  .%0.75ويف يوليــو
 ،2015حــدد اجمللــس التنفيــذي ســعر فائــدة صفــري دائــم للتســهيل االئتمــاين الســريع.
 4تسهيالت االستعداد االئتماين التي تُعامَل باعتبارها وقائية ال تدخل يف تقييم احلدود الزمنية.
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نشاط التمويل بشروط ميسرة
التــزم الصنــدوق يف الســنة املاليــة  2017بمنــح قــروض قيمتهــا
 1.1مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 1.5مليــار دوالر) لبلدانــه
األعضــاء الناميــة منخفضــة الدخــل يف إطــار برامــج مدعمــة مــن
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .وبلــغ جممــوع
القــروض القائمــة املقدمــة بشــروط ميســرة إىل  52بلــدا عضــوا 6.3
مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف نهايــة إبريــل  .2017وتــرد
يف اجلــدول  2-4معلومــات مفصلــة عــن االتفاقــات والزيــادات
اجلديــدة بموجــب التســهيالت التمويليــة املقدمــة بشــروط ميســرة
مــن الصنــدوق .ويوضــح الشــكل البيــاين  4-2املبالــغ املســتحقة مــن
القــروض املقدمــة بشــروط ميســرة علــى مــدى العقــد املاضــي.
وتتــم بصفــة منتظمــة مراجعــة إطــار التمويــل امليســر لــدى الصنــدوق
ملراعــاة االحتياجــات املتغيــرة .ففــي عــام  ،2015تــم تعزيــز شــبكة
األمــان املــايل للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل كجــزء مــن اجلهــود
األوســع نطاقــا التــي قــام بهــا اجملتمــع الــدويل لدعــم البلــدان يف
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادرة عــن منظمــة األمم
املتحدة بعد عام  .2015وتضمنت أهم التغيرات ما يلي )1( :زيادة
بنســبة  %50يف معاييــر وحــدود االســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر ،و( )2إعــادة التــوازن بيــن مزيــج
التمويــل امليســر وغيــر امليســر املقــدم إىل البلــدان التــي حتصــل علــى
دعــم مــايل مــن الصنــدوق يف صــورة مزيــج مــن مــوارد الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر وحســاب املــوارد العامــة لتصبــح
النســبة بينهمــا  1:2بــدال مــن  ،1:1و( )3فــرض ســعر فائــدة صفــري
دائــم علــى مبالــغ الدعــم املنصرفــة بشــكل عاجــل يف إطــار التســهيل
االئتمــاين الســريع ملســاعدة البلــدان التــي تمــر بحالــة مــن الهشاشــة أو
املتأثــرة بالنزاعــات أو الكــوارث الطبيعيــة.
وعقــد اجمللــس التنفيــذي الحقــا مناقشــة يف نوفمبــر  2016أوضــح
فيهــا خمتلــف جوانــب تطبيــق شــبكة األمــان املــايل تلــك ،بمــا يف ذلــك
اســتخدام حســاب املــوارد العامــة مــن جانــب األعضــاء املؤهليــن
لالســتفادة مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر،
وسياســات مــزج املــوارد ،ودور املعاييــر يف حتديــد حجــم االســتفادة
مــن املــوارد .فضــا علــى ذلــك:
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اجلدول 4-2

االتفاقــات املوافــق عليهــا واملعــززة يف إطــار الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر يف الســنة املاليــة 2017
(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

)

البلد العضو

التاريخ الفعلي

أفغانستان
بنن
جمهورية إفريقيا الوسطى
كوت ديفوار
مدغشقر
مولدوفا
النيجر
اجملموع الفرعي

 20يوليو 2016
 7إبريل 2017
 20يوليو 2016
 12ديسمبر 2016
 27يوليو 2016
 7نوفمبر 2016
 23يناير 2017

املبلغ
املوافق
عليه

اتفاقات جديدة لثالث سنوات يف إطار التسهيل االئتماين املمدد

االتفاقات املعززة يف إطار التسهيل االئتماين املمدد
بوركينا فاصو
تشاد
ليبيريا
مالوي
مايل
اجملموع الفرعي

1

 16ديسمبر 2016
 11نوفمبر 2016
 16ديسمبر 2016
 20يونيو 2016
 8يونيو 2016

االتفاقات اجلديدة يف إطار تسهيل االستعداد االئتماين
رواندا
اجملموع الفرعي

 8يونيو 2016

املبالغ املنصرفة يف إطار التسهيل االئتماين السريع

هايتي
اجملموع الفرعي

 18نوفمبر 2016

اجملموع
املصدر :إدارة املالية بصندوق النقد الدويل.
 1بالنسبة لالتفاقات املعززة ،ال يظهر إال مبلغ الزيادة.

32.4
111.4
83.6
162.6
220.0
43.1
98.7
751.8

4.5
33.6
27.7
34.7
68.0
168.5
144.2
144.2
30.7
30.7
1,095.1
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-٢

اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧-٢٠٠٨
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ

٢٠٠٨
اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﱐ

العمل الذي نضطلع به

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

ﺻﻔﺮ
اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

 nيف أكتوبــر  ،2016تقــرر فــرض أســعار فائــدة صفريــة علــى
جميــع القــروض امليســرة حتــى  31ديســمبر  .2018كذلــك تــم تعديــل
آليــة حتديــد أســعار الفائــدة بحيــث تظــل أســعار الفائــدة صفــرا عندمــا
تنخفــض أســعار الفائــدة العامليــة أو يســتمر تراجعهــا.
 nويف مايــو  ،2017بحــث الصنــدوق كذلــك اخليــارات املتاحــة
لتحســين املســاعدات املقدمــة إىل البلــدان التــي تواجــه ضغوطــا يف
موازيــن مدفوعاتهــا بســبب كــوارث طبيعيــة واســعة املــدى ،بمــا يف
ذلــك البلــدان األعضــاء املؤهلــة لالســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر.
وقــد تــم إطــاق جولــة جديــدة جلمــع مــا يصــل إىل  11مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة يف صــورة مــوارد لتقديــم قــروض جديــدة مــن
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر ،وذلــك لدعــم الصنــدوق
يف ســعيه املســتمر نحــو تقديــم قــروض ميســرة إىل البلــدان األعضــاء
األكثــر فقــرا وضعفــا .وقــد تواصــل الصنــدوق مــع  28مقرضــا
حمتمــا —بمــا فيهــم  14مقرضــا جديــدا مــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات املتقدمــة —وقــد أكــد  16منهــم عزمهــم
علــى املشــاركة اعتبــارا مــن  30إبريــل  .2017وتــم االتفــاق مــع هــذه
اجملموعــة بالفعــل علــى املســاهمة يف تقديــم  10قــروض جديــدة
بقيمــة  7.7مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة .وتتضمــن هــذه
اجملموعــة مقرضــا جديــدا ،وهــو دولــة الســويد.

وفيمــا يتعلــق بتخفيــف أعبــاء الديــون ،تــم تنفيــذ جــزء كبيــر مــن
مبــادرة البلــدان املثقلــة بالديــون (هيبيــك) .فقــد اســتفاد مــن
املبــادرة  36بلــدا مــن أصــل  39مؤهــا أو مؤهــا حمتمــا ،بمــا يف
ذلــك تشــاد —آخــر البلــدان املســتفيدة —التــي تــم تخفيــف ديونهــا
بمقــدار  17مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف إبريــل .2015
ويمكــن لصنــدوق النقــد الــدويل أيضــا تقديــم منــح للبلــدان املؤهلــة
بغــرض تخفيــف أعبــاء الديــون مــن خــال الصنــدوق االســتئماين
الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون الــذي تــم إنشــاؤه يف
فبرايــر  ،2015والــذي يقــدم دعمــا اســتثنائيا للبلــدان التــي تواجــه
كــوارث طبيعيــة كبــرى ،بمــا يف ذلــك األوبئــة املهــددة للحيــاة
والســريعة االنتشــار التــي يمكــن أن تؤثــر علــى بلــدان أخــرى ،وكذلــك
التــي تواجــه أنواعــا أخــرى مــن الكــوارث املدمــرة مثــل الــزالزل
الضخمــة .وحتــى اآلن تــم تخفيــف أعبــاء ديــون ثالثــة بلــدان (غينيــا
وليبيريــا وســيراليون) يف إطــار الصنــدوق االســتئماين الحتــواء
الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون .ويف عــام  ،2010اســتفادت
هايتــي مــن تخفيــف أعبــاء ديونهــا بمقــدار  178مليــون وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين لتخفيــف
أعبــاء الديــون يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث.

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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تصميم البرامج
تعزيز إطار مراقبة ما بعد البرامج
اتســع نطاق اإلقراض املقدم من صندوق النقد الدويل اتســاعا كبيرا
منــذ وقــوع األزمــة املاليــة العامليــة .وبالنســبة للبلــدان األعضــاء التــي
انتهــى برناجمهــا ولكــن ال يــزال يســتحق عليهــا ائتمــان قائــم ضخــم
للصنــدوق ،يتيــح نشــاط مراقبــة مــا بعــد البرامــج إطــارا للتعــاون مــع
الصنــدوق عــن كثــب .ويمثــل هــذا النشــاط جــزءا مهمــا مــن هيــكل
الضمانــات الوقائيــة لــدى الصنــدوق ،حيــث يركــز علــى قــدرة البلــدان
األعضــاء علــى ســداد مســتحقات الصنــدوق ويعطــي إنــذارا مبكــرا
بشــأن السياســات التــي مــن شــأنها تعريــض مــوارد الصنــدوق للخطــر.
ويف يوليــو  ،2016ناقــش اجمللــس التنفيــذي تقريــرا أعــده اخلبــراء
بعنـ�وا ن �“Strengthening the Framework for Post-Program Moni
” .toringوتنــاول التقريــر احلاجــة إىل تعزيــز تصميــم وتنفيذ السياســة
احلاليــة ،وألقــى الضــوء علــى البدائــل املتاحــة لتعديــل حمتــوى تقاريــر
مراقبــة مــا بعــد البرامــج بهــدف حتســين عمليــة تقييــم اخملاطــر .كذلــك
ناقــش التقريــر إعــادة املوازنــة بيــن حــدود مراقبــة مــا بعــد البرامــج
واخملاطــر املؤثــرة علــى امليزانيــة العموميــة لصنــدوق النقــد الــدويل
والصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر يف ضــوء التوســع
الضخــم يف القــروض املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف األعــوام
األخيــرة.
واقتــرح خبــراء الصنــدوق التحــول نحــو إطــار ملراقبــة مــا بعــد البرامــج
أكثــر تركيــزا وارتباطــا بحجــم اخملاطــر بمــا يمكــن مــن إجــراء حتليالت
مفصلــة للمخاطــر املؤثــرة علــى القــدرة علــى اإلقــراض .وتضمــن
التقريــر حــدا مركبــا ملراقبــة مــا بعــد البرامــج يســتند إىل مؤشــرين —
يعكــس املؤشــر األول احلجــم املطلــق لالئتمــان القائــم ويقيــم املؤشــر
اآلخــر القائــم علــى حصــص العضويــة حجــم اخملاطــر القطريــة.

يف أكتوبــر  ،2016فــرض الصنــدوق
أســعار فائــدة صفريــة علــى القــروض
املقدمة إىل البلدان النامية منخفضة
الدخــل حتــى  18ديســمبر .2018
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وأيــد املديــرون التنفيذيــون التحــول نحــو إطــار مراقبــة مــا بعــد
البرامــج األكثــر تركيــزا وارتباطــا باخملاطــر ،ورحبــوا باســتخدام
التقنيــات واملؤشــرات املبتكــرة يف حتليــل اخملاطــر ومراقبتهــا.
ورأى املديــرون أنــه مــن املفيــد وضــع حــدود للمســاعدة يف ضمــان
كفــاءة الرقابــة علــى االنكشــافات الضخمــة ملــوارد الصنــدوق ،وأنــه
مــن املعقــول معايــرة هــذه احلــدود علــى أســاس قــدرة الصنــدوق علــى
احتــواء اخلســائر.
واتفــق املديــرون علــى ضــرورة وضــع حــدود تســتند إىل حصــص
العضويــة علــى ســبيل االحتيــاط ،حيــث أيــدوا رفــع احلــد إىل %200
مــن حصــة العضويــة ،أي قريبــا مــن النقطــة التــي تفــرض عندهــا
الرســوم اإلضافيــة احملــددة حســب مســتوى املــوارد علــى االنكشــافات
املمولــة مــن حســاب املــوارد العامــة لــدى الصنــدوق.

أداة دعم السياسات
تتيــح أداة دعــم السياســات للبلــدان منخفضــة الدخــل التــي ال تريــد –
أو ال حتتــاج إىل – مســاعدة ماليــة مــن الصنــدوق آليــة مرنــة تمكنهــا
مــن احلصــول علــى مشــورة الصنــدوق ودعمــه دون وجــود اتفــاق
لالقتــراض .وتعــد هــذه األداة غيــر املاليــة عنصــرا تكميليــا مهمــا
لتســهيالت اإلقــراض التــي يقدمهــا الصنــدوق يف إطــار الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .وتســاعد هــذه األداة البلــدان
علــى تصميــم برامــج اقتصاديــة فعالــة تعطــي إشــارات واضحــة
إىل اجلهــات املانحــة وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف واألســواق
تعكــس إقــرار الصنــدوق بقــوة سياســات البلــد العضــو املعنــي.
وأداة دعــم السياســات مصممــة للتشــجيع علــى إجــراء
حــوار عــن قــرب بشــأن السياســات بيــن الصنــدوق والبلــد
العضــو ،وهــو مــا يكــون عــادة يف صــورة تقييمــات نصــف
ســنوية يجريهــا الصنــدوق علــى السياســات االقتصاديــة

In

اإلقراض

واملاليــة للبلــد العضــو .ويتــاح اســتخدام هــذه األداة للبلــدان املؤهلــة
لالســتفادة مــن الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر التــي
تطبــق اســتراتيجية للحــد مــن الفقــر تســتند إىل إطــار سياســات يركــز
علــى تعزيــز االســتقرار االقتصــادي الكلــي واســتمرارية القــدرة علــى
حتمــل أعبــاء الديــون مــع تعميــق اإلصالحــات الهيكليــة يف أهــم
اجملــاالت التــي تمثــل معوقــات أمــام النمــو واحلــد مــن الفقــر .وتدعــم
هــذه اإلصالحــات قــوة واســتمرارية النمــو وجهــود احلــد مــن الفقــر يف
البلــدان التــي تســتطيع مؤسســاتها تقديــم الدعــم الــازم ألداء قــوي
ومســتمر.

ويف يونيــو  ،2016وافــق اجمللــس علــى تمديــد فتــرة اســتفادة أوغنــدا
مــن أداة دعــم السياســات لعــام إضــايف .ووافــق اجمللــس حتــى اآلن
علــى  18أداة لدعــم السياســات يف  7بلــدان أعضــاء :الــرأس األخضــر
وموزامبيــق ونيجيريــا وروانــدا والســنغال وتنزانيــا وأوغنــدا.

برنامج حتت متابعة خبراء الصندوق يف الصومال
تتعافــى الصومــال ببــطء يف الوقــت احلــايل مــن احلــرب األهليــة التــي
اســتمرت لنحــو  25عامــا .وكان مــن الصعــب إعــادة هيكلــة االقتصــاد
يف ظــل ضعــف القــدرات املؤسســية وسياســات القبائــل املعقــدة
وصعوبــة املوقــف األمنــي .وقــد أدى ذلــك إىل اســتمرار صعوبــة
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة .واســتنادا إىل الدعــم املســتمر
املقــدم مــن اجملتمــع الــدويل واجلهــات املانحــة الرئيســية ،اســتطاعت
احلكومــة االحتاديــة للصومــال بــدء إصالحــات مهمــة إلرســاء
األســاس الــازم إلعــادة هيكلــة االقتصــاد الوطنــي.
ويتحمــل الصومــال دينــا خارجيــا ضخمــا وهــو متأخــر يف ســداد
جميــع ديونــه تقريبــا ،ممــا يحــد مــن فرصتــه يف االقتــراض
اخلارجــي ويمنعــه مــن االســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق بســبب

وعمــل الصنــدوق مــع الصومــال عــن قــرب منــذ اســتئناف العالقــة
بينهمــا يف عــام  .2013واختتــم اجمللــس التنفيــذي إجــراءات
تقييــم ســامة االقتصــاد الصومــايل (مشــاورات املــادة الرابعــة)
يف يوليــو  ،2015وهــو التقييــم األول منــذ مــا يزيــد علــى 26
عامــا .وتــم تنفيــذ تقييــم آخــر الحقــا يف فبرايــر  .2017كذلــك
وفــر الصنــدوق للصومــال  76بعثــة مســاعدة فنيــة وتدريبيــة منــذ
عــام .2013
وملســاعدة الصومــال يف جهودهــا نحــو إعــادة هيكلــة االقتصــاد
وحتقيــق ســجل أداء قــوي علــى صعيــد تنفيــذ السياســات
واإلصالحــات ،طلبــت الســلطات مــن الصنــدوق تنفيــذ برنامــج
حتــت متابعــة خبــراء الصنــدوق .وبرامــج الصنــدوق اخلاضعــة
ملراقبــة اخلبــراء هــي عبــارة عــن اتفــاق غيــر رســمي بيــن الســلطات
القطريــة وخبــراء الصنــدوق ملراقبــة تنفيــذ البرنامــج االقتصــادي
للســلطات ،وال تنطــوي علــى تقديــم مســاعدة ماليــة أو دعــم
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق .ويف مايــو  ،2016وافــق املديــر
العــام علــى تنفيــذ برنامــج حتــت متابعــة خبــراء الصنــدوق يف
الصومــال خــال الفتــرة مــن مايــو  2016وحتــى إبريــل .2017
وكان األداء مرضيــا عمومــا يف إطــار البرنامــج .ومــع اقتــراب
البرنامــج مــن االنتهــاء يف إبريــل  ،2017طلبــت الســلطات عقــد
برنامــج متابعــة ملــدة  12شــهرا ،وتوصــل خبــراء الصنــدوق
والســلطات إىل اتفــاق بشــأنه يف مايــو .2017

العمل الذي نضطلع به

وبوجــه عــام ،تقــوم أداة دعــم السياســات علــى جمموعــة مــن
السياســات التــي تهــدف إىل تعزيــز االســتقرار االقتصــادي الكلــي
واملضــي قدمــا نحــو اتخــاذ التدابيــر الهيكليــة الالزمــة لدعــم النمــو
وزيــادة الوظائــف ،والتــي تتضمــن تدابيــر لتحســين إدارة القطــاع
العــام أو تعزيــز القطــاع املــايل أو بنــاء شــبكات األمــان االجتماعــي.
ويعتمــد اجمللــس التنفيــذي اعتمــادا كبيــرا علــى املراجعــات التــي
يجريهــا علــى البرامــج يف تقييــم األداء يف إطــار البرنامــج وتعديــل
مســار األداء حســب التطــورات االقتصاديــة.

تأخــره املســتمر يف ســداد مســتحقات الصنــدوق .وملواجهــة
فــرط أعبــاء املديونيــة ،يتعيــن علــى الصومــال حتقيــق أداء قــوي
يف جمــاالت االقتصــاد الكلــي وتنفيــذ اإلصالحــات ووضــع
اســتراتيجية شــاملة لســداد املتأخــرات وتخفيــف أعبــاء الديــون
بدعــم مــن شــركاء الصومــال يف التنميــة.

ويهــدف البرنامــج إىل إعــادة االســتقرار االقتصــادي الكلــي،
وبنــاء القــدرات الالزمــة لتعزيــز إدارة االقتصــاد الكلــي وإعــادة
بنــاء املؤسســات وحتســين احلوكمــة واإلحصــاءات االقتصاديــة.
ويتضمــن عــددا مــن اإلصالحــات ،إىل جانــب وضــع سياســات
ماليــة عامــة ونقديــة وماليــة .ونظــرا لضعــف القــدرات اإلداريــة
للصومــال ،تمثــل املســاعدة الفنيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن البرنامــج،
كمــا ســيتم توفيــر تدريــب مكثــف يف هــذا اجملــال .ومــن شــأن
جنــاح هــذا البرنامــج والبرامــج الالحقــة تمهيــد الطريــق نحــو
احلصــول علــى مســاعدات ماليــة مــن الصنــدوق يف املســتقبل.

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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تنمية القدرات
عندمــا تتقــن احلكومــات عملهــا ،تعيــش الشــعوب
يف رخــاء .وتتمكــن احلكومــات بفضــل جهــود تنميــة
القــدرات التــي يقــوم بهــا صنــدوق النقــد الــدويل مــن
حتســين خدماتهــا ،كاملــدارس والطــرق واملستشــفيات.
وتســهم هــذه اجلهــود يف اســتقرار البيئــة االقتصاديــة،
كمــا تســاعد يف تعزيــز النمــو وزيــادة الوظائــف.
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يعــد صنــدوق النقــد الــدويل مركــزا عامليــا للمعرفــة فيمــا يتصــل
بالقضايــا االقتصاديــة واملاليــة .وخــال الســنوات اخلمســين
املاضية ،أرسى الصندوق خبرة معترف بها عامليا وأنشأ مستودع
خبــرات مشــتركة حــول السياســات الفعالــة ودورهــا يف إطــاق النمــو
وأفضــل الطــرق لتنفيذهــا .ويتقاســم الصنــدوق هــذه املعرفــة مــع
املؤسســات احلكوميــة ،مثــل وزارات املاليــة والبنــوك املركزيــة ،مــن
خــال تقديــم املشــورة املتخصصــة العمليــة وتنظيــم حلقــات تعلــم
تطبيقيــة باالشــتراك مــع اجلهــات النظيــرة وتوفيــر تدريــب يف جمــال
السياســات .ويتــم تقديــم هــذا الدعــم إىل البلــدان مــن خــال املشــورة
املتخصصــة التــي تقــدم داخــل البلــد املعنــي ومــن املقــر الرئيســي،
ومــن خــال املراكــز اإلقليميــة لتنميــة القــدرات ،والتدريــب املباشــر
وعبــر اإلنترنــت.

وتركــز جهــود تنميــة القــدرات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق علــى
اجملــاالت التاليــة:
 nسياســة املاليــة العامــة :تقديــم املشــورة إىل احلكومــات
بشــأن كيفيــة زيــادة اإليــرادات وإدارة املصروفــات بفعاليــة ،بمــا
يف ذلــك سياســات الضرائــب واجلمــارك ،وإعــداد املوازنــة ،واإلدارة

 nالسياســات النقديــة وسياســات القطــاع املــايل:
العمل مع البنوك املركزية بغرض تطوير األطر النقدية وأطر
أســعار الصــرف ،إىل جانــب العمــل مــع الســلطات اإلشــرافية
والتنظيميــة بغــرض تعزيــز الرقابــة علــى املؤسســات املاليــة.
ويســهم ذلــك يف تعزيــز االســتقرار املــايل للبلــدان ،ودعــم
النمــو احمللــي والتجــارة الدوليــة.
 nاألطــر القانونيــة :مســاعدة البلــدان يف حتقيــق االتســاق
بيــن األطــر القانونيــة وأطــر احلوكمــة املطبقــة لديهــا مــن
جهــة واملعاييــر الدوليــة مــن جهــة أخــرى بحيــث تتمكــن مــن
وضــع إصالحــات ســليمة يف اجملــال املــايل وجمــال املاليــة
العامــة ،وحماربــة الفســاد ،ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب.
 nاإلحصــاءات :مســاعدة البلــدان يف إعــداد إحصاءاتهــا
االقتصاديــة الكليــة واملاليــة وإدارتهــا وإبالغهــا .ويتيــح ذلــك
فهمــا أوضــح القتصادهــا ،كمــا يســاعد علــى وضــع سياســات
مســتنيرة.
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وتمثــل بعثــات تنميــة القــدرات التــي ينظمهــا الصنــدوق أداة
مكملــة ألنشــطته الرقابيــة واإلقراضيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،مــن
شــأن العمــل مــع احلكومــات علــى حتســين سياســاتها وعملياتهــا
تعزيــز فعاليــة املشــورة املقدمــة مــن الصنــدوق بشــأن السياســات،
واملســاعدة يف إطــاع املؤسســات أول بــأول علــى االبتــكارات ،ويف
التصــدي للتحديــات املرتبطــة باألزمــات .ويف الوقــت نفســه ،قــد
يســاعد عمــل الصنــدوق يف الرقابــة واإلقــراض علــى حتديــد اجملــاالت
التــي تكــون فيهــا ألنشــطة تنميــة القــدرات األثــر األكبــر علــى البلــد
املعنــي.

املاليــة العامــة ،والديــن احمللــي واخلارجــي ،وشــبكات األمــان
االجتماعــي .ويمكــن ذلــك احلكومــات مــن حتســين اخلدمــات
العامــة ،كاملــدارس والطــرق واملستشــفيات.

ويستعد الصندوق يف الوقت احلايل إلجراء املراجعة املقررة
كل خمــس ســنوات لعــام  2018علــى اســتراتيجية الصنــدوق
يف جمــال تنميــة القــدرات .ويف فبرايــر  ،2017أبــدى اجمللــس
التنفيــذي تعليقاتــه وآراءه بشــأن مذكــرة التصــور التــي تشــرح
عمليــة املراجعــة (راجــع اإلطــار .)1-2

التقريرالسنوي ٢٠١٧

59

تنمية القدرات

اإلطــار  :1-2املراجعــة املقــررة كل خمــس ســنوات لعــام  2018علــى اســتراتيجية الصنــدوق يف
جمــال القــدرات

ناقــش اجمللــس التنفيــذي اســتراتيجية الصنــدوق يف جمــال تنميــة
القــدرات يف يونيــو  ،2013ومل تناقــش جمــددا منــذ ذلــك احليــن.
وتمخضــت املناقشــات عــن أول اســتراتيجية متكاملــة يف جمــال تنميــة
القــدرات ،وخلصــت إىل عــدة توصيــات بشــأن حتديــث هيــكل حوكمــة
تنميــة القــدرات وحتديــد األولويــات وتوضيــح نمــوذج التمويــل وتعزيــز
الرقابــة والتقييــم .ووافــق اجمللــس الحقــا علــى البيــان الصــادر يف
عــام  2014بشــأن سياســات وممارســات الصنــدوق يف جمــال تنميــة
القــدرات.
وقــد تــم إحــراز تقــدم ملمــوس منــذ عــام  ،2013ال ســيما فيمــا يتعلــق
بتعزيــز أطــر حوكمــة تنميــة القــدرات وحتديــد أولويــات هــذا اجملــال.
ولذلــك تعــد املراجعــة املقــررة كل خمــس ســنوات لعــام  2018فرصــة
لتقييــم التقــدم احملــرز بطريقــة منهجيــة ،وحتديــد التحديــات املتبقيــة،
وحتديــد أولويــات اإلصــاح خــال الفتــرة القادمــة .ولهــذا الغــرض
— ومثلمــا ورد يف مذكــرة التصــور التــي ناقشــها اجمللــس يف جلســة
غيــر رســمية يف  24فبرايــر  — 2017ســتتضمن املراجعــة مكونــا
اســترجاعيا ومكونــا استشــرافيا:
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 nيتنــاول املكــون االســترجاعي األولويــات ،والتمويــل ،واملراقبــة
والتقييــم ،وتقديــم خدمــات تنميــة القــدرات علــى النحــو الــوارد يف بيــان
عــام .2014

 nويتيــح املكــون االستشــرايف الفرصــة لبيــان اإلصالحــات الالزمــة
بهــدف تعزيــز تأثيــر جهــود تنميــة القــدرات .وســينصب التركيــز علــى
زيــادة فعاليــة وكفــاءة جهــود تنميــة القــدرات مــع االســتفادة مــن
مواطــن القــوة احلاليــة ،بمــا يف ذلــك مــن خــال ( )1االســتمرار يف
تعزيــز اإلطــار لضمــان توجيهــه نحــو تلبيــة أهــم احتياجــات البلــدان
التــي حتددهــا الســلطات القطريــة والصنــدوق ،و( )2الســعي نحــو
تطبيــق وســائل مبتكــرة يف تقديــم خدمــات تنميــة القــدرات ،و()3
تقاســم خبــرات الصنــدوق يف هــذا اجملــال مــع البلــدان األعضــاء ،و()4
االســتمرار يف حتقيــق التكامــل واالندمــاج بيــن جهــود تنميــة القــدرات
وأنشــطة الرقابــة واملشــورة املقدمــة بشــأن السياســات ،و( )5إرســاء
املنهــج القائــم علــى النتائــج.
 nومــن املقــرر أن يناقــش اجمللــس التنفيــذي عمليــة مراجعــة
اســتراتيجية تنميــة القــدرات يف مايــو  .2018وسيســتند إىل نتائــج
مراجعة عام  2018يف إعداد بيان معدل بشأن سياسات وممارسات
الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات.

أرســى الصنــدوق خبــرة معتــرف بهــا
عامليــا وأنشــأ مســتودعا للخبــرات
املشــتركة حــول السياســات الفعالــة
ودورهــا يف إطــاق النمــو وأفضــل
الطــرق لتنفيذهــا.
صندوق النقد الدويل
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أضواء على تنمية القدرات يف جمال
املالية العامة
تعبئة اإليرادات

وانطالقــا مــن االلتــزام بدعــم جــدول أعمــال أديــس أبابــا لعــام  ،2015قــام
الصنــدوق بتوســيع نطــاق أنشــطته يف هــذا اجملــال ،إىل جانــب مواصلــة
إبــرام اتفاقــات تمويــل خارجــي مــع الشــركاء .ويف أغســطس  ،2016أطلــق
صنــدوق النقــد الــدويل الصنــدوق االســتئماين لتعبئــة اإليــرادات كصنــدوق
الحــق للصنــدوق االســتئماين املواضيعــي للسياســة واإلدارة الضريبيــة
الــذي حقــق جناحــا كبيــرا ،وضاعــف حجــم املــوارد املتاحــة ملســاعدة
البلــدان منخفضــة الدخــل يف تنميــة قدراتهــا الضريبيــة .وســوف يســاعد
الصنــدوق االســتئماين لتعبئــة اإليــرادات يف دمــج أدوات تقييــم املاليــة
العامــة اجلديــدة يف األنشــطة القائمــة (راجــع اإلطــار )2-2؛ وتقديــم
املشــورة يف اجملــاالت ذات األولويــة علــى مســتوى العــامل ،مثــل الضرائــب
الدوليــة وضرائــب الكربــون؛ ودعــم اســتحداث األنشــطة التدريبيــة الالزمــة
لضمــان اســتمرارية التقــدم .وخــال العــام نفســه ،تــم أيضــا إطــاق مرحلــة
جديــدة خلمــس ســنوات مــن الصنــدوق االســتئماين املعنــي بــإدارة املــوارد
الطبيعيــة .ويدعــم هــذا الصنــدوق بنــاء القــدرات يف البلــدان التــي تنخــرط يف
أنشــطة التعديــن والبتــرول ملســاعدتها يف إدارة هــذه املــوارد بشــكل أفضــل،
بمــا يف ذلــك مــن خــال تصميــم الضرائــب وحتصيلهــا وإدارة االقتصــاد
الكلــي.
ويعمــل الصنــدوق مــع البلــدان األعضــاء بغــرض حتقيــق مســتويات
أعلــى مــن اإليــرادات مــن خــال دمــج هــذه األولويــة بدرجــة أكبــر
يف وظيفتــه الرقابيــة .وقــد قــدم الصنــدوق مشــورة إضافيــة بشــأن
السياســات يف هــذا اجملــال يف إطــار مشــاورات املــادة الرابعــة
إىل حــوايل  24بلــدا تمثــل فيهــا تعبئــة اإليــرادات قضيــة مؤثــرة

كذلــك يعمــل الصنــدوق علــى مبــادرة جديــدة بشــأن اســتراتيجيات
اإليــرادات متوســطة األجــل بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة
يف امليــدان االقتصــادي والبنــك الــدويل ومنظمــة األمم املتحــدة،
وتهــدف هــذه املبــادرة إىل مســاعدة البلــدان يف وضــع وتنفيــذ
اســتراتيجيات إصالحيــة شــاملة تتضمــن جمــاالت السياســة
الضريبيــة والتشــريعات الضريبيــة واإلدارة الضريبيــة.
وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى اجلهــود التــي يقــوم بها الصندوق
يف جمال تعبئة اإليرادات:
 nعقــب عقــود مــن احلــرب األهليــة ،بــدأت ليبيريــا يف عــام
 2011يف مواجهــة حتــدي إصــاح قوانينهــا الضريبيــة ووضــع
نظــام حديــث إلدارة اإليــرادات للمســاعدة يف تمويــل اخلدمــات
العامــة التــي توجــد حاجــة ماســة إليهــا .وبالتشــاور مــع
الصنــدوق ،وضعــت الســلطات يف ليبيريــا برنامــج إصالحــات
مكثــف ركــز علــى حتســين إطــار السياســات الضريبيــة ،ووضــع
هيــكل تنظيمــي قــوي ،وتعزيــز الوظائــف األساســية كالتدقيــق
وخدمــات املكلفيــن الضريبييــن ،وبنــاء القــدرات مــن خــال
التدريــب واإلرشــاد.

العمل الذي نضطلع به

يعــد تعزيــز األداء يف جمــال تعبئــة اإليــرادات احملليــة أحــد أهــم األهــداف
الــواردة يف جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030كمــا أنــه أحــد
أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادرة عــن األمم املتحــدة .وتمثــل النظــم
الضريبيــة الســليمة عامــا أساســيا يف زيــادة اإليــرادات وحتقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة .ويعكــف الصنــدوق منــذ فتــرة طويلــة علــى دعــم البلــدان
األعضــاء يف بنــاء وحتديــث مؤسســاتها وسياســاتها الضريبيــة .وخــال
العقــد املاضــي ،قــدم الصنــدوق مســاعدات فنيــة ضخمــة يف جمــال السياســة
الضريبيــة وإدارة اإليــرادات .وقــد أحــرز العديــد مــن البلــدان الناميــة
منخفضــة الدخــل تقدمــا ملموســا يف جمــال تعبئــة اإليــرادات احملليــة :فقــد
ارتفعــت نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف البلــدان الناميــة
منخفضة الدخل بخمس نقاط مئوية يف املتوسط .غير أن هذه اإلجنازات
مل تتحقــق يف جميــع البلــدان ،وال يــزال يوجــد عــدد مــن التحديــات اجلســيمة.

علــى االقتصــاد الكلــي .كذلــك توســع الصنــدوق يف عملــه يف جمــال
السياســة الضريبيــة الدوليــة يف إطــار أنشــطته الرقابيــة مــن خــال
إجــراء التحليــات وتقديــم املشــورة بغــرض مســاعدة جمموعــة
متنوعــة مــن البلــدان األعضــاء يف مواجهــة اســتراتيجيات التحايــل
الضريبــي (أي تــآكل القواعــد الضريبيــة ونقــل األربــاح).

وســاهمت هــذه اجلهــود يف إرســاء األســاس الــازم للنجــاح يف
إنشــاء هيئــة اإليــرادات الليبيريــة ووضــع نظــم إلدارة املكلفيــن
الضريبييــن بشــكل أكثــر فعاليــة ومراعــاة للمخاطــر .وبلغــت
نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف ليبيريــا %19.25
يف عــام  ،2015وهــو مركــز متقــدم باملقارنــة مــع نظرائــه مــن
البلــدان ،وتضطلــع هيئــة اإليــرادات حاليــا بــدور أساســي يف دعــم
هــدف احلكومــة املتمثــل يف وصــول ليبيريــا إىل مصــاف البلــدان
متوســطة الدخــل بحلــول عــام .2030
 nويف منغوليــا ،يعمــل الصنــدوق مــع الســلطات منــذ عــام
 2010للمســاعدة يف تعزيــز مكتــب كبــار املكلفيــن الــذي يغطــي
حــوايل  400شــركة تمثــل  %50إىل  %60مــن جممــوع اإليــرادات
احملليــة .ونظــم الصنــدوق بعثــة لتقييــم جمــاالت التحســين يف
هيــكل املكتــب وموظفيــه وإطــاره القانــوين وعمليــات اإلدارة
الضريبيــة األساســية ونظــم احلاســب لديــه.

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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خــال العقــد املاضــي ،قــام الصنــدوق
بزيــادة اجلهــود املبذولــة نحــو مســاعدة
البلــدان يف تعبئــة اإليــرادات احملليــة.

وعملــت احلكومــة املنغوليــة مــع الصنــدوق علــى إعــادة تنظيــم املكتب
ليصبــح يف صــورة وحــدات مقســمة حســب وظائــف اإلدارة الضريبيــة
(إىل جانــب زيــادة عــدد املوظفيــن بمقــدار ثالثــة أضعــاف وإنشــاء
وحــدة خاصــة لتدقيــق بيانــات شــركات التعديــن) ،وإصــدار إرشــادات
إداريــة بشــأن التطبيــق العملــي للقوانيــن الضريبيــة ،وتصميــم طــرق
تدقيــق خاصــة بــكل قطــاع ،وشــراء نظــم حاســوب جديــدة .واتضــح
جنــاح هــذه اإلصالحــات مــن خــال ارتفــاع معــدل تقديــم اإلقــرارات
الضريبيــة إلكترونيــا يف الوقــت احملــدد والتراجــع احلــاد يف حجــم
املتأخــرات الضريبيــة.

اإلدارة املالية العامة
يعمــل الصنــدوق مــع البلــدان األعضــاء لتقديــم الدعــم يف جمــال إدارة
املاليــة واالســتثمارات العامــة لضمــان اســتخدام البلــدان ملواردهــا
املاليــة بفعاليــة ولدعــم التنميــة القابلــة لالســتمرار .ففــي الســنغال،
علــى ســبيل املثــال ،ســاعد الصنــدوق يف التطويــر اجلــاري لــوزارة
االقتصــاد واملاليــة والتخطيــط ،ويف تنفيــذ جــدول أعمــال إصالحــات
اإلدارة املاليــة العامــة لضمــان تمهيــد التحــوالت وســامة التغيــرات
التــي تشــهدها اإلدارة العامــة للموازنــة.
ويف نيجيريــا ،ســاعد الصنــدوق احلكومــة يف تنفيــذ حســاب اخلزانــة
املوحــد الــذي يتضمــن حاليــا معظــم الــوزارات واإلدارات والهيئــات
—التــي تمثــل حــوايل  %98مــن مصروفــات املوازنــة .وقــد تــم جمــع
قــدر هائــل مــن األمــوال غيــر املســتغلة (حــوايل  %2مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي خــال الفتــرة أغســطس -2015ينايــر  )2016يف
حســاب اخلزانــة املوحــد مــن احلســابات املصرفيــة خملتلــف الــوزارات
واإلدارات والهيئــات .ويف الوقــت احلــايل ،يعــد حســاب اخلزانــة
املوحــد يف نيجيريــا مــن أكثــر حســابات اخلزانــة املوحــدة شــموال
علــى مســتوى العــامل.
وكان إطــاق برنامــج تقييــم إدارة اإلنفــاق العــام عنصــرا أساســيا
يف تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى مســاعدة البلــدان يف حتديــد مواطــن
القــوة والضعــف يف نظــام إدارة االســتثمارات العامــة .وتســتخدم
هــذه التقييمــات يف الوقــت احلــايل يف حتديــد أولويــات اإلصــاح،
واملســاعدة يف صياغــة برامــج متابعــة تنميــة القــدرات املقدمــة
مــن الصنــدوق وغيــره ،وتعبئــة التمويــل مــن اجلهــات املانحــة .ففــي
توغــو ،علــى ســبيل املثــال ،واســتنادا إىل نتائــج وتوصيــات التقييــم،
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نفــذ البنــك الــدويل بدعــم مــايل مــن االحتــاد األوروبــي مشــروعا
بقيمــة  15مليــون دوالر أمريكــي يهــدف يف األســاس إىل تعزيــز
عمليــة تقييــم املشــروعات واختيارهــا وعمليــات التوريــد املرتبطــة
باملشــروعات.
ويعتــرف الصنــدوق بأهميــة التعلــم بيــن النظــراء يف تيســير
وتشــجيع إصالحــات اإلدارة املاليــة العامــة .فعلــى ســبيل
املثــال ،قــدم الصنــدوق الدعــم ملنتــدى مســؤويل اخلزانــة
احلكوميــة يف دول أمريــكا الالتينيــة ) (FOTEGALبوصفــه
منتــدى مفيــدا لتقاســم اخلبــرات يف املنطقــة وتوفيــر التدريــب
وتنظيــم احللقــات التطبيقيــة .وقــد ســاعدت هــذه اجلهــود بلــدان
املنطقــة بدرجــة كبيــرة يف حتســين تصميــم وعمليــات حســاب
اخلزانــة املوحــد ،وتعزيــز اإلدارة النشــطة للنقديــة ،ووضــع خطــط
لضمان اســتمرارية النشــاط ،والتوســع يف اســتخدام أدوات الدفع
اإللكتــروين.

دعم الدول الهشة
دائمــا مــا تركــز أنشــطة الصنــدوق يف جمــال تنميــة قــدرات
املاليــة العامــة تركيــزا أساســيا علــى دعــم البلــدان األعضــاء التــي
تأثــرت قدراتهــا املؤسســية وقدرتهــا علــى صنــع القــرارات بســبب
النزاعــات أو غيرهــا مــن الصدمــات .ففــي هايتــي علــى ســبيل
املثــال ،ســاعد الصنــدوق يف حتقيــق حتســن ملمــوس يف القــدرات
املؤسســية ،بمــا يف ذلــك إنشــاء وحــدة ماليــة كليــة يف وزارة
املاليــة ووظائــف حماســبية يف خمتلــف وحــدات احلكومــة .ويف
عــام  ،2017اتســع نطــاق عمــل حســاب اخلزانــة املوحــد الــذي
يغطــي احلكومــة املركزيــة املدرجــة يف امليزانيــة.
ويف مــايل ،ومنــذ إبــرام اتفاقيــة الســام يف عــام  ،2015ركــز
الصنــدوق جهــوده يف تنميــة القــدرات علــى عمليــات اإلنفــاق
األساســية ،وإدارة النقديــة ،وكذلــك علــى إلغــاء مركزيــة أعمــال
املاليــة العامــة الــذي كان شــرطا أساســيا يف اتفاقيــة الســام.
وخالل  ،2017-2016وبمساعدة الصندوق ،أحرزت السلطات
يف مــايل تقدمــا ملحوظــا نحــو حتديــث نظــام اخلزانــة احملاســبي
املميكــن وبــدء العمــل بــه بغــرض جتميــع نقديــة احلكومــة العامــة
يف حســاب اخلزانــة املوحــد وحتســين أهــم ممارســات إدارة
االســتثمارات العامــة.

تنمية القدرات

اإلطار  :2-2أدوات تقييم املالية العامة
يســتخدم صنــدوق النقــد الــدويل أدوات تقييــم املاليــة العامــة بفعاليــة
بغــرض تعزيــز األســاس التحليلــي الــذي يســتند إليــه يف تصميــم برامــج
متســمة بالفعاليــة وقائمــة علــى النتائــج لتنميــة القــدرات يف البلــدان
األعضــاء.
 nخــال الســنة املاليــة  ،2017تــم تطبيــق أداة التقييــم التشــخيصي
لــإدارة الضريبيــة يف  19بلــدا للمســاعدة يف حتديــد اإلصالحــات ذات
األولويــة يف جمــال اإلدارة الضريبيــة.

 nيعــد برنامــج حتليــل فجــوة إدارة اإليــرادات أساســا حتليليــا
يســتند إليــه يف تقديــر الفجــوة بيــن اإليــرادات احلاليــة واملمكنــة ،واتســع
نطــاق تطبيــق األداة خــال العــام املاضــي بمــا يتيــح تقديــر فجــوة
الضرائــب علــى دخــل الشــركات.
 nأداة التحليــل املــايل للصناعــات القائمــة علــى املــوارد
الطبيعيــة هــي عبــارة عــن إطــار قائــم علــى نمــوذج تــم تصميمــه يف
البدايــة لدعــم إصــاح النظــم املاليــة العامــة القائمــة علــى التعديــن
والبتــرول .ويف اآلونــة األخيــرة ،بــدأت بعــض اإلدارات الضريبيــة يف
اســتخدام األداة يف تقييــم االمتثــال الضريبــي واخملاطــر الضريبيــة.
 nتســتخدم أداة تقييمــات شــفافية املاليــة العامــة يف تقييــم
امتثــال البلــدان بميثــاق شــفافية املاليــة العامــة الصــادر عــن الصندوق.
وخــال العــام املــايل  ،2017أجــرى الصنــدوق خمســة تقييمــات أرســت
أساســا مهمــا لإلصالحــات يف البلــدان األعضــاء املشــاركة .وعلــى
ســبيل املثــال ،تــم االسترشــاد بالتوصيــات الــواردة يف تقييــم شــفافية
املاليــة العامــة للبرازيــل يف املناقشــات بشــأن إنشــاء مؤسســة

 nتــم تصميــم اختبــار القــدرة علــى حتمــل ضغــوط املاليــة
العامــة ونشــره كجــزء مــن تقريــر تــم عرضــه علــى اجمللــس التنفيــذي
بعنـ�وا ن �“Analyzing and Managing Fiscal Risks — Best Prac
” ticesتضمــن تطبيــق اختبــارات القــدرة علــى حتمــل ضغــوط املاليــة
العامــة يف آيســلندا وبيــرو .وقــد بــدأت بعــض االقتصــادات املتقدمــة
بالفعــل يف اســتخدام هــذه االختبــارات يف تقييــم حجــم انكشــافاتها.
 nتقييــم إدارة االســتثمارات العامــة هــو عبــارة عــن أداة
تشــخيصية شــاملة تســاعد البلــدان يف تقييــم مــدى قــوة ممارســات
إدارة االســتثمارات العامــة مــن منظــور املاليــة العامــة الكليــة .وقــد تــم
اســتحداث هــذه األداة يف النصــف الثــاين مــن عــام  ،2015وتــم تطبيقهــا
يف  21بلــدا خمتلفــة مــن حيــث مســتويات الدخــل والتنميــة .وخــال
العــام  ،2017تــم تطبيــق األداة يف ســتة اقتصــادات أســواق صاعــدة
وســتة بلــدان منخفضــة الدخــل.

العمل الذي نضطلع به

 nاكتســبت مبــادرة أداة معلومــات املاليــة العامــة إلدارة
اإليــرادات زخمــا كبيــرا مــع إطــاق مســح إدارة اإليــرادات الــدويل يف
مايــو  .2016ويتيــح هــذا املســح أداة مالئمــة جلمــع املعلومــات عــن
مؤشــرات أداء اإلدارات اجلمركيــة والضريبيــة .وغطــى البحــث أكثــر مــن
 140إدارة ضريبيــة.

ماليــة عامــة مســتقلة داخــل جملــس الشــيوخ يف ديســمبر 2016
تشــمل مهامهــا تقييــم أهــداف املاليــة العامــة للحكومــة وتأثيرهــا علــى
املاليــة العامــة .وباملثــل ،أثنــى وزيــر اخلزانــة البريطــاين خــال خطابــه
يف خريــف  2016علــى تقييــم شــفافية املاليــة العامــة للمملكــة
املتحــدة الــذي تــم اصــداره يف نوفمبــر  ٢٠١٦والــذي كان الســبب يف
قــرار إعــداد موازنــة بــدال مــن موازنتــي الربيــع واخلريــف .وأشــار الوزيــر
إىل أن التحــول نحــو إعــداد موازنــة واحــدة قبــل بدايــة العــام املــايل
بفتــرة طويلــة ســيمكن البرملــان مــن دراســة تدابيــر املوازنــة بدقــة.

 nيعــد نمــوذج تقييــم خماطــر املاليــة العامــة للشــراكات بيــن
القطاعيــن العــام واخلــاص الــذي وضعــه الصنــدوق والبنــك الــدويل
أداة حتليليــة لتقييــم التكاليــف واخملاطــر املاليــة احملتملــة الناجتــة عــن
املشــروعات املنفــذة يف إطــار شــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص.
وقــد تــم إطــاق هــذا النمــوذج يف إبريــل  ،2016وتــم اســتخدامه خــال
الســنة املاليــة  2017يف ســياق بعثــات املســاعدة الفنيــة املقدمــة إىل
اقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل.

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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أضواء على تنمية القدرات يف
القطاع النقدي واملايل
يف األوقــات التــي يشــهد فيهــا االقتصــاد العاملــي جمموعــة مــن
اخملاطــر ومواطــن الضعــف اجلســيمة ،يكــون الغــرض مــن جهــود
تنميــة القــدرات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق يف القطاعيــن النقــدي
واملــايل هــو تلبيــة االحتياجــات امللحــة للبلــدان األعضــاء :تعزيــز
االســتقرار النقــدي واملــايل ومنــع األزمــات وإدارتهــا .ويتضمــن
ذلــك دعــم األعضــاء يف اجملــاالت املهمــة مثــل التنظيــم واإلشــراف
يف القطــاع املــايل ،وعمليــات السياســة النقديــة والبنــك املركــزي،
وإدارة الديــن ،وغيــر ذلــك مــن اجلوانــب املرتبطــة باالســتقرار املــايل.
ويســتجيب الصنــدوق لالحتياجــات املتغيــرة للبلــدان األعضــاء،
بمــا يف ذلــك مــن خــال إدارة تأثيــر تراجــع أســعار الســلع األساســية
علــى سياســات ســعر الصــرف ،واملســاعدة يف تنميــة قــدرات إدارة
الديــن يف البلــدان املصــدرة للنفــط ،وكــذا مســاعدة البلــدان األعضــاء
يف التحــول مــن الرقابــة املاليــة القائمــة علــى االمتثــال إىل الرقابــة
املاليــة القائمــة علــى اخملاطــر ،ودعــم تنفيــذ بــازل  2و 3يف البلــدان
األعضــاء ،وتعديــل سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة بمــا
يتناســب مــع احتياجــات اقتصــادات األســواق الصاعــدة.
ومــن خــال الصنــدوق االســتئماين املعنــي بــإدارة املــوارد
الطبيعيــة ،اتســع نطــاق عمــل الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات
ليشــمل البلــدان املعتمــدة علــى تصديــر املــوارد الطبيعيــة.
وقــد شــهدت هــذه البلــدان تقلبــات حــادة يف معــدالت التبــادل
التجــاري يف اآلونــة األخيــرة ،ممــا يفــرض ضغوطــا علــى أطــر
السياســة النقديــة يف تلــك البلــدان — التــي غالبــا مــا تقــوم علــى
نظــم أســعار صــرف مــدارة (إن مل يكــن علــى ربــط ســعر الصــرف)
— وعلــى اســتقرار نظمهــا املاليــة .ويضيــف الصنــدوق مــوارد إىل
البلــدان الغنيــة باملــوارد يف جمــاالت السياســة النقديــة وسياســات
الســامة االحترازيــة الكليــة.
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ويف نوفمبر  ،2016وقع الصندوق وهيئة تنظيم األوراق املالية
الصينيــة اتفاقيــة لتعزيــز التعــاون الفنــي بغــرض دعــم إصالحــات
القطــاع املــايل التــي جتريهــا الهيئــة .وســوف يركــز التعــاون علــى
تنظيــم أســواق األوراق املاليــة واإلشــراف عليهــا ،ومراقبــة ومنــع
اخملاطــر النظاميــة ،والتواصــل مــع األطــراف املعنيــة.
وفيمــا يلــي أمثلــة علــى جهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة قــدرات
القطــاع النقــدي واملــايل:
 nحتديــث السياســة النقديــة يف وســط إفريقيــا :يعكــف
الصنــدوق يف الوقــت احلــايل علــى توســيع نطــاق أنشــطة تنميــة
قــدرات اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا ملســاعدة
الســلطات يف إدارة صعوبــة األوضــاع اخلارجيــة احلاليــة .ويوجــد
مستشــار مقيــم مــن الصنــدوق يف مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي
ملنطقــة وســط إفريقيــا للتواصــل بشــكل منتظــم مــع اجلهــات الرقابيــة
اإلقليميــة لتقديــم دورات تدريبيــة وحلقــات تطبيقيــة .ومــن مقــر
الصنــدوق ،قــدم اخلبــراء دورات تدريبيــة عمليــة مكثفــة بشــأن تنفيــذ
السياســة النقديــة ومســاعدات الســيولة الطارئــة إىل املســؤولين يف
بنــك دول وســط إفريقيــا .وقــد أبــدى مســؤولو البنــك التزامــا قويــا
بتحديــث إطــار السياســة النقديــة ،وهــو مــا يعكــس ثمــار عــدة
ســنوات مــن تنميــة القــدرات .ويعتــزم الصنــدوق االســتعانة
بمستشــار علــى أســاس طويــل األجــل ملســاعدة البنــك خــال
فتــرة تنفيــذ هــذه اإلصالحــات.
 nبناء أطر االســتقرار املايل يف آســيا :خالل الســنوات
العشــرين املاضيــة ،ازدادت القطاعــات املاليــة اآلســيوية
حجمــا وترابطــا ،وأصبــح مــن الضــروري توحيــد جهــود
الرقابــة واإلشــراف علــى هــذه التكتــات املاليــة بغــرض
كشــف اخملاطــر التــي تهــدد االســتقرار املــايل .وخــال
الســنوات األخيــرة ،عملــت بلــدان مثــل إندونيســيا
والفلبيــن وتايلنــد مــع الصنــدوق لوضــع منهــج
نظامــي ملراقبــة االســتقرار املــايل وتعزيــز إطــار
الرقابــة النظاميــة وحتليــل اخملاطــر املؤثــرة علــى
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النظــام .وافتتــح بنــك تايلنــد وحــدة االســتقرار املــايل يف عــام .2016
واســتحدث بنــك الفلبيــن املركــزي وظيفــة خمتصــة باالســتقرار املــايل.
ويعكــف بنــك إندونيســيا حاليــا علــى تنميــة القــدرات يف جمــاالت
تقييــم اخملاطــر النظاميــة والرقابــة االحترازيــة الكليــة واختبــارات
القــدرة علــى حتمــل الضغــوط.

 nتعزيــز الرقابــة املصرفيــة يف جمهوريــة قيرغيزســتان:
أشــار تقييــم القطــاع املــايل الــذي أجــراه الصنــدوق يف عــام 2013
إىل وجــود مواطــن ضعــف يف الرقابــة املصرفيــة يف جمهوريــة
قيرغيزســتان تتعلــق باإلطــار القانــوين .وبــدأ الصنــدوق يف العمــل
مــع البنــك الوطنــي جلمهوريــة قيرغيزســتان لوضــع إجــراءات رقابيــة
علــى أســاس اخملاطــر وتدريــب موظفــي الرقابــة بالبنــك .وســوف
يتســق اإلطــار التنظيمــي املعــدل مــع املعاييــر الدوليــة التــي تدعــم
الرقابــة املوحــدة القائمــة علــى اخملاطــر ،كمــا يتــم حاليــا تعزيــز
إرشــادات الســامة االحترازيــة واإلطــار التنظيمــي .ويجــري العمــل
يف هــذا املشــروع حاليــا ،ومــن املتوقــع أن يــؤدي إىل التنفيــذ الكامــل
لقــرارات البنــك وإرشــاداته ولوائحــه التنظيميــة وحتديثهــا.
 nالرقابــة علــى املصــارف وشــركات التأميــن يف اجلبــل
األســود :تــم إطــاق هــذا املشــروع يف مــارس  ،2017وهــو يركــز
علــى فهــم وتقييــم خماطــر جمموعــات الشــركات ،وتعزيــز إطــار
الســامة االحترازيــة وتقييــم جــودة األصــول ،وزيــادة فعاليــة إدارة
خماطــر االئتمــان بمــا يف ذلــك قــدرة البنــك املركــزي علــى مراقبــة هــذه
اخملاطــر .وســوف يســاعد ذلــك هيئــة الرقابــة علــى شــركات التأميــن
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يقــوم صنــع جميــع القــرارات االقتصاديــة علــى توافــر بيانــات دقيقــة
وعاليــة اجلــودة عــن أوضــاع االقتصــاد الكلــي .ويســاعد صنــدوق
النقــد الــدويل البلــدان يف إعــداد بياناتهــا اإلحصائيــة االقتصاديــة
الكليــة واملاليــة وإدارتهــا وإبالغهــا .وتتيــح هــذه البيانــات فهمــا
أفضــل لطبيعــة االقتصــاد يف هــذه البلــدان — بمــا يف ذلــك مواطــن
الضعــف واخملاطــر التــي تشــوب االقتصــاد — كمــا تســاعد مســؤويل
احلكومة يف تصميم سياســات مســتنيرة .كذلك تدل ســامة البيانات
االقتصاديــة علــى الشــفافية وتعــزز الثقــة يف السياســات احلكوميــة،
ممــا يجــذب املســتثمرين الذيــن يســتخدمون هــذه البيانــات يف قيــاس
اســتقرار االقتصــاد الكلــي.
وخــال الســنوات اخلمــس املاضيــة ،اتســع نطــاق جهــود الصنــدوق
يف جمــال تنميــة القــدرات اإلحصائيــة بنســبة تزيــد علــى .%20
وكان ذلــك بتمويــل مــن شــراكات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف،
وتوجــه معظــم هــذه اجلهــود إىل البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة
الدخــل واالقتصــادات الهشــة .ويقــدم جــزء كبيــر مــن هــذه اجلهــود مــن
خــال  14مركــزا إقليميــا لتنميــة القــدرات ،تقــع ســتة مراكــز منهــا
يف إفريقيــا .ويســتعين الصنــدوق بمستشــارين مقيميــن علــى أســاس
طويــل األجــل يف تقديــم خدمــات تنميــة القــدرات اإلحصائيــة،
ويدعمهــم خبــراء وبعثــات مــن مقــر الصنــدوق علــى أســاس قصيــر
األجــل.

العمل الذي نضطلع به

 nإعــادة هيكلــة بنــوك االحتــاد النقدي لدول شــرق الكاريبي:
عقــب األزمــة املاليــة العامليــة يف عــام  ،2008شــهد االحتــاد النقــدي
لــدول شــرق الكاريبــي ارتفاعــا يف الديــن العــام وضغوطــا علــى
املــوارد املاليــة ،ممــا دفــع البنــك املركــزي لــدول شــرق الكاريبــي
إىل فــرض الوصايــة علــى ثالثــة بنــوك حمليــة .ولتعزيــز النظــام
املــايل مــن خــال حتســين آليــات التنظيــم واإلشــراف ،عمــل البنــك
املركــزي لــدول شــرق الكاريبــي مــع الصنــدوق علــى تعديــل األطــر
التشــريعية املصرفيــة وتعزيــز قــدرة البنــك املركــزي علــى مراقبــة
التقــدم احملــرز مــن جانــب البنــوك املوضوعــة حتــت الوصايــة .ومنــذ
بدايــة هــذه اجلهــود ،شــهد االحتــاد النقــدي لــدول شــرق الكاريبــي
تنفيــذ تشــريعات مصرفيــة متطــورة يف جميــع بلــدان املنطقــة ،ممــا
أدى إىل تعزيــز الرقابــة وتعديــل إطــار املاليــة العامــة متوســط األجــل
لبلــدان املنطقــة .وبحلــول إبريــل  ،2016تــم إلغــاء الوصايــة علــى
البنــوك الثالثــة .وســاهمت هــذه اجلهــود كذلــك يف صــدور قانــون
جديــد للبنــوك وقانــون شــركات إدارة األصــول لــدول شــرق الكاريبــي،
وكالهمــا تــم إقــراره يف جميــع البلــدان األعضــاء يف االحتــاد.

يف تطبيــق إطــار رقابــي قائــم علــى اخملاطــر تمهيــدا لتنفيــذ املرحلــة
الثانيــة مــن نظــام املــاءة املاليــة .وســوف يدعــم املشــروع أيضــا
هيئــة الرقابــة علــى شــركات التأميــن يف وضــع مبــادئ إرشــادية يف
جمــال حوكمــة الشــركات وإلــزام شــركات التأميــن بــإدارة اخملاطــر
وفــرض ضوابــط داخليــة.

ويركــز الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق يف األســاس علــى إحصــاءات
القطــاع احلقيقــي وماليــة احلكومــة ،إىل جانــب العمــل أحيانــا علــى
إحصــاءات القطــاع اخلارجــي .فعلــى ســبيل املثــال ،ومــن خــال مركــز
املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا —الــذي يغطــي
أنغــوال وبوتســوانا وجــزر القمــر وليســوتو ومدغشــقر وموريشــيوس
وموزامبيــق وناميبيــا وسيشــيل وجنــوب إفريقيــا وســوازيلند وزامبيــا
وزمبابــوي — ســاعد الصنــدوق عــدة بلــدان يف تغييــر أســاس
إحصــاءات احلســابات القوميــة بغــرض حتديــث املعلومــات اخلاصــة
بهيــكل االقتصــاد وتطويــر مؤشــرات األســعار ،ال ســيما مؤشــر أســعار
املســتهلكين .وهــذا يمكــن البلــدان مــن توفيــر معلومــات أكثــر دقــة عــن
اجتاهــات التضخــم واألســعار.
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يف ألبانيــا ،عمــل الصنــدوق مع احلكومة
يف جمــال اإلحصــاءات املاليــة بغــرض
مســاعدتها يف االلتــزام بمعاييــر اإلبــاغ
األوروبية.

ويعكــف الصنــدوق يف الوقــت احلــايل علــى تنفيــذ املرحلــة الثانيــة
مــن مبــادرة مهمــة ،وهــي املبــادرة املعــززة املعنيــة بنشــر البيانــات
التــي تهــدف إىل حتســين جــودة اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة يف
 45بلــدا يف إفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا الوســطى .وتمــول
إدارة التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة هــذا املشــروع الــذي يســاعد
يف اكتشــاف وتطويــر مصــادر جديــدة للبيانــات ،مثــل الســجالت
الضريبيــة اإلداريــة ،ال ســيما ألغــراض إعــداد إحصــاءات احلســابات
القوميــة .ويف ظــل التنفيــذ املكثــف إلطــار النظــام العــام املعــزز
لنشــر البيانــات ،تقــوم عــدة بلــدان يف الوقــت احلــايل بنشــر البيانــات
باســتخدام منصــة البيانــات املفتوحــة.
ونظــرا ألن جماعــة شــرق إفريقيــا — بورونــدي وكينيــا وروانــدا
وجنــوب الســودان وتنزانيــا وأوغنــدا — تســتعد حاليــا إلنشــاء احتــاد
نقــدي ،كان يجــب علــى هــذه البلــدان ضمــان اتســاق البيانــات ،أي توافر
جمموعــة مشــتركة مــن اإلحصــاءات املاليــة احلكوميــة املتســقة القابلــة
للمقارنــة .ومنــذ عــام  ،2013وباالســتعانة بجهــود تنميــة القــدرات
اإلحصائيــة التــي قــام بهــا الصنــدوق وبتمويــل مــن حكومــة اليابــان،
تمكنت البلدان من توسيع نطاق تغطية إحصاءاتها النقدية واملالية،
واتخــذت خطــوات نحــو حتقيــق االتســاق بيــن البيانــات املصدريــة
األساســية ،كمــا تمكنــت مــن حتســين جــودة تصنيفــات البيانــات علــى
مســتوى بلــدان جماعــة شــرق آســيا ككل ،وأحــرزت تقدمــا ملموســا يف
جمــع البيانــات عــن املراكــز داخــل بلــدان جماعــة شــرق آســيا — وهــو
عنصــر مهــم إلعــداد اإلحصــاءات النقديــة عــن االحتــاد ككل.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســتقوم جميــع الــدول الشــريكة جلماعــة شــرق
إفريقيــا بإعــداد ونشــر مؤشــرات الســامة املاليــة بمجــرد أن يبــدأ
جنــوب الســودان يف نشــر البيانــات املعــدة (يف  2017حســب اخلطــة
املقــررة) .وقــد مولــت اململكــة املتحــدة واليابــان معــا اجلهــود املبذولــة
يف هــذا اجملــال يف جميــع أنحــاء العــامل والتــي أضافــت  30بلــدا مبلغــا
جديــدا إىل قاعــدة بيانــات مؤشــرات الســامة املاليــة منــذ عــام .2013
وبدعم مايل من سويســرا ،عمل الصندوق أيضا مع خمســة بلدان يف
جنــوب شــرق أوروبــا — ألبانيــا والبوســنة والهرســك وكوســوفو
وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة وصربيــا — يف
جمــال اإلحصــاءات املاليــة احلكوميــة بغــرض تعزيــز عمليــة صياغــة
وحتليــل سياســة املاليــة العامــة ملســاعدة هــذه البلــدان يف االمتثــال
ملتطلبــات اإلبــاغ األوروبيــة .ويف إطــار املرحلــة الثانيــة مــن هــذا
العمــل الــذي بــدأ يف يونيــو  ،2016بــدأت البلــدان يف حتليــل التطــورات
االقتصاديــة ومراكــز املاليــة العامــة األساســية لصياغــة وتنفيــذ

66

صندوق النقد الدويل

السياســات االقتصاديــة الكليــة ،ورصــد خماطــر املاليــة العامــة
وتقييمهــا ،وتعزيــز شــفافية املاليــة العامــة ،والعمــل علــى زيــادة
االلتــزام باإلجــراءات الصــادرة عــن االحتــاد األوروبــي بشــأن معاجلــة
مســتويات العجــز أو الديــن املفرطــة.
وتمــول اليابــان وسويســرا وهولنــدا جهــودا إضافيــة يف القطــاع
املــايل احلقيقــي واخلارجــي واحلكومــي ،وجمــال اإلحصــاءات
النقدية واملالية ونشــر البيانات يف أوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى
وجنوب شــرق آســيا وأمريكا اجلنوبية .وســوف يتم إنشــاء صندوقين
اســتئمانيين مواضيعييــن لتنميــة القــدرات يف خمتلــف بلــدان العــامل:
صنــدوق اســتقرار القطــاع املــايل اخملتــص بإحصــاءات القطــاع
املــايل ،وصنــدوق البيانــات مــن أجــل صنــع القــرارات اخملتصــة
باإلحصــاءات املرتبطــة بصنــع السياســات .ويهــدف الصندوقــان
االســتئمانيان إىل زيــادة البيانــات املتاحــة لصنــاع السياســات
وحتســين جودتهــا واملســاعدة يف تطويــر نظــم اإلحصــاءات الوطنيــة
لدعــم حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

أضواء على بناء القدرات القانونية
اســتمر الطلــب خــال الســنة املاليــة  2017علــى املســاعدة الفنيــة بشــأن
القضايــا القانونيــة ســواء يف البلــدان التــي ينفــذ فيهــا الصنــدوق براجمــه
أو غيرهــا يف ســياق جهــود مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
وقانــون املــال واملاليــة العامــة ،والتعثــر ،وإنفــاذ املطالبــات.
وواصــل الصنــدوق عملــه يف جمــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب مــع فرقــة العمــل لإلجــراءات املاليــة والبنــك الــدويل
وجمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة والهيئــات
اإلقليميــة املشــابهة لفرقــة العمــل لإلجــراءات املاليــة .وكان
الصنــدوق علــى رأس املؤسســات التــي قامــت بتقييــم املكســيك وفــق
املعيــار الــدويل املعــدل .وواصــل أيضــا العمــل علــى برنامــج املســاعدة
الفنيــة العاملــي الناجــح يف إطــار الصنــدوق االســتئماين اخملصــص
ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب متعــدد األطــراف ،كمــا
قــدم املســاعدة الفنيــة يف جمــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب يف ميانمــار (بتمويــل مــن اليابــان) وبنمــا ،ويف جمــال
مكافحــة الفســاد يف أوكرانيــا (بتمويــل مــن كنــدا) ويف قطــر والكويــت
والســعودية (بتمويــل ذاتــي) ،ونفــذ مشــروعا إقليميــا لصياغــة قانــون
مكافحــة اإلرهــاب يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وواصــل
تنســيق جهــوده مــع وحداتــه الداخليــة ومــع العديــد مــن اجلهــات
الدوليــة التــي تقــدم املســاعدة الفنيــة.

تنمية القدرات

ويف جمــال قانــون املــال واملاليــة العامــة ،اســتمر الصنــدوق يف
تقديــم مســاعدة فنيــة يف جمــاالت البنــك املركــزي وأطــر التنظيــم
واإلشــراف يف القطــاع املصــريف وتســوية أوضــاع البنــوك وإدارة
األزمــات بنفــس املســتوى الســابق .ويف املقابــل وكمــا حــدث يف
الســنوات الســابقة ،قــدم الصنــدوق مســاعدة فنيــة حمــدودة بشــأن
البنيــة التحتيــة لألســواق (نظــم املدفوعــات) ،ولكنــه توســع يف نطــاق
مســاعداته الفنيــة يف جمــال األطــر القانونيــة املنظمــة لــإدارة املالية
العامــة.

وواصــل الصنــدوق تقديــم املســاعدة الفنيــة إىل البلــدان األعضــاء
يف جمــاالت تعثــر الشــركات واألســر وإنفــاذ املطالبــات لضمــان
إصــاح الشــركات التــي تتوافــر لهــا مقومــات االســتمرار وتصفيــة
الشــركات التــي تفتقــر إىل هــذه املقومــات يف أقــرب وأســرع وقــت
ممكــن ،وتمكيــن األســر املثقلــة بالديــون مــن أن حتظــى ببدايــة جديــدة،
وتعزيــز إجــراءات إنفــاذ املطالبــات .كذلــك نظــم الصنــدوق حلقــة
تطبيقيــة لكبــار مســؤويل معهــد فيينــا املشــترك بشــأن التعثــر يف
قطاعــي الشــركات واألســر.

أضواء على التدريب
يعــد البرنامــج التدريبــي للصنــدوق جــزءا ال يتجــزأ مــن جهــوده يف
جمــال تنميــة القــدرات .ويســاعد الصنــدوق يف تدريــب مســؤويل
احلكومــات بحيــث يطــورون مــن قدراتهــم علــى حتليــل التغيــرات
االقتصاديــة ،وعلــى وضــع أدوات التشــخيص والتنبــؤ وإعــداد
النمــاذج ،وصياغــة وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة كليــة وماليــة
ســليمة .وقــدم الصنــدوق  355دورة تدريبيــة مباشــرة خــال الســنة
املاليــة  2017مــن خــال احملاضــرات النظريــة واألدوات التحليليــة
واحللقــات التطبيقيــة العمليــة ،إىل جانــب  19دورة تدريبيــة عبــر
اإلنتر نــت.

التدريــب عبــر اإلنترنــت :يقــدم الصنــدوق عــددا متزايــدا مــن البرامــج
التدريبيــة عبــر اإلنترنــت .وتقــدم هــذه البرامــج كــدورات دراســية
مفتوحــة واســعة النطــاق عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن خــال منصــة
 ،edXوهــي متاحــة ملســؤويل احلكومــات واجلمهــور بوجــه عــام .وتعــد
هــذه الــدورات التدريبيــة أداة مكملــة للــدورات التدريبيــة املباشــرة
التقليديــة التــي يقدمهــا الصنــدوق :ويركــز التدريــب عبــر اإلنترنــت
علــى الــدورات التمهيديــة بغــرض توســيع نطــاق التدريــب الــذي يقدمــه
الصنــدوق وإعــداد املشــاركين للــدورات التدريبيــة املباشــرة.
التدريــب اخملصــص :ازداد طلــب البلــدان األعضــاء علــى مــواد
تدريبيــة مصممــة خصيصــا لتتناســب مــع احتياجاتهــا ،ممــا دفــع
الصنــدوق إىل االســتجابة بمرونــة أكبــر لهــذه االحتياجــات املتغيــرة
مــن خــال وضــع برامــج تدريبيــة جديــدة قائمــة علــى وحــدات
البيانــات النموذجيــة بحيــث يمكــن تعديلهــا حســب احتياجــات البلــد
املعنــي .ويف بعــض احلــاالت ،يعمــل الصنــدوق مــع مؤسســات معينــة
يف البلــد املعنــي لتعديــل البرامــج التدريبيــة حســب احتياجــات البلــد.
فعلــى ســبيل املثــال ،عمــل الصنــدوق مــع البنــوك املركزيــة يف غانــا
وموزامبيــق ومنطقــة جماعــة شــرق إفريقيــا وســريالنكا علــى برنامــج
إلعــداد التنبــؤات وحتليــل السياســات بغــرض تعزيــز أطــر السياســة
النقديــة .وتتضمــن مبــادرات التدريــب اخملصــص األخــرى دورة
تدريبيــة تــم تنظيمهــا يف مقــر الصنــدوق لتدريــب مســؤولين صينييــن
يف جمــال إحصــاءات املراكــز عبــر احلــدود ،ومشــروعات حــول نمــاذج
التــوازن العــام الديناميكــي العشــوائي ألغــراض حتليــل السياســات يف
الصيــن وبوليفيــا ،والتدريــب يف جمــال وضــع البرامــج والسياســات
املاليــة لــدى اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا.

التقريرالسنوي ٢٠١٧

العمل الذي نضطلع به

واســتمر الطلــب القــوي علــى املســاعدة الفنيــة يف جمــاالت القانــون
الضريبــي األساســية ،مثــل ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة املضافــة
واإلجــراءات الضريبيــة ،مــع التركيــز حتديــدا علــى اجلوانــب الدولية يف
ظــل زيــادة االهتمــام العاملــي بالقضايــا الضريبيــة الدوليــة .وباملثــل،
كانــت قضايــا تصميــم قانــون الضرائــب الــدويل هــي حمــور حلقــة
نقــاش نظمهــا الصنــدوق بمقــره الرئيســي ودورة تدريبيــة يف الكويــت
ركــزت حتديــدا علــى القضايــا اإلقليميــة.

مراجعــة املناهــج :بعــد عاميــن مــن املراجعــة والتقييــم ،أجــرى
الصنــدوق خــال عــام  2017تعديــا شــامال ملنهجــه اخلارجــي
الــذي يســتند يف األســاس إىل سياســات االقتصــاد الكلــي ويغطــي
موضوعــات تتــاءم مــع االحتياجــات املتغيــرة ألعضائــه ومهــام
الصنــدوق املتجــددة .وبلــغ عــدد البرامــج اجلديــدة التــي صممهــا
الصنــدوق وطورهــا ونفذهــا خــال العــام  19برناجمــا تغطــي
خمســة جمــاالت :مبــادئ االقتصــاد الكلــي العامــة وقضايــا املاليــة
العامــة والقضايــا النقديــة والقطــاع اخلارجــي والتمويــل ،إىل جانــب
موضوعــات خاصــة مثــل النمــو االحتوائــي .وتركــز هــذه البرامــج
جميعهــا علــى التدريــب العملــي ودراســات احلالــة القطريــة واخلبــرات
القطريــة املقارنــة وانعكاســات السياســات.
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تنمية القدرات

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٢

ﻧﺼﻴﺐ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

جهود الصندوق يف جمال تنمية
القدرات باألرقام

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻃﺮاف

بنــاء علــى طلــب البلــدان األعضــاء ،قــدم الصنــدوق الدعــم يف جمــال
تنميــة القــدرات ،الــذي يتضمــن تنميــة املؤسســات والسياســات
(املســاعدة الفنيــة) وتنميــة قــدرات املوظفيــن (التدريــب) ،وشــمل
الدعــم جميــع البلــدان األعضــاء البالــغ عددهــا  189بلــدا .وشــكلت
جهــود تنميــة القــدرات مــا يزيــد علــى ربــع اإلنفــاق اإلداري للصنــدوق
يف الســنة املاليــة  .2017وكان معظــم هــذا اإلنفــاق علــى املســاعدة
الفنيــة ،التــي تمثــل  %23مــن جممــوع النفقــات اإلداريــة ،بينمــا يمثــل
التدريــب ( %5راجــع الشــكل البيــاين .)5-2
واســتمر نمــو نطــاق أنشــطة تنميــة القــدرات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق
خــال الســنة املاليــة  ،2017وهــو مــا يعــود أساســا إىل زيــادة حجــم
خدمــات تنميــة القــدرات املقدمــة إىل إفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق
األوســط وآســيا الوســطى وأوروبــا .وزادت املســاعدة الفنيــة املقدمــة
يف جمــال املاليــة العامــة واجملــال القانــوين .وزاد جممــوع اإلنفــاق
املباشــر علــى أنشــطة تنميــة القــدرات (املمــول مــن جهــات خارجيــة
ومــن الصنــدوق) بنســبة  %4ليصــل إىل  267مليــون دوالر أمريكــي
خــال الســنة املاليــة  2017مقابــل  256مليــون دوالر أمريكــي يف
الســنة املاليــة ( 2016الشــكل البيــاين  .)6-2وبلــغ املكــون املمــول مــن
جهــات خارجيــة  134مليــون دوالر أمريكــي ،أي  %50مــن اجملمــوع،
وزاد بنســبة  %6تقريبــا خــال الســنة املاليــة .2017

املساعدة الفنية
تراجعــت خدمــات املســاعدة الفنيــة املقدمــة خــال الســنة املاليــة
 2017تراجعــا طفيفــا .فقــد زادت خدمــات املســاعدة الفنيــة املقدمــة
إىل إفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق األوســط وآســيا الوســطى
وأوروبــا ،ولكــن هــذه الزيــادة توازنــت بدرجــة كبيــرة بســبب تراجــع
املســاعدة الفنيــة املقدمــة إىل بلــدان نصــف الكــرة الغربــي وآســيا
واحمليــط الهــادئ (الشــكل البيــاين  .)7-2وال يــزال الصنــدوق يوجــه
حــوايل نصــف مســاعداته الفنيــة إىل البلــدان الناميــة منخفضــة الدخل
(الشــكل البيــاين .)8-2
وخــال الســنة املاليــة  ،2017حصلــت إفريقيــا جنــوب الصحــراء
علــى حصــة كبيــرة مــن املســاعدة الفنيــة بســبب ارتفــاع عــدد البلــدان
الناميــة منخفضــة الدخــل يف هــذه املنطقــة .كذلــك زادت املســاعدة
الفنيــة املقدمــة يف جمــال املاليــة العامــة بنــاء علــى طلــب البلــدان
األعضــاء (الشــكل البيــاين  .)9-2وظلــت قضايــا املاليــة العامــة
تشــكل مــا يزيــد قليــا علــى نصــف حجــم املســاعدة الفنيــة املقدمــة
مــن الصنــدوق.
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صندوق النقد الدويل

أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

٪٢٥

٪٤

اﻹﻗﺮاض

٪١٣

٪٢٠

٪١٠
٪٥

٪٢٣

٪٢٨

ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺪرات

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﳊﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٢

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ،اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٧اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٦اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٥اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٤اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

اﳌﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﳊﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ،
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧ -٢٠١٣

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أوروﺑﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

تنمية القدرات

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ،
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧ -٢٠١٣

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ(
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

التدريب

٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٧اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٦اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٥اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٤اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع ،اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧ -٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧

ا�ﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﻹﺣﺼﺎءات

اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-٢

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧ -٢٠١٣
)ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ(

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

٦,٠٠٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

٥,٠٠٠
٤,٠٠٠
٣,٠٠٠
٢,٠٠٠
١,٠٠٠

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدة

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ).(PATS

اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ

التقريرالسنوي ٢٠١٧

العمل الذي نضطلع به

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ(

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

٢٠٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ

خــال الســنة املاليــة  ،2017نظــم
الصنــدوق  225دورة تدريبيــة يف
إطــار البرنامــج التدريبــي ملعهــد
صندوق النقد الدويل لتنمية القدرات،
وشــارك فيهــا  9517مســؤوال مــن
 183بلــدا .وتــم تقديــم معظــم هــذه
الــدورات التدريبيــة مــن خــال شــبكة
املراكــز والبرامــج التدريبيــة اإلقليميــة
التابعــة للصنــدوق والــدورات
التدريبيــة عبــر اإلنترنــت ،وتــم تقديــم
الــدورات التدريبيــة املتبقيــة يف
املقــر الرئيســي للصنــدوق أو يف
بلــدان أخــرى .وتغطــي هــذه الــدورات
التدريبيــة جمموعــة كبيــرة مــن
املوضوعــات التــي تتناســب مــع
خمتلــف االحتياجــات ،مثــل سياســات
االقتصــاد الكلــي ،ونمــاذج التنبــؤات
واالقتصــاد الكلــي ،ووضــع البرامــج
والسياســات املاليــة ،وقضايــا
القطــاع املــايل ،ودورات املاليــة
العامــة املتخصصــة ،واإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة ،وتقييــم
الضمانــات الوقائيــة ،والقضايــا
القانونيــة .وحصلــت اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
متوســطة الدخــل علــى النســبة األكبــر
مــن البرامــج التدريبيــة التــي قدمهــا
معهــد تنميــة القــدرات ،حيــث بلــغ
نصيبهــا  %57مــن جممــوع البرامــج
املقدمــة خــال العــام (الشــكل البيــاين
 .)10-2وعلــى مســتوى املناطــق،
كان نصيــب منطقــة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى هــو األكبــر علــى
اإلطــاق ،حيــث بلــغ  ،%27وتليهــا
منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء
ومنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ
(الشــكل البيــاين .)11-2

69

تنمية القدرات
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١١-٢

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﺣﺴﺐ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧ -٢٠١٣
)ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ(

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٧

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

٣,٠٠٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

٢,٥٠٠
٢,٠٠٠
١,٥٠٠
١,٠٠٠
٥٠٠

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ).(PATS

وواصــل الصنــدوق التوســع يف تقديــم الــدورات الدراســية املفتوحــة
واســعة النطــاق التــي تقــدم جمانــا ،وأضــاف إليهــا دورة «تشــخيص
االقتصــاد الكلــي» ونســخة باللغــة العربيــة مــن «البرامــج والسياســات
املاليــة ،اجلــزء األول» .وظلــت نســب املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة
عبــر شــبكة اإلنترنــت قويــة خــال الســنة املاليــة  2017يف ظــل توفيــر
 19دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت بخمــس لغــات .وينتمــي اجلــزء
األكبــر مــن املشــاركين إىل إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي تمثــل %28
مــن عــدد املشــاركين يف الــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت .ومنــذ بــدء
البرنامــج يف أواخــر عــام  ،2013اشــترك بالــدورات املتاحــة عبــر
اإلنترنــت أكثــر مــن  34000مشــارك منهــم حــوايل  9400موظــف
حكومــي و 9800مشــارك مــن اجلمهــور ينتمــون إىل  186بلــدا
واجتــازوا الــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت بنجــاح.

شراكات من أجل تنمية القدرات
تســتند أنشــطة الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات إىل شــراكات
عامليــة قويــة .وقــد أتاحــت املســاهمات املاليــة املقدمــة مــن الشــركاء،
مقترنــة بمــوارد الصنــدوق الذاتيــة ،تقديــم خدمــات عاليــة اجلــودة يف
جمــال تنميــة القــدرات تتناســب مــع احتياجــات البلــدان األعضــاء
وأولويــات الصنــدوق واألولويــات العامليــة (راجــع اجلــدول .)5-2
ويف الســنة املاليــة  ،2017وردت مســاهمات جديــدة لدعــم جهــود
الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات بقيمــة  126مليــون دوالر
أمريكــي ،وبلــغ جممــوع قيمــة األنشــطة املمولــة مــن الشــركاء حــوايل
 150مليــون دوالر أمريكــي ،أي حــوايل نصــف جممــوع قيمــة أنشــطة
تنميــة القــدرات .وخــال الســنوات اخلمــس املاضيــة ،كانــت اليابــان
واالحتــاد األوروبــي واململكــة املتحــدة وسويســرا وكنــدا هــم أكبــر
خمســة مســاهمين يف دعــم جهــود تنميــة القــدرات التــي يقــوم بهــا
الصنــدوق .وخــال الســنة املاليــة  ،2017عــزز الصنــدوق الشــراكات
القائمــة مــع االحتــاد األوروبــي واليابــان واململكــة املتحــدة وأملانيــا
وسويســرا وهولنــدا وأســتراليا وبلجيــكا ولكســمبرغ.

70

صندوق النقد الدويل

اجلدول 5-2

شركاء صندوق النقد الدويل يف جمال تنمية القدرات
صندوق تنمية القدرات

الشركاء

تعبئة اإليرادات

أستراليا وبلجيكا وأملانيا واليابان
وكوريا والكويت ولكسمبرغ وهولندا
والنرويج وسويسرا واالحتاد األوروبي

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

فرنسا واليابان ولكسمبرغ وهولندا
والنرويج وقطر والسعودية وسويسرا
واململكة املتحدة

صندوق إدارة املوارد الطبيعية

أستراليا والكويت وهولندا والنرويج
وعمان وسويسرا واالحتاد األوروبي

تسهيل إدارة الدين 2

النمسا وأملانيا وهولندا والنرويج وروسيا
وسويسرا (باالشتراك مع البنك الدويل)

مبادرة إصالح وتعزيز القطاع املايل

أملانيا ولكسمبرغ وهولندا وسويسرا
واململكة املتحدة (باالشتراك مع البنك
الدويل)

أداة التقييم التشخيصي لإلدارة
الضريبية

أملانيا واليابان وهولندا والنرويج
وسويسرا واململكة املتحدة واالحتاد
األوروبي والبنك الدويل

البيانات من أجل صنع القرارات

يتم إطالقها قريبا

صندوق استقرار القطاع املايل

تم إطالقه يف إبريل 2017

املصدر :إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

تنمية القدرات

وفيما يلي أضواء على أهم الشراكات:
 nصرفــت اليابــان ،وهــي املســاهم األكبــر يف جهــود تنميــة
القــدرات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق 29 ،مليــون دوالر أمريكــي خــال
الســنة املاليــة  ،2017ووقعــت اتفاقيــة يف إبريــل  2017للتوســع يف
نطــاق برنامــج التعلــم عبــر اإلنترنــت الــذي أطلقــه الصنــدوق.
 nوقعــت اجلماعــة األوروبيــة ،مــن خــال اإلدارة العامــة
للتعــاون والتنميــة الدولييــن إطــار شــراكة اســتراتيجية جديــد
مــع الصنــدوق يف ديســمبر  2016لصالــح البلــدان الناميــة التــي
تركــز علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادرة عــن األمم
املتحــدة.

 nوأحــرز الصنــدوق خطــوات ملموســة نحــو توســيع نطــاق شــبكة
شــركائه ،بمــا يف ذلــك توقيــع اتفــاق مــع الهنــد بقيمــة  33مليــون
دوالر أمريكــي تقريبــا لتغطيــة األنشــطة املرتبطــة بمركــز التدريــب
واملســاعدة الفنيــة اإلقليمــي جلنــوب آســيا (راجــع أضــواء إقليميــة
علــى آســيا).
 nواســتمر التعــاون عــن قــرب مــع عــدة مؤسســات خاصــة ،مثــل
مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس ومؤسســة هيوليــت بــاكارد.
وتضمــن شــراكات الصنــدوق يف إطــار الصناديــق املواضيعيــة
العامليــة التــي تســتجيب مباشــرة ألغــراض جــدول أعمــال التمويــل
مــن أجــل التنميــة توافــر األدوات الالزمــة لالقتصــادات األقــل تنميــة
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام .2015

اإلطار  :3-2اتفاق جمموعة العشرين وإفريقيا
تراجــع النمــو يف إفريقيــا منــذ عــام  2014يف أعقــاب انخفــاض أســعار
الســلع األوليــة ،ولكــن آفــاق النمــو متوســطة األجــل ال تــزال قويــة .ولــن يمكــن
حتقيــق النمــو املمكــن إال مــن خــال اســتمرار اجلهــود الهادفــة إىل اســتغالل
الهبــة الديمغرافيــة التــي تتمتــع بهــا إفريقيــا ،وتعزيــز التدفقــات الرأســمالية
اخلاصــة الوافــدة وتعبئــة التمويــل احمللــي ،واســتغالل الفــرص التــي تتيحهــا
العوملــة يف حتقيــق التحــول االقتصــادي املرغــوب وتوفيــر وظائــف منتجــة.
ويتعيــن زيــادة معــدالت االســتثمار والكفــاءة لتســريع النمــو .وينبغــي إيــاء
األولويــة لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة ،وهــو جمــال مهــم جلــذب االســتثمار
اخلــاص وربــط األســواق اإلقليميــة يف إفريقيــا ودمــج هــذه األســواق بدرجــة
أكبــر يف سالســل القيمــة العامليــة .وتشــير التقديــرات إىل أن العجــز اإلقليمــي
يف البنيــة التحتيــة املاديــة يــؤدي إىل تراجــع النمــو بمقــدار نقطتيــن
مئويتيــن ســنويا .ولســد فجــوة البنيــة التحتيــة ،حتتــاج إفريقيــا إىل حــوايل
 100مليــار دوالر أمريكــي ،وال يغطــي التمويــل املتــاح ســوى أقــل قليــا مــن
نصــف هــذا املبلــغ.
وينطــوي اتفــاق جمموعــة العشــرين مــع إفريقيــا علــى جمموعــة كبيــرة
مــن االلتزامــات املتبادلــة احملتملــة بيــن البلــدان الشــريكة يف إفريقيــا
وجمموعــة العشــرين —بدعــم مــن منظمــات دوليــة —لزيــادة االســتثمارات
اخلاصــة وتعزيــز كفــاءة االســتثمارات العامــة يف البنيــة التحتيــة .وتــرد
تفاصيــل هــذه االلتزامــات يف تقريــر أعــده الصنــدوق والبنــك الــدويل وبنــك
التنميــة اإلفريقــي بنــاء علــى طلــب نــواب وزراء ماليــة جمموعــة العشــرين
لعرضــه علــى اجتمــاع وزراء املاليــة وحمافظــي البنــوك املركزيــة جملموعــة
العشــرين يف بادن-بــادن بأملانيــا يف مــارس .2017

وســتكون املشــاركة يف اتفــاق إفريقيــا بمثابــة إشــارة قويــة
ملســتثمري القطــاع اخلــاص تعكــس اهتمــام البلــدان اإلفريقيــة
بجــذب االســتثمارات والتزامهــا بتنفيــذ اإلصالحــات األساســية.
وســوف تضمــن جمموعــة العشــرين شــفافية السياســات وزيــادة
وعــي املســتثمرين وثقتهــم .وســوف تســتفيد البلــدان مــن منهــج
شــامل ونموذجــي وتنســيق التعــاون فيمــا بيــن الصنــدوق والبنــك
الــدويل وبنــك التنميــة اإلفريقــي لدعــم اجلهــود الوطنيــة الهادفــة
إىل وضــع وتنفيــذ برامــج إصالحيــة لتعزيــز اســتثمارات القطــاع
ا خلــاص.

العمل الذي نضطلع به

 nوتــم توقيــع إطــار شــراكة اســتراتيجية آخــر مــع إدارة التنميــة
الدوليــة يف اململكــة املتحــدة لتعزيــز التواصــل واالتســاق وتيســير
صنــع قــرارات التمويــل.

 nويف ســياق اتفــاق جمموعــة العشــرين مــع إفريقيــا ،قامــت أملانيــا
يف إبريــل  2017بتعزيــز دعمهــا جلهــود الصنــدوق يف جمــال تنميــة
القــدرات بمســاهمة قدرهــا  15مليــون يــورو اســتفادت منهــا جميــع املراكــز
اإلقليميــة لتنميــة القــدرات يف القــارة (راجــع اإلطــار .)3-2

وســوف يشــجع أعضــاء جمموعــة العشــرين والبلــدان الشــريكة األخــرى
املســتثمرين احملليين على اســتغالل الفرص االســتثمارية يف البلدان
اإلفريقيــة املشــاركة ،كمــا ســيعزز تقاســم املعرفــة بيــن الشــركاء مــن
التعــاون بينهــم وبيــن البلــدان املشــاركة .وستســعى البلــدان اإلفريقيــة
إىل خلــق بيئــة مواتيــة لالســتثمار اخلــاص ،وتعبئــة املزيــد مــن
اإليــرادات والتمويــل ،وإتاحــة احليــز الــازم لزيــادة االســتثمارات
العامــة امللحــة يف البنيــة التحتيــة مــع ضمــان اســتمرارية القــدرة علــى
حتمــل أعبــاء الديــن.
وســوف يتبــادل الصنــدوق خبراتــه وجتاربــه يف جمــاالت إدارة الديــن،
وشــفافية املاليــة العامــة ،وإدارة النظــام الضريبــي وإصالحــه ،وإدارة
املــوارد ،وإدارة االســتثمارات العامــة ،ومعاييــر البيانــات مــن خــال
شــبكة مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة التابعــة للصنــدوق يف
إفريقيــا.
التقريرالسنوي ٢٠١٧
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وفيما يلي أضواء على آخر التطورات:
 nيف يوليــو  ،2016ولضمــان اســتمرار دعــم البلــدان يف تعزيــز
القــدرات الضريبيــة وزيــادة فعاليــة جهــود تعبئــة ثــروات املــوارد
الطبيعيــة ،تــم إطــاق مراحــل جديــدة مــن صنــدوق تعبئــة اإليــرادات
— بدعــم مــن أســتراليا وبلجيــكا واالحتــاد األوروبــي وأملانيــا
واليابــان ولكســمبرغ وهولنــدا وسويســرا — وصنــدوق إدارة
املــوارد الطبيعيــة — بدعــم مــن أســتراليا واالحتــاد األوروبــي
وهولنــدا والنرويــج وسويســرا.
 nوافقــت إدارة صنــدوق النقــد الــدويل علــى إنشــاء صنــدوق
البيانــات مــن أجــل صنــع القــرارات يف مــارس  ،2017وســوف
يســهم هــذا الصنــدوق يف حتســين جــودة اإلحصــاءات االقتصاديــة
الكليــة للســلطات املســتفيدة وتوســيع نطــاق تغطيتهــا وضمــان
حداثتهــا ونشــرها .كذلــك سيســاعد الصنــدوق اجلديــد يف دعــم مســح
إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة والتــي تســتخدم أجــزاء منــه
يف قيــاس مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادرة عــن األمم
املتحــدة.
 nودعمــا لهــدف اجلمــع بيــن االحتــواء املــايل والتنميــة واالســتقرار
املــايل ،تــم إطــاق صنــدوق اســتقرار القطــاع املــايل رســميا يف إبريــل
 ،2017وكانــت إيطاليــا ولكســمبرغ همــا أول مــن تعهــد بتقديــم الدعــم.
وال تــزال املراكــز اإلقليميــة لتنميــة القــدرات هــي العمــود الفقــري
للبنيــة التحتيــة جلهــود تنميــة القــدرات التــي يقــوم بهــا الصنــدوق،
حيــث تقــدم حــوايل نصــف برامــج تنميــة القــدرات التــي يتيحهــا
الصنــدوق .وتتيــح هــذه املراكــز تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى
االســتجابة ســريعا لالحتياجــات الطارئــة للبلــدان والتعــاون عــن
قــرب مــع شــركاء التنميــة اآلخريــن علــى أرض الواقــع.
ويعتمــد الصنــدوق علــى هــذه املراكــز اإلقليميــة احملليــة يف دعــم
تقاســم املعرفــة ،وتمــول هــذه املراكــز باالشــتراك بيــن الصنــدوق
وشــركاء التنميــة اخلارجييــن والبلــدان األعضــاء .ويعــرض اجلــدول
 6-2أهــم هــذه املراكــز.
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وفيمــا يلــي أضــواء علــى أهــم التطــورات التــي شــهدتها الســنة املاليــة
:2017
 nظــل االحتــاد األوروبــي الشــريك األكبــر للصنــدوق يف دعــم املراكــز
اإلقليميــة .ففــي الســنة املاليــة  2017وحدهــا ،وقــع االحتــاد األوروبــي
اتفاقيــات لدعــم مركــز التدريــب واملســاعدة الفنيــة اإلقليمــي جلنــوب آســيا
ومركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الكاريبــي ومركــز املســاعدة
الفنيــة اإلقليمــي لوســط إفريقيــا.
 nورحــب مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي للشــرق األوســط أربعــة
أعضــاء جــدد — اجلزائــر وجيبوتــي واملغــرب وتونــس — مــع بدايــة
املرحلــة اجلديــدة مــن براجمــه يف مايــو  ،2016وســوف يتســع نطــاق عمــل
املركــز خــال العــام التــايل.
 nوبــدأ أقــدم مراكــز الصنــدوق ،وهــو مركــز املســاعدة الفنيــة املاليــة
ملنطقــة احمليــط الهــادئ ،أحــدث براجمــه يف نوفمبــر  ،2016وســاهمت جميع
البلــدان األعضــاء البالــغ عددهــا  16بلــدا بنســبة  %10تقريبــا مــن موازنــة
املركــز .وأتاحــت مســاعدات ماليــة إضافيــة مــن نيوزيلنــدا وأســتراليا
واالحتــاد األوروبــي وبنــك التنميــة اآلســيوي وكوريــا يف بدايــة قويــة
للمرحلــة اجلديــدة.
 nوبــدأ البرنامــج اجلديــد ملركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة
الكاريبــي يف ينايــر  2017بمســاهمة مــن كنــدا قيمتهــا  11مليــون دوالر
أمريكــي (أي  15مليــون دوالر كنــدي) ،وبانضمــام عضــو جديــد وهــو
جزيــرة كوراســاو .وينظــر بلــدان إضافيــان يف االنضمــام إىل املركــز،
وهمــا أروبــا وســانت مارتــن.
 nوبفضــل مســاهمات إضافيــة مــن لكســمبرغ ،أصبــح مركــز
املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ألمريــكا الوســطى وبنمــا واجلمهوريــة
الدومينيكيــة يتمتــع بتمويــل كامــل للجــزء املتبقــي مــن البرنامــج
احلــايل الــذي ينتهــي يف إبريــل .2019
 nوتــم تدعيــم الشــبكة العامليــة للمراكــز اإلقليميــة لتنميــة
القــدرات التابعــة للصنــدوق بافتتــاح مركــز التدريــب واملســاعدة
الفنيــة اإلقليمــي جلنــوب آســيا يف فبرايــر  .217ومولــت البلــدان
األعضــاء —ال ســيما الهنــد — ثلثــي موازنــة املركــز.
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اجلدول 6-2

املراكز اإلقليمية لتقاسم املعرفة التابعة لصندوق النقد الدويل
املركز

الشركاء

البلدان األعضاء

معهد التدريب لصالح إفريقيا

أستراليا والصين وكوريا وموريشيوس

 ٤٥بلدا يف إفريقيا جنوب الصحراء

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي لوســط
إفريقيــا

أســتراليا وكنــدا والصيــن وفرنســا وأملانيــا وبنــك التنميــة اإلفريقــي اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا وبوروندي وجمهورية
الكونغو الديمقراطية
وبنــك االســتثمار األوروبــي واالحتــاد األوروبــي
إريتريا وإثيوبيا وكينيا ومالوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي جلنــوب
إفريقيــا

أســتراليا والبرازيل وكندا وأملانيا وسويســرا واململكة املتحدة وبنك أنغــوال وبوتســوانا وجــزر القمــر وليســوتو ومدغشــقر وموريشــيوس
وموزامبيــق وناميبيــا وسيشــيل وجنــوب إفريقيــا وســوازيلند وزامبيــا
التنميــة اإلفريقــي وبنــك االســتثمار األوروبــي واالحتاد األوروبي
وزمبابــوي

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي لغــرب
إفريقيــا

أســتراليا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا والكويــت ولكســمبرغ االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وغينيا وموريتانيا
وهولنــدا وسويســرا وبنــك التنميــة اإلفريقــي وبنــك االســتثمار
األوروبــي واالحتــاد األوروبــي

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي لغــرب
إفريقيــا ()2

أســتراليا وكنــدا والصيــن وسويســرا واململكــة املتحــدة وبنــك التنميــة الرأس األخضر وغامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون
اإلفريقــي وبنــك االســتثمار األوروبــي واالحتــاد األوروبــي

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة
الكاريبــي

أســتراليا وكنــدا واململكــة املتحــدة وبنــك التنميــة الكاريبــي واالحتــاد األعضاء واألعضاء املنتسبون يف جماعة دول الكاريبي
األوروبــي

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ألمريــكا
الوســطى وبنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة

كندا ولكسمبرغ واملكسيك واالحتاد األوروبي

كوســتاريكا واجلمهوريــة الدومينيكيــة وســلفادور وغواتيمــاال
وهنــدوراس ونيكارغــوا وبنمــا

معهد فيينا املشترك

النمسا (العضو األساسي) وجهات دولية شريكة ومانحة

 30بلدا يف وسط وجنوب شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى

مركــز صنــدوق النقــد الــدويل لالقتصــاد
والتمويــل يف الشــرق األوســط

الكويت

البلدان األعضاء يف جامعة الدول العربية

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة
الشــرق األوســط

فرنسا وأملانيا وهولندا وسويسرا واالحتاد األوروبي

أفغانســتان واجلزائــر وجيبوتــي ومصــر والعــراق واألردن ولبنــان
وليبيــا واملغــرب والســودان وســوريا وتونــس والضفــة الغربيــة وغــزة
واليمــن

مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة
احمليط الهادئ

أســتراليا وكوريــا ونيوزيلنــدا وبنــك التنميــة اآلســيوي واالحتــاد منتــدى جــزر احمليــط الهــادئ (مــا عــدا أســتراليا ونيوزيلنــدا) وتيمــور
لشــتي وتوكيــاو
األورو بــي

معهد سنغافورة للتدريب

أستراليا واليابان وسنغافورة

 37بلدا يف منطقة آسيا واحمليط الهادئ

مركز التدريب واملساعدة الفنية
اإلقليمي جلنوب آسيا

أستراليا وكوريا واململكة املتحدة واالحتاد األوروبي

بنغالديش وبوتان والهند وجزر املالديف ونيبال وسري النكا

العمل الذي نضطلع به

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي لشــرق
إفريقيــا

هولندا وسويسرا واململكة املتحدة واالحتاد األوروبي

املصدر :إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.
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مركز التدريب واملساعدة الفنية
اإلقليمي جلنوب آسيا
مركــز التدريــب واملســاعدة الفنيــة اإلقليمــي جلنــوب آســيا هــو أحــدث
إضافــات الصنــدوق إىل شــبكته العامليــة املكونــة مــن  14مركــزا
إقليميــا .وبــدأ هــذا املركــز عملــه يف ينايــر  .2017ويعــد هذا هو املركز
األول الــذي يجمــع بيــن التدريــب واملشــورة الفنيــة ،وهــو نمــوذج لعمــل
الصنــدوق يف جمــال تنميــة القــدرات مســتقبال — راجــع أضــواء علــى
أهــم األحــداث اإلقليميــة يف منطقــة آســيا يف اجلــزء األول.

إطار التقييم املشترك
تــم إطــاق إطــار تقييــم مشــترك يف الســنة املاليــة  .2017وتتمركــز
أهــم عناصــر اإلطــار حــول األهــداف التاليــة:
n

إعداد تقييمات أقصر وأكثر تركيزا وقابلية للمقارنة بغيرها

n

حتسين جودة املعلومات التي تقوم عليها التقييمات

 nإنفــاق نفــس مســتوى املــوارد علــى التقييــم وتخصيــص هــذه
املــوارد النــادرة بشــكل أكثــر كفــاءة
 nاســتخدام املعلومــات املســتمدة مــن التقييمــات يف تعديــل
املمارســات أو حتويــل مســار مــوارد تنميــة القــدرات
ويهــدف إطــار التقييــم املشــترك إىل تيســير املقارنــات بيــن األنشــطة
وبيــن وحــدات الصنــدوق ،كمــا يتيــح جتميــع البيانــات وتقييــم األداء
ككل .ويف ضــوء هــذا املنهــج ،يتيــح اإلطــار قــدرا مــن املرونــة يف
تكييــف عمليــة التقييــم لتعكــس خمتلــف جهــود تنميــة القــدرات التــي
يقــوم بهــا الصنــدوق.
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املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

اجلزء الثالث :املوارد املالية
والهيكل التنظيمي واملساءلة
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ  ٣٠إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٧

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﻴﻦ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺼﻨﺪوق
١
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

ا�ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻧﻮاب اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
وﺣﺪة إدارة
اﳌﻌﺮﻓﺔ

إدارات اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-
ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ
اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وإدارات اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

إدارة آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إدارة ﺷﺆون
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺮاﺟﻌﺔ

إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻹدارة
اﻷوروﺑﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺪرات

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة

إدارة أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻨﺪوق
ﰲ أوروﺑﺎ

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إدارة اﻟﺒﺤﻮث

إدارة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻴﻴﻨﺎ
اﳌﺸﺘﺮك

إدارة اﻹﺣﺼﺎءات

إدارة ﻧﺼﻒ
اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ )ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ(
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إدارة اﻟﺘﻮاﺻﻞ

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﳌﻨﺸﺂت

اﻹدارة
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

وﺣﺪة إدارة
ا�ﺎﻃﺮ

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
 ١ﺗُﻌﺮف رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ �ﻠﺲ ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮارد اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
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امليزانية والدخل
اعتمد اجمللس التنفيذي يف إبريل  2016ميزانية إدارية صافية
للسنة املالية  2017بمبلغ قدره  1.072مليون دوالر ،إىل جانب
امليزانيتين اإلرشاديتين للسنتين املاليتين  2018و2019
(اجلدول  .)1-3ويُعتبر هذا العام هو اخلامس على التوايل الذي
تظل فيه امليزانية اإلدارية للصندوق ثابتة بالقيمة احلقيقية ،على
الرغم من قوة مركز الدخل على املدى املتوسط .ووافق اجمللس أيضا
على وضع حد أقصى للنفقات اإلجمالية قدره  1.315مليون دوالر،
يتضمن ترحيل  43مليون دوالر من املوارد التي مل تُنفق خالل
السنة املالية  ،2016التي يحتمل إنفاقها يف السنة املالية .2017
وبلغت قيمة امليزانية الرأسمالية املعتمدة  61مليون دوالر لبناء
املرافق واملشروعات الرأسمالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

وواصل برنامج عمل الصندوق للسنة املالية  2017دعم العمل
املكثف يف جماالت حيوية عديدة .وتم توفير موارد إضافية لتعزيز
االنخراط مع بلدان برناجمية وشبه برناجمية جديدة؛ ومواصلة
تعزيز الرقابة ،من خالل حتسين دمج حتليل مايل وتقييمات
إضافية ضمن برنامج تقييم القطاع املايل؛ وتعميق العمل على
جمموعة من املوضوعات ،من قبيل الضرائب الدولية والتحديات
طويلة األجل ،مع زيادة التركيز على تنمية القدرات .ومن خالل
الوفورات التي حتققت من جمموعة متنوعة من املصادر ،بما
يف ذلك إغالق بعض املكاتب امليدانية يف البلدان التي استكملت
براجمها االقتصادية ،وتدابير الترشيد الشاملة ،وغير ذلك من سبل
حتقيق الكفاءة ،أمكن احلفاظ على ثبات امليزانية إىل حد كبير،
إال فيما يتعلق بتخصيص إضايف قدره  6ماليين دوالر لتغطية
التكاليف املتزايدة ألمن املباين وأمن تكنولوجيا املعلومات.

اجلدول 1-3

امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية ،السنوات املالية 2019-2016
(بماليين الدوالرات األمريكية)

(

السنة املالية 2016
امليزانية

نتائج امليزانية

السنة املالية 2017
امليزانية

نتائج امليزانية

السنة املالية 2018
امليزانية

السنة املالية 2019
نتائج امليزانية

النفقات اإلدارية
908

896

934

922

969

…

130

120

123

115

126

…

املباين ونفقات أخرى

199

199

205

218

209

…

احتياطيات الطوارئ

10

…

11

…

11

…

1,247

1,215

1,273

1,255

1,315

1,376

–196

–176

–200

189-

–211

–235

1,052

1,038

1,072

1,066

1,104

1,141

42

…

43

…

…

…

1,094

1,038

1,116

1,066

1,104

1,141

املوظفون
السفر

1

جمموع النفقات اإلجمالية
املقبوضات

2

جمموع صايف امليزانية
الترحيل

3

جممــوع صــايف امليزانيــة شــامال
املبالــغ املرحَّلــة
النفقات الرأسمالية
املرافق وتكنولوجيا املعلومات

42

131

61

122

66

74

بند للتذكرة
إجمايل صايف امليزانية :بالقيمة
احلقيقية

1,071

1,072

1,072

املصدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب.
 1تشمل السنتان املاليتان  2016و 2019السفرَ حلضور االجتماعات السنوية املنعقدة يف اخلارج.
 2تشمل األنشطة املمولة من اجلهات املانحة ،واتفاقات اقتسام التكاليف مع البنك الدويل ،ومبيعات املطبوعات وإيرادات موقف السيارات ،وإيرادات أخرى متنوعة.
 3تُرحّل املوارد غير املنصرفة من السنة السابقة بموجب قواعد معتمدة.
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اجلدول 2-3

ويف السنة املالية  ،2017بلغ جمموع النفقات اإلدارية الفعلي  1.066النفقــات اإلداريــة املبلغــة يف الكشــوف املاليــة ،الســنة
مليون دوالر ،أي أقل من جمموع صايف امليزانية املوافق عليه بمقدار  6املاليــة 2017

ماليين دوالر .وكانت الفجوة يف اإلنفاق أقل مما كانت عليه يف العام
السابق .وتراجعت معدالت متوسط الشواغر بشكل طفيف حيث وصلت اآلن
إىل مستوى الشواغر العارضة ،واكتمل عدد املوظفين يف معظم اإلدارات.
وقد زاد تطور الهجمات اإللكترونية وحجمها على مستوى العامل ،شأنها
شأن التهديدات التي يواجهها الصندوق .وارتفعت تكلفة موظفي األمن
اإللكتروين وخدمات األطراف الثالثة نظرا ألن الطلب أعلى من املعروض؛
ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه.

وقد جرى اإلنفاق الرأسمايل يف السنة املالية  ٢٠١٧وفقا للخطة
املوضوعة بشكل كبير وبوتيرة مشابهة للعام املاضي .وارتبطت أكبر
النفقات بتجديد مبنى املقر الرئيسي ( HQ1راجع اإلطار  )1-3حيث بلغت
 76.3مليون دوالر .وظلت االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات ،التي بلغ
جمموعها  27.9مليون دوالر ،تؤتي ثمارها ،وال سيما يف جماالت الوقاية
من خماطر أمن تكنولوجيا املعلومات ،وحتسين إدارة البيانات ،وإحالل
البنية التحتية التي وصلت إىل نهاية عمرها االفتراضي.

نموذج الدخل والرسوم والفائدة
التعويضية واقتسام األعباء وصايف الدخل
نموذج الدخل
يعتمد الصندوق منذ نشأته أساسا على أنشطته اإلقراضية لتمويل
نفقاته .ولتوليد دخل إضايف ،أنشأ الصندوق حساب االستثمار يف
عام  2006بهدف استثمار احتياطياته .ويف عام  ،2008اعتمد
اجمللس التنفيذي نموذجا جديدا للدخل يتضمن إنشاء صندوق
وقف يُمول من أرباح بيع جزء حمدود من حيازات املؤسسة من
الذهب .وإىل جانب نموذج الدخل اجلديد ،أقر التعديل اخلامس
التفاقية تأسيس الصندوق ،الذي دخل حيز النفاذ يف فبراير ،2011

نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 2017

1,066

فروق التوقيت

355

تكاليف منافع التقاعد وما بعد اخلدمة
النفقــات الرأســمالية – اســتهالك مصروفــات الســنة اجلاريــة
والســنوات الســابقة

39

مبالغ غير مدرجة يف امليزانية اإلدارية
النفقــات الرأســمالية – بنــود تُصــرف علــى الفــور وفقــا للمعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة

30

مبالــغ منصرفــة إلدارة العمليــات العامــة (مــن الصنــدوق االســتئماين
للنمــو واحلــد مــن الفقــر ،والصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث
وتخفيــف أعبــاء الديــون ،وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة)

)(105

جممــوع النفقــات اإلداريــة الــواردة يف الكشــوف املاليــة
املدققــة

1,385

بند للتذكرة
جممــوع النفقــات اإلداريــة الــواردة يف الكشــوف املاليــة املدققــة
(بمالييــن وحــدات حقــوق الســحب اخلاصــة)

1,001

املصادر :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة :قــد ال تتوافــق األرقــام مــع اجملاميــع نظــرا للتقريــب .وتُســتند عمليــات التحويل إىل املتوســط
املرجــح الفعلــي لســعر صــرف الــدوالر األمريكي/وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة يف الســنة املاليــة
 2015لنفقــات بلغــت حــوايل .1.38
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وألغراض إعداد التقارير املالية ،تُسب النفقات اإلدارية للصندوق
ورأسماله وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية .وتقتضي هذه
املعايير إجراء احملاسبة على أساس االستحقاق ،ورسملة النفقات
الرأسمالية وإهالكها ،وحساب تكاليف منافع العاملين على أساس
االفتراضات االكتوارية .ويتضمن اجلدول  2-3مطابقة تفصيلية بين
نتائج تنفيذ امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية  2017البالغة
 1.066مليون دوالر والنفقات اإلدارية احملسوبة على أساس املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية والبالغة  1.385مليون دوالر (1.001
مليون دوالر وحدة حقوق سحب خاصة) على النحو الوارد يف الكشوف
املالية املدققة للصندوق عن هذه السنة.

(بماليين الدوالرات األمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)

)(

زيادة صالحيات الصندوق االستثمارية لزيادة العائدات املتوقعة
على استثماراته وتعزيز موارده املالية مع مرور الوقت .ويف يناير
 ،2013اعتمد اجمللس التنفيذي اللوائح واألنظمة اخلاصة بحساب
االستثمار ،مما أدى إىل تنفيذ صالحيات الصندوق االستثمارية
املوسعة حسبما أقره التعديل اخلامس .وراجع اجمللس استراتيجية
استثمار احتياطيات الصندوق يف يوليو  2016واعتمد لوائح
جديدة.

الرسوم
يف ظل ارتفاع حجم أنشطة اإلقراض وانخفاض العائدات احلالية
على استثماراته ،ال يزال مصدر الدخل الرئيسي للصندوق هو
الرسوم املفروضة على اجلزء القائم من االئتمان املستخدم.
ويتكون معدل الرسم األساسي (سعر الفائدة) على تمويل الصندوق
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اإلطار  :1-3التقدم احملرز يف عملية جتديد مبنى
املقر الرئيسي ()HQ1
استمرت خالل السنة املالية  2017أعمال جتديد مبنى املقر
الرئيسي األقدم ( )HQ1الذي يشكِّل أحد مقري صندوق النقد الدويل
والكائن يف مدينة واشنطن العاصمة .وانعقدت االجتماعات
السنوية لعام  2016لتنعقد يف هذين املبنيين ،وانعقدت
اجتماعات الربيع لعام  2017يف مقر واحد للمرة األوىل منذ عام
.2014
واستمرت أعمال التجديد بالعمل على كل ثالثة طوابق مكتبية يف
كل مرحلة ،حيث تم نقل املوظفين بصفة مؤقتة إىل املبنى اآلخر
للصندوق ( )HQ2أو إىل مكاتب مستأجرة يف منطقة جماورة.
ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا التجديد املكثف يف اإلحالل
الضروري لألنظمة العتيقة واملتهالكة يف املبنى .ويسعى هذا
املشروع إىل احلصول على شهادة «الريادة يف تصميمات الطاقة

من سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة مضافا إليه هامش
ثابت يُعبر عنه بنقاط األساس .وبموجب القاعدة التي اعتمدها
اجمللس التنفيذي يف ديسمبر  ،2011يوضع هذا الهامش لفترة
عامين ،ويخضع ملراجعة قبل نهاية العام األول ،لتغطية تكاليف
عمليات الوساطة املرتبطة بالتمويل التي يتكبدها الصندوق
والسماح بتكوين احتياطياته .وتنطوي هذه القاعدة أيضا على
إجراء مضاهاة للبيانات لضمان اتساق معدل الرسم األساسي على
نحو معقول مع األوضاع القائمة يف سوق االئتمان على املدى
الطويل .ويف إبريل  ،2017وافق اجمللس التنفيذي على اإلبقاء على
هامش معدل الرسم عند  100نقطة أساس للفترة املنتهية يف إبريل
 .2018وسيتم مراجعة الهامش يف عام .2018
ويفرض الصندوق أيضا رسوما إضافية على استخدام مبالغ
ائتمانية كبيرة ضمن الشرائح االئتمانية ويف ظل اتفاقات
تسهيالت الصندوق املمددة .وعلى إثر فعالية املراجعة العامة
الرابعة عشرة حلصص العضوية ،عدَّل اجمللس التنفيذي احلدود
الدنيا القائمة على حصص العضوية والتي تطبق عندها رسوم
إضافية لتخفيف أثر مضاعفة احلصص .وتُفرض الرسوم
اإلضافية ،التي يُشار إليها على أنها رسوم إضافية حسب
مستوى املوارد ،وتبلغ  200نقطة أساس ،على استخدام االئتمان
بمستوى أعلى من  %187.5من حصة البلد العضو املعني.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الرسوم اإلضافية املفروضة حسب
إطار زمني بمقدار  100نقطة أساس ،تُفرض على استخدام
مبالغ ائتمانية بمستوى أعلى من نفس احلد والتي تظل قائمة

78

صندوق النقد الدويل

املناطق العامة يف
مبنى املقر الرئيسي
 HQ1التي أعيد
افتتاحها خالل
العام.

والبيئة» ( )LEEDوينطوي على دمج املباين وممارسات البناء
املراعية للبيئة بغية تخفيف األثر على البيئة .ولدى استكمال العمل
يف عام  ،2020من املتوقع أن يسهم املبنى اجلديد يف حتقيق خفض
كبير يف قيمة فواتير الطاقة ،ويساعد الصندوق على حتقيق أعلى
معايير االستمرارية.

ألكثر من  36شهرا ضمن الشرائح االئتمانية أو ألكثر من 51
شهرا يف ظل تسهيل الصندوق املمدد.
وباإلضافة إىل الرسوم الدورية والرسوم اإلضافية ،يفرض
الصندوق كذلك رسوم خدمة ،ورسوم التزام ،ورسوما خاصة.
فيُفرض رسم خدمة قدره  %0.5على كل عملية سحب من حساب
املوارد العامة .ويُحمَّل رسم التزام قابل للرد على املبالغ املتاحة
كل  12شهرا بموجب اتفاقات حساب املوارد العامة ،مثل اتفاقات
االستعداد االستئماين ،واالتفاقات املبرمة يف إطار خط االئتمان
املمدد واملرن ،واالتفاقات املبرمة يف إطار خط الوقاية والسيولة.
وتُفرض رسوم التزام تبلغ  15نقطة أساس ،و 30نقطة أساس،
و 60نقطة أساس على املبالغ املتاحة للسحب حتى  ،%115وبين
 115و ،%575وأعلى من  %575من حصة العضوية ،على الترتيب.
وتُرد رسوم االلتزام عندما يستخدم االئتمان ،بالنسبة والتناسب
مع السحوبات الفعلية .ويفرض الصندوق أيضا رسوما خاصة
على التأخر يف سداد مدفوعات املبلغ األصلي وعلى الرسوم التي
جتاوزت أجل استحقاقها بفترات تقل عن ستة أشهر.

الفائدة التعويضية والفوائد
على جانب النفقات ،يدفع الصندوق فوائد (فائدة تعويضية) لبلدانه
األعضاء مقابل مراكزهم الدائنة يف حساب املوارد العامة (املعروف
باسم مراكز شرائح االحتياطيات غير املعوضة) .وتنص مواد االتفاق
على أال يتجاوز سعر الفائدة التعويضية سعر الفائدة على حقوق السحب
اخلاصة ،وأال يقل عن  %80من هذا السعر .ويعادل سعر الفائدة التعويضية
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اجلدول 3-3

املتأخــرات املســتحقة للصنــدوق يف البلــدان التــي عليهــا التزامــات متأخــرة الســداد ملــدة ســتة أشــهر أو أكثــر وحســب
نــوع االلتــزام ،حســب الوضــع يف  30إبريــل 2017

(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

حسب النوع
اجملموع

اإلدارة العامة (بما يف ذلك التسهيل
التمويلي املعزز للتصحيح الهيكلي)

الصندوق االستئماين

الصومال

237.9

229.6

8.4

السودان

966.8

884.1

82.7

1,204.7

1,113.6

91.1

اجملموع

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

األساسي حاليا سعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة ،الذي يستند املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل

إىل متوسط مرجح ألسعار الفائدة النموذجية على أدوات الدين املالية
قصيرة األجل يف األسواق املالية لعمالت سلة حقوق السحب اخلاصة،
رهنا بحد أدنى قدره  5نقاط أساس .ويدفع الصندوق كذلك فائدة بسعر
الفائدة على حقوق السحب اخلاصة على القروض القائمة يف إطار
اتفاقات القروض الثنائية واتفاقات شراء السندات واتفاقات االقتراض
اجلديدة املوسعة واملمددة.

اقتسام األعباء

ويف السنة املالية  ،2017بلغ متوسط معدالت الرسم والفائدة التعويضية
املعدّلة  %1.187و %0.182على الترتيب.

وقامت زمبابوي ،التي مل تسدد متأخراتها للصندوق االستئماين للنمو
واحلد من الفقر منذ فبراير  ،2001بتسوية كافة التزاماتها القائمة
حتى أكتوبر  .2016وتألف ثلث جمموع املتأخرات من أصل القروض
غير املسددة ،والثلثان املتبقيان من رسوم وفوائد غير مسددة .وحاليا،
تُستحق جميع املتأخرات تقريبا حلساب املوارد العامة ،ويُستحق أقل
من  %8منها للصندوق االستئماين .وساعد توزيع حقوق السحب
اخلاصة الذي أُجري يف أغسطس/سبتمبر  2009على تسهيل مواظبة
جميع البلدان املستحقة عليها متأخرات مطولة على سداد التزاماتها
إلدارة حقوق السحب اخلاصة.
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يجري تعديل معدالت الرسم والفائدة التعويضية وفق آلية القتسام
األعباء توزع تكلفة االلتزامات املالية املتأخرة حلساب املوارد العامة
التابع للصندوق على نحو متساو بين األعضاء املدينين والدائنين.
ولتعويض الدخل الضائع نتيجة رسوم الفائدة غير املسددة التي تتجاوز
أجل استحقاقها بستة أشهر أو أكثر ،يستخدم الصندوق آلية تقاسم األعباء
من خالل رفع معدل الرسم وخفض معدل الفائدة التعويضية .وتُرد
املبالغ التي يتم حتصيلها على هذا النحو عند تسوية الرسوم املتأخرة.

انخفضت االلتزامات املالية غير املسددة لصندوق النقد الدويل من
 1 285.7مليون وحدة حقوق سحب خاصة يف نهاية إبريل 2016
إىل  1 204.7ماليين وحدة سحب خاصة يف نهاية إبريل 2017
(اجلدول  .)3-3ويف نهاية إبريل  ،2017ظل على عضوين —
وهما الصومال والسودان — متأخرات مطولة مستحقة للصندوق
(قائمة ألكثر من ستة أشهر) .وتراكمت متأخرات على كال البلدين
يعود أجل استحقاقها إىل منتصف ثمانينات القرن املاضي،
وتشكل حوايل  %20و %80من جمموع املتأخرات ،على الترتيب.

وطُبقت تدابير تصحيحية يف ظل استراتيجية الصندوق التعاونية
صايف الدخل
املعززة بشأن املتأخرات بهدف معاجلة املتأخرات التي طال
يف السنة املالية  ،2017بلغ صايف دخل الصندوق  1.9مليار وحدة حقوق أمدها .وبنهاية السنة املالية ،ظل الصومال والسودان غير مؤهلين
سحب خاصة ( 2.7مليار دوالر) ،وهو ما يرجع يف األساس إىل الدخل لالستفادة من موارد حساب املوارد العامة.
الناجت عن ارتفاع مستويات أنشطة اإلقراض ،والدخل من استثماراته التي
يحتفظ بها يف حساب االستثمار ،واملكاسب الناجمة عن إعادة حساب سياسات املوارد البشرية والهيكل
التزامات الصندوق للمزايا احملددة .وعلى النحو الذي تقتضيه املعايير التنظيمي
الدولية إلعداد التقارير املالية (املعيار احملاسبي الدويل  19املعدَّل،
منافع العاملين) ،يتضمن صايف الدخل يف السنة املالية مكاسب قدرها  1لكي يضطلع الصندوق بدور فعال يف االقتصاد العاملي ،ينبغي
مليار وحدة حقوق سحب خاصة حتققت من القيد الفوري آلثار العائدات أن يحرص على تعيين موظفين دوليين مؤهلين تأهيال عاليا
األعلى من القيم املفترضة على استثمارات خطة املنافع والتغيرات يف واالحتفاظ بهم .وخالل السنة املالية  ،2017شرع الصندوق يف
االفتراضات االكتوارية املستخدمة يف حتديد التزامات الصندوق يف إعداد استراتيجيته متوسطة األجل بشأن املوارد البشرية وواصل
املزايا احملددة يف إطار خطط منافع ما بعد التوظيف.
تركيزه على تدريب املوظفين وتنمية مهاراتهم القيادية.
التقريرالسنوي ٢٠١٧
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خصائص القوى العاملة
يبلغ عدد العاملين يف الصندوق  2.280من املوظفين املتخصصين
وموظفي اإلدارة العليا ،و 488من موظفي اخلدمات املساندة حسب الوضع
يف  30إبريل  .2017ويمكن االطالع على قائمة بأسماء كبار موظفي
الصندوق يف الصفحة  100وعلى هيكله التنظيمي يف الصفحة .75
وجاء تعيين  218موظفا جديدا يف عام  2016مسجال مستوى أعلى قليال
من املستوى املسجل يف عام  2015الذي بلغ  182موظفا .ففي عام
 ،2016تم تعيين  14موظفا يف اإلدارة العليا ،و 157موظفا من املوظفين
املتخصصين ،و 47موظفا من موظفي الدعم .ويتطلب الصندوق أن يتمتع
خبراء االقتصاد بخبرة كبيرة يف جمال التحليل وصنع السياسات ،وقام
يف عام  2016بتعيين  20من خريجي أفضل اجلامعات عبر برنامج
االقتصاديين و 80من االقتصاديين ذوي اخلبرات ممن هم يف منتصف
حياتهم الوظيفية .وكان خبراء االقتصاد الكلي يشكلون أقل من النصف
بقليل من املعيَّنين يف منتصف حياتهم الوظيفية؛ أما البقية فكانوا من
خبراء القطاع املايل وسياسات املالية العامة.
وخالل عام  ،2016تم تعيين  517موظفا بعقود .وتم تعيين ما جمموعه
 13خبيرا يف االقتصاد من خمسة بلدان مشاركة يف برنامج املعيَّنين
املمولين بموارد خارجية .وصُمم هذا البرنامج لتزويد موظفي نحو
 15حكومة من حكومات البلدان األعضاء بخبرات عمل ملدة سنتين
يف الصندوق .وتُمول التكاليف من البلدان األعضاء من خالل صندوق
استئماين متعدد الشركاء( .لالطالع على معلومات عن توزيع موظفي
الصندوق حسب اجلنسية ،ونوع اجلنس ،وفئة البلد ،راجع اجلداول
الشبكية  1-3إىل 3-3؛ وهيكل الصندوق لرواتب املوظفين يف اجلدول
الشبكي .)4-3

التنوع واالحتواء
يسعى الصندوق إىل ضمان تنوع موظفيه من حيث املنطقة اجلغرافية،
ونوع اجلنس ،واخللفية التعليمية .وحتى  30إبريل  ،2017بلغ عدد
البلدان األعضاء املمثلة يف موظفي الصندوق  143بلدا من أصل 189
بلدا عضوا .وخالل  ،2016بلغت نسبة اجلنسيات من املناطق األقل
تمثيال – إفريقيا جنوب الصحراء ،وشرق آسيا ،والشرق األوسط وشمال
إفريقيا —  %29من كل التعيينات اخلارجية على مستوى املوظفين
املتخصصين .ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات والبيانات
املتعلقة باجلهود اجلارية لزيادة مستوى التنوع واالحتواء يف الصندوق
يف «التقرير السنوي بشأن التنوع يف الصندوق لعام .»2016

التعيينات والتغييرات يف مناصب اإلدارة العليا
يف مطلع السنة املالية  ،2017أعلن نائب املدير العام السيد مين زو
عن عزمه مغادرة الصندوق بعد انتهاء مدة خدمته يف أواخر شهر
يوليو .وأشادت السيدة كريستين الغارد املدير العام بإسهاماته
املميزة يف الصندوق خالل السنوات اخلمس السابقة ،وقبل ذلك أثناء
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شغله منصب املستشار اخلاص للمدير العام .فقالت إن «أسلوبه
الواقعي ،وحس الدعابة الرائع لديه ،وشخصيته الدافئة ،كلها أمور
عززت عقليته الهائلة وشغفه باالقتصاد ،وساعدته على إظهار روحه
القيادية القوية يف طائفة كبيرة من القضايا» .وأشارت يف كلمتها
كذلك إىل أن هناك عملية جارية لتحديد مرشح خلالفته.
ويف يوليو  ،2016أعلنت السيدة املدير العام أنها رشحت تاو
جانغ ،نائب حمافظ البنك املركزي الصيني ،لتويل منصب

اإلطار  :2-3نبذة عن كبار موظفي الصندوق
املنتهية واليتهم واجلدد
أنطوانيت ساييه تولت منصب مدير اإلدارة
اإلفريقية يف الصندوق يف الفترة من يوليو
 2008إىل أغسطس  .2016وشغلت منصب
وزير املالية يف ليبريا يف فترة ما بعد النزاع،
حيث قادت البلد خالل عملية سداد متأخراته
من الديون متعددة األطراف التي دامت لفترة
طويلة ،والوصول إىل نقطة اتخاذ القرار يف مبادرة البلدان الفقيرة
املثقلة بالديون ،ونادي باريس ،مما عزز بشكل كبير املوارد املالية
العامة يف هذا البلد .والسيدة سايه حاصلة على درجة الدكتوراه يف
العالقات االقتصادية الدولية من كلية فليتشير بجامعة تافتس.
أبيبي أميرو سيالسي توىل منصب مدير
اإلدارة اإلفريقية يف سبتمبر  .2016وقبل
ذلك ،عمل السيد سيالسي يف اإلدارة اإلفريقية
يف الصندوق وشغل منصب كبير املمثلين
املقيمين يف أوغندا ورئيس بعثة جنوب
إفريقيا وتوىل قيادة العمل بشأن تقرير آفاق
االقتصاد اإلقليمي .ويتمتع أيضا بخبرات تشغيلية وخبرات يف
جمال السياسات من عمله يف إدارة االستراتيجيات والسياسات
واملراجعة واإلدارة األوروبية .وعمل من قبل يف وحدة االستخبارات
املالية ويف احلكومة اإلثيوبية كخبير اقتصادي أول يف مكتب
الرئيس .وهو حاصل على درجة املاجيستير يف التاريخ االقتصادي
من كلية لندن لالقتصاد.
مسعود أحمد تقاعد من الصندوق يف
أكتوبر  2016بعد أن شغل منصب مدير إدارة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى يف الصندوق
ملدة ثماين سنوات ،حيث أشرف على عالقات
الصندوق مع املنطقة يف مرحلة انتقال
سياسي واضطرابات مكثفة خالل النزاع
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نائب املدير العام للصندوق اعتبارا من  22أغسطس .وكان
السيد جانغ قد شغل من قبل منصب املدير التنفيذي املمثل
للصين ملدة أربع سنوات يف الصندوق .وشغل عدة مناصب
يف البنك املركزي الصيني ،بما يف ذلك رئيس إدارة الشؤون
القانونية ورئيس إدارة املسوح واإلحصاءات املالية يف البنك.
وعمل أيضا يف كل من البنك الدويل وبنك التنمية اآلسيوي.
وقالت السيدة كريستين الغارد إن «السيد جانغ يجمع بين

اخلبرات االقتصادية الدولية وصنع سياسات القطاع العام
واملهارات الدبلوماسية» .واستطردت قائلة إن «لديه خبرة
واسعة أيضا مع املؤسسات املالية الدولية ،ويتمتع بمهارات
تواصل وتفاوض ممتازة ،كما أنه على دراية هائلة بسياسات
الصندوق وإجراءاته».

يف سوريا .وقد التحق بالصندوق يف عام  2000كنائب مدير إدارة
االستراتيجيات والسياسات واملراجعة وشغل منصب مدير إدارة التواصل
يف الفترة من عام  2006إىل عام  .2008والسيد أحمد حاصل على
درجات فوق جامعية يف االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد.

توباياس أدريان انضم إىل الصندوق يف يناير
 2017للعمل يف منصب املستشار املايل ومدير
إدارة األسواق النقدية والرأسمالية .وهو يجمع
خبرة تشغيلية كبيرة وخبرة يف جمال السياسات
اكتسبها من األدوار التي توالها يف االحتياطي
الفيدرايل يف نيويورك ،حيث شغل منصب كبير
نواب الرئيس واملدير املساعد للبحوث .والسيد أدريان حاصل على درجة
الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

خوزيه فينيالس عمل مستشارا ماليا ومديرا
إلدارة األسواق النقدية والرأسمالية ملدة سبع
سنوات ،حيث عمل دون كلل لكي يجعل الصندوق
مؤسسة مالية كلية بحق .وقبل االنضمام
للصندوق عام  ،2009كان للسيد فينيالس حياة
وظيفية متميزة يف البنك املركزي اإلسباين،
حيث شغل منصب نائب احملافظ .وهو حاصل على درجة الدكتوراه يف
االقتصاد من جامعة هارفرد.

مويسيس شوورتز توىل منصب مدير مكتب
التقييم املستقل يف الفترة من عام  2010إىل عام
 .2017وشغل شوارتز من قبل منصب رئيس اللجنة
الوطنية ملدخرات معاشات التقاعد يف املكسيك.
وعمل كمدير تنفيذي يف الصندوق ،وشغل قبل ذلك
منصب رئيس موظفي وزارة املالية يف املكسيك
ومدير عام الشؤون املالية الدولية يف وزارة املالية .والسيد شوورتز حاصل
على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا ،لوس أجنلوس.
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جهاد أزعور توىل منصب مدير إدارة شؤون
الشرق األوسط وآسيا الوسطى يف مارس .2017
وشغل السيد أزعور من قبل منصب وزير املال يف
لبنان يف الفترة من عام  2005إىل عام ،2008
ونسق خاللها تنفيذ مبادرات إصالح مهمة على
املستوى الوطني ويف وزارة املالية .وتوىل رئاسة
جمموعة الثماين لوزراء بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف الفترة
من عام  2006إىل عام  ،2008وقاد مؤتمر باريس الدويل الثالث من
أجل لبنان ،الذي كان بالغ األهمية يف زيادة الدعم املايل الدويل املقدم
لعملية إعمار لبنان .والسيد أزعور حاصل على درجة الدكتوراه يف املالية
الدولية ودرجة فوق جامعية يف االقتصادات واملالية الدولية من معهد
الدراسات السياسية يف باريس.

تشارلز كولينز تم تعيينه يف منصب مدير مكتب
التقييم املستقل اعتبارا من فبراير  .2017وشغل
السيد كولينز من قبل منصب املدير اإلداري وكبير
االقتصاديين يف معهد املالية الدولية منذ أغسطس
 2013وشغل منصب مساعد وزير املالية لشؤون
املالية الدولية بوزارة املالية األمريكية .وكان قد
توىل منصب نائب مدير إدارة البحوث يف الصندوق
ونائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي .والسيد كولينز حاصل على درجتي
املاجيستير والدكتوراه يف االقتصاد من جامعة أكسفورد.
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هيكل ورواتب اإلدارة العليا
يجري اجمللس التنفيذي مراجعة دورية لرواتب ومكافآت اإلدارة
العليا للصندوق .وجملس احملافظين هو املنوط باعتماد راتب
املدير العام .وجتري تعديالت سنوية على الرواتب استنادا إىل
مؤشر أسعار املستهلكين يف واشنطن العاصمة .وفيما يلي هيكل
رواتب اإلدارة العليا حسب الوضع يف  1يوليو :2016
املدير العام:

 500.600دوالر

النائب األول للمدير العام:

 435.280دوالر

نواب املدير العام:

 414.570دوالر

التغييرات يف فئة كبار املوظفين
يف  15سبتمبر  ،2016عيَّنت السيدة كريستين الغارد ،مدير عام
الصندوق ،السيد أبيبي أميرو سيالسي مديرا لإلدارة اإلفريقية ،خلفا
للسيدة أنطوانيت ساييه التي تقاعدت من الصندوق (راجع نبذة عن
كبار موظفي الصندوق املنتهية واليتهم واجلدد يف اإلطار .)2-3
ويف  28نوفمبر ،أعلنت السيدة الغارد عن تعيين توباياس أدريان
يف منصب املستشار املايل ومدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية
خلفا للسيد خوزيه فينيالس الذي غادر الصندوق.
ويف  1ديسمبر  ،2016أعلنت السيدة الغارد عن تعيين السيد جهاد
أزعور يف منصب مدير إدارة شؤون الشرق األوسط وآسيا الوسطى،
ليحل حمل السيد مسعود أحمد الذي تقاعد أيضا من الصندوق.
ويف  14أكتوبر  ،2016اختار اجمللس التنفيذي السيد تشارلز كولينز
لتويل منصب مدير مكتب التقييم املستقل .وقد شغل هذا املنصب خلفا
للسيد مويسيس شوورتز ،الذي انتهت مدة خدمته.

املساءلة

ويستخدم الصندوق ثالثة خطوط دفاعية إلدارة اخملاطر بصورة نشطة.
وخط الدفاع األول هو اإلدارات التي تضطلع بالعمليات اليومية وتقوم
بإنشاء نظم للضوابط الداخلية واحملافظة عليها من أجل حتديد وإدارة
اخملاطر ذات الصلة بتلك العمليات .ويف جماالت معينة ،توفر اللجان
املشتركة بين اإلدارات عملية إضافية ملراقبة اخملاطر .وخط الدفاع الثاين
هو وحدة إدارة اخملاطر التي تتوىل املسؤولية عن وضع إطار إدارة اخملاطر
واحملافظة عليه ،وتقييم اخملاطر الكلية ،وإبالغ اإلدارة العليا واجمللس
التنفيذي بنمط اخملاطر العامة يف الصندوق ،وذلك بتسليط الضوء على
اجملاالت التي تستلزم جهودا إضافية لتخفيف أثر اخملاطر.
ويُسترشد بتقييم اخملاطر الذي جتريه وحدة إدارة اخملاطر يف وضع دورة
التخطيط االستراتيجي وتخطيط امليزانية يف الصندوق .وتتوىل جلنة
معنية باخملاطر التي تواجه الصندوق ويترأسها النائب األول للمدير العام
تقييمَ اجلهود الرامية إىل تخفيف أثر اخملاطر وترتيبها حسب األولوية،
وضمان دمج الوظائف املتعلقة باخملاطر يف جميع أرجاء املؤسسة.
ويوفر مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي — وهو خط الدفاع الثالث —
ضمانا بشأن فعالية احلوكمة ،وإدارة اخملاطر ،والضوابط الداخلية .وتُناط
باإلدارة العليا واجمللس التنفيذي املسؤولية النهائية عن احملافظة على
فعالية إدارة اخملاطر وتخفيف أثرها.
ويراقب الصندوق اخملاطر ويديرها على نحو فعال عبر أربعة جماالت
واسعة ومترابطة ،وهي اخملاطر االستراتيجية ،واخملاطر األساسية،
واخملاطر الشاملة لعدة وظائف ،وخماطر اإلضرار بالسمعة:
 nالتوجه االستراتيجي يسترشد بجدول أعمال السياسات العاملي الذي
يحدده املدير العام ،مستنيرا بتحليل مستمر للقضايا الناشئة التي تؤثر
على النظام النقدي الدويل .وتتطلب إدارة اخملاطر االستراتيجية وضع
إطار استراتيجي واضح ،مدعوما بامليزانية متوسطة األجل ،واالستجابة
للبيئة اخلارجية املتطورة.
وخماطر الوظائف األساسية يف الصندوق ترتبط بمواءمة أنشطة
الرقابة واإلقراض وتنمية القدرات ،مع التوجه االستراتيجي للصندوق
واألهداف التي يرتكز عليها ،مع ضمان أن يظل نموذج تمويله سليما.
ويستخدم الصندوق ،يف إدارة اخملاطر االئتمانية — بالنسبة للبرامج
التي ال حتقق األهداف املنشودة منها — إطارا متعدد الطبقات يستند
أساسا إىل وضع حدود على استخدام موارد الصندوق ،وتصميم البرامج،
وشروط الصرف (راجع اإلطار  .)3-3ويشكل توفر مستوى كاف من
األرصدة الوقائية ووضعية الدائن املمتاز التي اكتسبها الصندوق بحكم
الواقع جزءا ال يتجزأ من هذا اإلطار.
n

إدارة اخملاطر يف الصندوق
يواجه الصندوق ،بموجب الدور احملدد له يف اتفاقية تأسيسه،
جمموعة من اخملاطر .ويف عام  ،2016وافق اجمللس التنفيذي
على بيانات بشأن قبول اخملاطر حتدد درجة استعداد الصندوق
لتحمل اخملاطر يف جميع أنشطته ،والتي يمكنه إدارتها بنجاح
خالل فترة زمنية ممتدة .ومن املقرر مراجعة هذه البيانات دوريا
لكي تعبر عن أي تغييرات يدخلها اجمللس التنفيذي واإلدارة العليا
على السياسات والعمليات القائمة.
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 nواخملاطر الشاملة لعدة وظائف تشير إىل قدرات الصندوق من حيث
رأس املال البشري والتكنولوجيا واألصول املادية ،وغيرها من العناصر
الداعمة التي تساعد الصندوق يف تنفيذ توجهه االستراتيجي وجتنب أي
اختالل يف فعالية أداء املؤسسة ملهامها الرئيسية .وتتضمن اخملاطر
الشاملة لعدة وظائف أيضا خماطر تتعلق بالدخل واالستثمار.
 nتشير خماطر اإلضرار بالسمعة إىل احتمالية غرس صورة سلبية عن
الصندوق يف أذهان األطراف املعنية ،مما يؤدي إىل اإلضرار بمصداقيته
وزخمه املتعلق بالسياسات.

آليات التدقيق
تتألف آليات التدقيق يف الصندوق من مؤسسة تدقيق خارجية،
ووظيفة للتدقيق اخلارجي ،وجلنة التدقيق اخلارجي املستقلة التي

اإلطار  :3-3إدارة اخملاطر عن طريق تقييمات
الضمانات الوقائية

وحسب الوضع يف نهاية إبريل  ،2017أُجري  296تقييما يف 96
بنكا مركزيا؛ استُكمل  13منها خالل السنة املالية  .2017وإضافة
إىل ذلك ،تشمل أنشطة الضمانات الوقائية مراقبة التقدم احملرز يف
تطبيق التوصيات والتطورات األخرى يف أطر الضمانات الوقائية
لدى البنوك املركزية طوال الفترة التي يكون فيها ائتمان الصندوق
قائما .ويخضع نحو  60بنكا مركزيا للمراقبة يف الوقت احلايل.
ويُجري اجمللس التنفيذي للصندوق عملية مراجعة سياسة
الضمانات الوقائية كل خمس سنوات .وأكدت آخر عملية مراجعة،
جرت يف عام  ،2015فعالية تلك السياسة ومساهمتها اإليجابية

جلنة التدقيق اخلارجي
تتألف جلنة التدقيق اخلارجي من ثالثة أعضاء يختارهم اجمللس
التنفيذي ويعيِّنهم املدير العام .وتبلغ مدة خدمة األعضاء ثالث
سنوات على أساس التداخل ،ويتمتعون باالستقاللية عن الصندوق.
ويحمل أعضاء اللجنة جنسيات بلدان أعضاء خمتلفة وال بد أن تكون
لديهم اخلبرات واملؤهالت الالزمة ملمارسة أعمال اإلشراف على
عملية التدقيق السنوي .ويتمتع أعضاء اللجنة يف املعتاد بخبرات
واسعة يف شركات احملاسبة العامة الدولية أو القطاع العام أو الدوائر
األكاديمية.
يف إطار إدارة اخملاطر العامة يف الصندوق .وأقرت أيضا بأن
عملية الضمانات الوقائية ساعدت البنوك املركزية على حتسين
ممارساتها املتعلقة بالرقابة والتدقيق واإلبالغ .ويتم تعديل
إطار إجراء عمل الضمانات الوقائية بشكل دوري ،لكي يتكيف مع
اخلبرات يف هذا اجملال والتطورات اجلارية يف هذا القطاع .وبالرغم
من أنه مل تطرأ أي تغييرات كبيرة ،استُحدث عنصر جديد يف عام
 2015بالنسبة للحاالت التي تتضمن تمويال مباشرا للميزانية،
وسيُطبق منهج قائم على اخملاطر ملراجعات الضمانات الوقائية
للمالية العامة خلزانات الدول املعنية .ولن تنطبق املراجعات إال
على الترتيبات التي يطلب فيها أحد األعضاء استخدام موارد
الصندوق بصفة استثنائية ،ويُوجه جزء كبير من األموال%25 ،
على األقل ،إىل تمويل ميزانية الدولة .وحتى اآلن ،مل تظهر مثل هذه
احلاالت.
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عندما يقدم الصندوق تمويال إىل أحد البلدان األعضاء ،فإنه عادة
ما تُرى عملية تقييم للضمانات الوقائية للحصول على تأكيدات
معقولة بأن البنك املركزي لهذا البلد قادر على إدارة املوارد التي
يحصل عليها من الصندوق بكفاءة ،وعلى توفير بيانات نقدية
موثوقة عن البرنامج الذي يدعمه الصندوق .وتقييمات الضمانات
الوقائية هي مراجعات تشخيصية للحوكمة وأطر املراقبة يف البنوك
املركزية ،وهي مكملة للضمانات األخرى التي يطبقها الصندوق،
والتي تتضمن وضع حدود لالستفادة من موارد الصندوق،
والشرطية ،وتصميم البرنامج ،وتدابير معاجلة عدم الدقة يف إبالغ
البيانات ،واملراقبة الالحقة للبرنامج .وتتضمن هذه التقييمات
تقييم عمليات البنوك املركزية يف خمسة جماالت وهي :آلية التدقيق
اخلارجي ،والهيكل القانوين واالستقاللية ،وإطار إعداد التقارير
املالية ،وآلية التدقيق الداخلي ،ونظام الضوابط الرقابية الداخلية.

تقوم باإلشراف العام على التدقيق السنوي ،وفق نظام الصندوق
األساسي.

وباإلضافة إىل ذلك ،عُقدت حلقات نقاش إقليمية بشأن الضمانات
الوقائية خالل السنة املالية  2017يف معهد سنغافورة للتدريب
اإلقليمي ومع برنامج التدريب املشترك لصالح إفريقيا يف
بريتوريا بجنوب إفريقيا .وسلطت حلقات النقاش الضوء على
املمارسات الرائدة على املستوى الدويل يف جماالت الضمانات
الوقائية ،ووفرت منتدى ملسؤويل البنوك املركزية لتبادل اخلبرات.
وباإلضافة إىل ذلك ،عُقد منتدى رفيع املستوى بشأن احلوكمة
يف البنك املركزية يف دبي .وشارك يف هذا املنتدى موظفو البنوك
املركزية رفيعو املستوى واملدققون اخلارجيون العاملون معهم.
وقد سلط هذا املنتدى الضوء على مناهج خمتلفة ومراحل رئيسية
خمتلفة بين البنوك املركزية املشاركة يف تعزيز املراقبة والعوامل
التي حتقق احلوكمة اجليدة ،مثل التدقيق الداخلي ،ووظائف إدارة
اخملاطر ،وجلان التدقيق.
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وتختار جلنة التدقيق اخلارجي واحدا من أعضائها رئيسا لها،
وحتدد إجراءاتها ،وتكون مستقلة عن اإلدارة العليا للصندوق يف
اإلشراف على عملية التدقيق السنوي .وجتتمع اللجنة كل عام يف
واشنطن العاصمة ،عادة يف يناير أو فبراير ،لإلشراف على أعمال
التخطيط لعملية التدقيق السنوي؛ ويف يونيو بعد استكمال عملية
التدقيق؛ وجتتمع أيضا يف شهر يوليو لتعرض على اجمللس التنفيذي
موجز إحاطة .ويتشاور موظفو الصندوق واملدققون اخلارجيون
مع أعضاء اللجنة طوال العام .وضمت اللجنة يف عضويتها لعام
 2017السيدة ماري بارث ،أستاذ احملاسبة يف جامعة ستانفورد؛
والسيد كامليش فيكامزي ،حماسب قانوين وكبير الشركاء يف
شركة حماسبة يف الهند؛ والسيدة كاتي هودج ،حماسب قانوين
وشريك يف شركة حماسبة دولية يف أنتيغوا وبربودا.

مؤسسة التدقيق اخلارجي
تتوىل مؤسسة التدقيق اخلارجي ،التي يختارها اجمللس التنفيذي
بالتشاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ويعينها املدير العام،
مسؤولية إجراء التدقيق اخلارجي السنوي للصندوق ،وإبداء الرأي
بشأن الكشوف املالية للصندوق ،بما يف ذلك احلسابات التي تُدار
بموجب القسم الثاين (ب) من املادة اخلامسة من اتفاقية تأسيس
الصندوق ونظام تقاعد املوظفين .وعند انتهاء التدقيق السنوي،
تعرض جلنة التدقيق اخلارجي على اجمللس التنفيذي موجز إحاطة
يتضمن نتائج التدقيق ،وترفع التقرير الصادر عن مؤسسة التدقيق
اخلارجي ،عن طريق املدير العام واجمللس التنفيذي ،إىل جملس
احملافظين للنظر فيه.
وتُعيَّن مؤسسة التدقيق اخلارجي ملدة خمس سنوات ،قابلة
للتجديد ملدة تصل إىل خمس سنوات أخرى .وقد تم تعيين شركة
 PricewaterhouseCoopersبوصفها مؤسسة التدقيق اخلارجي
للصندوق يف نوفمبر  .2014ويمكن ملؤسسة التدقيق اخلارجي
أداء خدمات استشارية معينة ،ما عدا اخلدمات احملظورة ،ومع
تطبيق ضمانات وقائية مشددة حلماية استقاللية مؤسسة التدقيق.
وتشمل هذه الضمانات الوقائية إشراف جلنة التدقيق اخلارجي ،إىل
جانب موافقة اجمللس التنفيذي ،يف حالة جتاوز رسوم اخلدمات
االستشارية حلد معين.

مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي
يقوم مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي بوظيفة مستقلة بشأن
الضمانات واالستشارات صُممت حلماية وتعزيز الصندوق .وترتكز
مهام مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي على حمورين )1( :تقييم
فعالية احلوكمة ،وإدارة اخملاطر ،والضوابط الداخلية يف الصندوق؛
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و( )2العمل كجهة استشارية وداعمة لتحسين أساليب عمل الصندوق
من خالل إسداء املشورة بشأن أفضل املمارسات واستحداث حلول
للرقابة تكون فعالة من حيث التكلفة .ويعمل املكتب حتت إشراف
اإلدارة العليا ويقدم تقاريره الوظيفية إىل جلنة التدقيق اخلارجي،
وذلك ضمانا الستقالليته.
واشتمل عمل مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي خالل السنة
املالية  2017على املدفوعات املتعلقة بزيادة احلصص يف إطار
املراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص ،ومنهج الصندوق إلدارة
حتديد الهوية وإمكانية الوصول (إلدارة إمكانية اطالع األفراد
على األصول اإلعالمية) ،والضوابط التي يطبقها الصندوق إلدارة
اخملاطر املتعلقة بالبائعين اخلارجيين ،وتقييم مستقل للنموذج
األويل لسجل البيانات االقتصادية يف الصندوق.
وفضال عن ذلك ،أصدر مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي تقرير
املراقبة الدوري الثامن بشأن حالة خطط التنفيذ استجابة
لتوصيات مكتب التقييم املستقل يف الصندوق التي يعتمدها
اجمللس .وكان هذا ثالث تقرير يعدُّه مكتب التدقيق والتفتيش
الداخلي من هذا القبيل .وتناول التقرير تقييم التقدم احملرز على
مدار العام السابق بشأن اإلجراءات الواردة يف خطط التنفيذ األربع
والناشئة عن التقييمات األخيرة ملكتب التقييم املستقل ،فضال عن
أربع خطط أخرى صُنفت إجراءات اإلدارة الفردية بشأنها على أنها
«قيد التنفيذ» يف تقرير املراقبة الدوري السابع .واضطلعت جلنة
التقييم التابعة للمجلس التنفيذي بمراجعة تقرير املراقبة الدويل
الثامن يف مارس  ،2017ووافق عليه اجمللس التنفيذي يف إبريل
.2017
ويبلَّغ اجمللس التنفيذي بأنشطة مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي
مرتين سنويا من خالل تقرير حول األنشطة يتضمن معلومات عن
نتائج التدقيق وحالة تنفيذ التوصيات املتعلقة بالتدقيق .وعُقدت
آخر جلسة إحاطة للمجلس بشأن هذه املسائل يف يناير .2017

مكتب التقييم املستقل
أُنشئ مكتب التقييم املستقل يف عام  2000بغرض تقييم سياسات
الصندوق وأنشطته تقييما مستقال وموضوعيا .ومكتب التقييم
املستقل ،وفقا لصالحياته ،مستقل تماما عن اإلدارة العليا
للصندوق وموظفيه ،ويعمل دون أدنى تدخل من اجمللس التنفيذي
للصندوق .ويتوىل املكتب مهمة تقوية ثقافة التعلم داخل الصندوق،
وتعزيز مصداقية الصندوق لدى األطراف اخلارجية ،ودعم احلوكمة
املؤسسية ووظائف اجمللس التنفيذي املتعلقة باإلشراف.
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مراجعات اجمللس التنفيذي للتقارير والتوصيات
الصادرة عن مكتب التقييم املستقل
صندوق النقد الدويل واألزمات يف اليونان وآيرلندا
والبرتغال
يف يوليو  ،2016اضطلع اجمللس بمراجعة تقرير أعده مكتب التقييم
املستقل بشأن الصندوق واألزمات يف اليونان وآيرلندا والبرتغال.
ورحب املديرون التنفيذيون بالتقرير وأعربوا عن تقديرهم للبيان
املرفق به الذي أصدره املدير العام .وقد وافقوا على أن نتائج التقرير
تقدم رؤى ودروسا قيمة للتصدي لألزمات يف البلدان األعضاء يف
االحتادات النقدية .وأكد املديرون على أن عمل مكتب التقييم املستقل
ال يزال يؤدي دورا حيويا يف تقوية ثقافة التعلم داخل الصندوق،
وتعزيز مصداقية الصندوق لدى األطراف اخلارجية ،ودعم مسؤوليات
اجمللس التنفيذي املتعلقة باإلشراف.

وعلى إثر هذه اخللفية ،رأى املديرون أن البرامج التي يدعمها
الصندوق جنحت يف كسب الوقت الالزم لبناء االحتياطات األوروبية،
ومنع انتشار األزمة ،واستعادة النمو والقدرة على الوصول إىل
األسواق يف آيرلندا والبرتغال .والحظوا أن االقتصاد السياسي لألزمة
اليونانية كان معقدا وفريدا من نوعه .ورأى املديرون عموما أن
االتفاق الثالثي غير املسبوق كان فعاال بوجه عام ،مشيرين بصفة
خاصة إىل كيفية تطور مشاركة الصندوق مع مرور الوقت .ومع ذلك،
قد تكون احلاجة إىل التنسيق مع الشركاء األوروبيين والتوصل إىل
أرضية مشتركة معهم قد أثرت على قدرة الصندوق على العمل بسرعة
كمدير لألزمة وأثارت انتقادات مفادها أن عمليته اخلاصة بصنع
القرار تفتقر إىل الشفافية.

أعمال رقابة الصندوق متعددة األطراف
أصدر مكتب التقييم املستقل يف مارس  2017حتديثا لتقييم عام
 2006ألعمال رقابة الصندوق متعددة األطراف .وخلص إىل أنه
قد تم إحراز تقدم كبير يف بلوغ أهداف تقييم عام  — 2006ألن
األزمة املالية العاملية كانت بمثابة عامل مساعد يف كثير من
اإلصالحات .وقد تضمنت هذه اإلصالحات قرار الرقابة املوحد
لعام  ،2012وأنشطة جديدة ساهمت يف سد الثغرة يف حتليالت
ما قبل األزمة يف جماالت مثل مواطن الضعف والتداعيات يف
االقتصادات املتقدمة ،وإجراء مناقشة أكثر تنظيما عن اخملاطر
املالية الكلية من خالل عملية اإلنذار املبكر .ويف الوقت نفسه،
تزايدت صعوبة مهمة احلفاظ على االتساق بين عدد كبير من
املنتجات املتداخلة.

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل
باإلضافة إىل استكمال املشروعات التي نوقشت أعاله ،واصل
مكتب التقييم املستقل عمله بشأن تقييم الصندوق واحلماية
االجتماعية وشرع يف إجراء تقييمين إضافيين خالل السنة املالية
 .2017ويتناول تقييم الصندوق واحلماية االجتماعية تقييم
كيفية استجابة الصندوق لالهتمام املتزايد الذي يوىل للحماية
االجتماعية وسط تزايد الشواغل إزاء منع انخفاض معدل رفاهية
الفئات الضعيفة أو تخفيف حدة هذا االنخفاض .وبالنظر إىل العقود
املاضية ،يركز التقييم على دور الصندوق ومنهجه إزاء احلماية
االجتماعية على املستوى املؤسسي؛ والعمل التشغيلي للصندوق
بشأن احلماية االجتماعية على املستوى القُطْري (يف سياق الرقابة
االقتصادية ،واإلقراض ،واملساعدة الفنية)؛ وتعاون الصندوق مع
املؤسسات األخرى التي تؤدي دورا مباشرا يف تصميم سياسات
واستراتيجيات وبرامج احلماية االجتماعية ،وتمويلها ،وتقييمها.
وعرض مكتب التقييم املستقل هذا التقييم على اجمللس التنفيذي
ملناقشته يف يوليو .2017
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وتشاطر املديرون على نطاق واسع االجتاه العام للنتائج الرئيسية
التي خلص إليها مكتب التقييم املستقل ،وأيدوا توصياته بصفة عامة،
وإن كان بإبداء بعض احملاذير .فقد أقر املديرون بأنه على الرغم من
أن الصندوق بحاجة إىل التعلم من جتربة البرامج الثالثة املتعلقة
بأزمات يف منطقة اليورو ،فمن املهم االعتراف بالظروف الصعبة
وغير املسبوقة التي كانت سائدة يف ذلك الوقت .واشتملت التحديات
الرئيسية على اخلسارة املفاجئة للقدرة على الوصول إىل األسواق،
واحلاجة إىل معاجلة االختالالت العميقة دون إمكانية اللجوء إىل
ضبط سعر الصرف االسمي ،وعدم توافر االحتياطات يف منطقة
اليورو .وأشار املديرون أيضا إىل أن حالة انعدام اليقين واخلوف من
العدوى كانتا حادتين نظرا ملا خلفته األزمة املالية العاملية .وشددوا
على أنه يجب تقييم أداء الصندوق يف حاالت األزمات هذه يف سياق
أوسع حيث يعمل يف جماالت مل يطرقها من قبل.

وتمشيا مع املمارسات الراسخة ،أولت اإلدارة العليا واملوظفون
عناية خاصة للمناقشة عند صياغة خطة التنفيذ ،بما يف ذلك
مناهج لرصد التقدم احملرز.

ويتناول تقييم لعمل الصندوق والدول الهشة حتليلَ الدور الذي يؤديه
الصندوق يف البلدان التي تعاين من أوضاع ما بعد النزاع وأوضاع
الهشاشة األخرى من خالل إسداء املشورة ،وتصميم البرامج (بتمويل
وبدونه) ،وبناء القدرات .ويركز التقييم على اإلطار العام املتعلق
بمشاركة الصندوق ،ومدى تفاعل الصندوق مع األطراف اخلارجية
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املعنية ،ودور اجمللس التنفيذي ،ومسائل داخلية تتعلق باملوارد
البشرية .وناقش اجمللس التنفيذي مسودة تقرير خمصص بشأن هذا
التقييم يف نوفمبر 2016؛ ويتوقع مكتب التقييم املستقل أن يقدم
تقريرا إىل اجمللس التنفيذي يف أواخر السنة املالية .2018
ويجرى تقييم للرقابة املالية يف الصندوق ولكنه ال يزال يف مراحله
املبكرة .وسيبحث التقرير جهود الصندوق الرامية إىل تعزيز الرقابة
املالية منذ بداية األزمة املالية العاملية .وسيبحث أيضا أهمية
منتجات وأنشطة الصندوق يف جمال الرقابة وجودتها وفعاليتها ،على
املستويين الثنائي واملتعدد األطراف .وباإلضافة إىل ذلك ،شرع مكتب
التقييم املستقل يف إجراء حتديثين لتقييمين من املقرر صدورهما يف
السنة املالية « :2018مشورة الصندوق بشأن سياسات سعر الصرف،
 :2005-1999إعادة النظر يف تقييم مكتب التقييم املستقل لعام
2007؛ و»الشرطية الهيكلية يف البرامج التي يدعمها الصندوق :إعادة
النظر يف تقييم مكتب التقييم املستقل لعام ».2007
ويف املرحلة املقبلة ،ينظر مكتب التقييم املستقل ،بالتشاور مع أطراف
معنية خمتلفة ،يف موضوعات للتقييم يف املستقبل .ويف أوائل السنة
املالية  ،2018سيتم إعداد قائمة للموضوعات احملتملة لتكون أساس
للمشاورات ،وتوجيه اهتمام جلنة التقييم التابعة للمجلس التنفيذي
إليها .ويمكن االطالع على املعلومات والوثائق املتعلقة بتقييمات
ملكتب التقييم املستقل سواء املكتملة أو اجلارية أو املستقبلية على
املوقع اإللكتروين التايل على شبكة اإلنترنت.www.ieo-imf.org :

تنفيذ التوصيات التي اعتمدها اجمللس
يف نوفمبر  ،2016وافق اجمللس التنفيذي على خطة اإلدارة للتنفيذ
املتعلقة بتقرير التقييم بعنوان «خلف كواليس إعداد البيانات يف
الصندوق» ( .)Behind the Scenes with Data at the IMFوركزت
املناقشة على توقيت إعداد استراتيجية طويلة األجل بشأن البيانات
واإلحصاءات واإلجراءات اخلاصة بها ،على النحو املقترح يف
التقييم .وتشير خطة اإلدارة للتنفيذ إىل قيام فرقة عمل بصياغة هذه
االستراتيجية بعد مشاورات واسعة بين إدارات الصندوق وإحالتها إىل
اجمللس التنفيذي يف موعد أقصاه نهاية عام .2017
ووافق اجمللس التنفيذي يف فبراير  2017على خطة اإلدارة للتنفيذ
املتعلقة بتقرير التقييم بعنوان «الصندوق واألزمات يف اليونان
وآيرلندا والبرتغال» (The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and
 .)Portugalوتشدد هذه اخلطة على جهود الصندوق اجلارية التي تهدف
إىل تعزيز األسس التحليلية لعمله ،بغية احلد من احتماالت التدخل
السياسي يف التحليل الفني للصندوق وإعداد تقارير للعرض على
اجمللس بشأن تصميم البرامج يف أعضاء االحتادات النقدية والتعاون
مع ترتيبات التمويل اإلقليمية .وتشير اخلطة أيضا إىل وضع بروتوكول
لتبادل املعلومات بين مكتب التقييم املستقل وخبراء الصندوق.
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ويف إبريل  ،2017وافق اجمللس التنفيذي على «تقرير املراقبة الدورية
الثامن بشأن حالة خطط التنفيذ والذي تم إعداده استجابة لتوصيات
مكتب التقييم املستقل التي اعتمدها اجمللس التنفيذي» .وخلص التقرير
إىل أن تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها كان متفاوتا منذ آخر تقرير ،حيث
شهدت اإلجراءات املتعلقة بخطط اإلدارة للتنفيذ التي أعدت يف الفترة
األخيرة تقدما سريعا ،بينما يتقدم العمل على اخلطط القديمة بوتيرة
أبطأ .وبوجه عام ،يرى اجمللس التنفيذي أن اإلدارة العليا واخلبراء ظلوا
ملتزمين بتنفيذ اإلجراءات املفتوحة يف الوقت املناسب.

التواصل اخلارجي واملشاركة يف
العمل مع األطراف اخلارجية املعنية
ترتكز أهداف الصندوق يف التواصل اخلارجي على حمورين:
أوال ،االستماع إىل األصوات اخلارجية من أجل تكوين فهم أعمق
خملاوفها وآرائها ،بهدف إضفاء مزيد من األهمية على مشورة
الصندوق بشأن السياسات وحتسين جودتها؛ وثانيا ،تعميق
فهم العامل اخلارجي ألهداف الصندوق وعملياته .وتضطلع إدارة
التواصل يف الصندوق باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أنشطة
الصندوق للتواصل اخلارجي ومشاركته يف العمل مع األطراف
اخلارجية املعنية.
وقد تطورت استراتيجية التواصل مع مرور الوقت ،حيث تطور
منهج الصندوق خالل العقد املاضي من تعزيز الشفافية إىل زيادة
املشاركة االستباقية يف العمل مع وسائل اإلعالم واألطراف املعنية
األخرى بهدف توضيح سياسات الصندوق وعملياته ،وتمكين
الصندوق من املشاركة يف النقاش الفكري املتعلق بالقضايا
االقتصادية املهمة واملساهمة فيه ،وتيسير إقامة عملية ثنائية
االجتاه للتعلم واحلوار مع جميع أعضاء الصندوق بشكل أفضل.
ويستخدم الصندوق حاليا ،شأنه شأن معظم املنظمات املعاصرة،
التواصل كأداة استراتيجية للمساعدة يف تعزيز فعاليته .وشكلت
املشاركة االستراتيجية يف العمل باستخدام التكنولوجيات اجلديدة،
مثل شبكات التواصل االجتماعي والفيديوهات واملدونات وملفات
البث الرقمي ،جزءا متزايد األهمية من استراتيجية التواصل يف
الصندوق .ويف الوقت نفسه ،بدأ الصندوق يف الوصول إىل جمموعة
جديدة من اجلهات املؤثرة يف عامل اليوم الذي يشهد تغيرات
سريعة ،ومنها منظمات اجملتمع املدين وشبكات القطاع اخلاص.
ويشارك الصندوق أيضا يف جهود نواب البرملانات – وهم
جمموعة تقوم بدور مهم يف عملية صنع القرارات االقتصادية
يف بلدانها — وال سيما من خالل الشبكة البرملانية للبنك الدويل
وصندوق النقد الدويل ،وأيضا من خالل املشاركة املوجهة يف
العمل على املستويين القُطْري واإلقليمي.
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وعُقد املؤتمر السنوي للشبكة البرملانية ملدة يومين خالل اجتماعات
الربيع للصندوق والبنك الدويل وحضره نحو  170نائبا برملانيا من
جميع األقاليم .وعقدت السيدة كريستين الغارد ،املدير العام ،والسيد
جيم يونغ كيم ،رئيس البنك الدويل ،اجتماعا مع نواب البرملان
يف قاعة البلدية .وتبادل خبراء الصندوق أيضا وجهات النظر مع
البرملانيين بشأن جمموعة من املسائل ،مثل الفساد ،وآفاق النمو يف
إفريقيا جنوب الصحراء ،وعدم املساواة والوظائف.
وحتضيرا لالجتماعات السنوية لعام  ،2018التي ستُعقد يف
إندونيسيا ،نظمت الشبكة البرملانية أيضا حلقة نقاش ملدة يومين
يف سنغافورة لبرملانيين من إندونيسيا ،وماليزيا ،والفلبين،
وسنغافورة ،وفييت نام .وشملت حلقة النقاش هذه قضايا خاصة
بالبلدان ،كما ناقشت اخملاطر االقتصادية التي تواجه منطقة رابطة
أمم جنوب شرق آسيا وكيف يمكن أن تعزز اإلصالحات التشريعية
االستثمار.
والتقى يف تونس ما يزيد على  40برملانيا من  10بلدان — اجلزائر
والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن ولبنان ومالطة واملغرب
وتونس – إلطالق فرع الشبكة البرملانية اخلاص بالشرق األوسط
وشمال إفريقيا .وتضمَّن املؤتمر حلقات نقاش بشأن أولويات
اإلصالح االقتصادي وإصالح احلوكمة على املستوى اإلقليمي ،ودور
الشبكات اإلقليمية ،والبطالة بين الشباب ،والدول الهشة.

وعقد الصندوق حلقة نقاش خاصة يف معهد فيينا املشترك ضمت
برملانيين من ألبانيا وكوسوفو ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا.
واشتملت حلقة النقاش ،التي قُدمت بعدة لغات ،على عروض بشأن
قضايا خاصة بالبلدان وكذلك بشأن احلوكمة ،وسياسة املالية
العامة ومؤسساتها ،واستقاللية البنك املركزي.
وقام برنامج الصندوق للزمالة مع منظمات اجملتمع املدين ،يف
عامه العاشر ،برعاية  50ممثال من منظمات اجملتمع املدين من 36
بلدا من البلدان النامية منخفضة الدخل للمشاركة يف اجتماعات
الربيع واالجتماعات السنوية املشتركة بين الصندوق والبنك الدويل.
ويف إطار منتدى سياسات اجملتمع املدين على هامش االجتماعات،

وإىل جانب اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية ،يتعاون
الصندوق مع اجملتمع املدين من خالل عقد اجتماعات ثنائية،
وجلسات إحاطة ،وحلقات تطبيقية ،ومشاورات إلكترونية بشأن
موضوعات مثل استمرارية القدرة على حتمل الديون يف البلدان
النامية منخفضة الدخل ،واحلوكمة ،وعدم املساواة ،والضمانات
الوقائية االجتماعية .وخارج املقر الرئيسي ،استكملت الفعاليات
اإلقليمية يف كينيا ويف األردن التعاون اجلاري مع اجملتمع املدين
احمللي خالل بعثات خبراء الصندوق .والتقت السيدة املدير العام
أيضا بممثلين عن منظمات اجملتمع املدين األوغندية خالل زيارتها
للبلد ،وناقشت خاللها قضايا احلوكمة ،وسياسات املالية العامة،
والضرائب الدولية.
وبالنظر إىل أهمية تفهم ومعاجلة أثر األزمة املالية العاملية على
العمالة ،واصل الصندوق التعاون بشكل منتظم مع منظمات العمل
على املستوى العاملي واإلقليمي والوطني .واستضاف الصندوق
يف مقره الرئيسي اجتماعه رفيع املستوى الذي يُعقد كل عامين مع
االحتاد الدويل لنقابات العمال .والتقى سبعون ممثال عن نقابات
العمال من  30بلدا مع املدير العام واخلبراء ملناقشة قضايا تضمنت
أدوات السياسات لدعم الوظائف والنمو ،وسياسات سوق العمل ،عدم
املساواة يف الدخل وعدم املساواة بين اجلنسين ،وقضايا تتعلق
بتغير املناخ والطاقة.
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وعلى املستوى اإلقليمي أيضا ،نظمت الشبكة البرملانية زيارة
ميدانية إىل نيروبي ملدة ثالثة أيام شارك فيها حوايل  20برملانيا من
بلجيكا وبنن وبوروندي والكاميرون وكندا وفرنسا وليبريا ومدغشقر
وباكستان والسنغال والسويد وتنزانيا وتونس وتركيا وأوغندا ،حيث
التقوا بممثلين عن احلكومة ،واجملتمع املدين ،والهيئات الدبلوماسية،
والقطاع اخلاص ملناقشة قضايا مثل الفساد ،والنمو ،واستحداث
فرص العمل ،وقضايا اجلنسين ،واملساعدة الفنية التي يقدمها
الصندوق ،وتنمية القدرات.

عقدت منظمات اجملتمع املدين أكثر من  90حلقة نقاش — كان
الصندوق ممثال يف كثير منها — تناولت قضايا مثل عدم املساواة،
وقضايا اجلنسين ،والديون ،واإلدارة املالية العامة ،والضرائب
الدولية ،واحلماية االجتماعية ،ودعم الغذاء والطاقة ،والفساد .وخالل
االجتماعات السنوية لعام  ،2016قام مشروع أكشن إيد وبريتون
وودز — باملشاركة مع الصندوق — بتنظيم حلقة نقاش رائدة
بشأن قضايا اجلنسين ضمت بين املتحدثين الرئيسيين فيها السيد
ديفيد ليبتون النائب األول للمدير العام ،وهي األوىل من نوعها.

ويواصل الصندوق تقدير مشاركته يف العمل مع الشباب باعتبارهم
القائمين على إحداث تغيير اليوم وقادة الغد .وتلتقي اإلدارة العليا
وكبار موظفي الصندوق كثيرا مع الطالب ،والشباب من رواد األعمال
والقيادات الشبابية أثناء الزيارات القُطْرية ،التي يتبادلون فيها
اآلراء بشأن القضايا التي تشغل بال الشباب يف بلدانهم .ويف إطار
برنامج زمالة الشباب ،يدعو الصندوق أيضا قيادات شبابية حلضور
اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية ،حيث يتسنى لهم حضور
خمتلف املناسبات وحلقات النقاش ،والتفاعل مع صناع السياسات
وخبراء الصندوق .وبالنسبة الجتماعات الربيع لعام  ،2017فقد
شارك  130طالبا جامعيا من منطقة واشنطن العاصمة يف هذا
البرنامج.

التقريرالسنوي ٢٠١٧

87

املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

ويوفر الصندوق أيضا منبرا لقيادات شبابية عاملية لتبادل اخلبرات
واألفكار بشأن موضوعات تهمهم من خالل حوار الصندوق
الشبابي الذي يُعقد خالل االجتماعات السنوية .وكان موضوع
احلوار الشبابي لعام  2016هو أثر الفساد يف بلدانهم ووسائل
التصدي له .ودعا الصندوق أيضا السيدة فيونا موتيسي ،وهي
بطلة أوغندية شابة يف لعبة الشطرجن وموضوع فيلم بعنوان «ملكة
كاتوي» ( ،)Queen of Katweإىل تشاطر جتربتها مع املشاركين يف
اجتماع الربيع عن نشأتها يف حي فقير يف كاتوي.

املشاركة يف العمل من خالل املسؤولية االجتماعية
للمنظمة
يثبت الصندوق ،من خالل براجمه املعنية باملسؤولية االجتماعية للمنظمة،
التزامه كمنظمة بتعزيز رفاهية اجملتمع والبيئة األوسع التي يعمل فيها
واستمرارية هذه الرفاهية .فعلى سبيل املثال ،حقق الصندوق تعادل
االنبعاث الكربوين من خالل اجلهود اجلارية للحد من انبعاثات الكربون يف
عملياته .وباإلضافة إىل ذلك ،يشتري الصندوق موازنات كربون مساوية أو
أكبر من إجمايل انبعاثاته من الكربون .وتدعم هذه املوازنات املشروعات
القابلة لالستمرار بيئيا يف ثمانية بلدان .ومن خالل شراء مواد قابلة
للتفتت ،حقق الصندوق انخفاضا يف نفايات مدافن القمامة قدره  %8يف
العام املاضي .ويشارك الصندوق أيضا يف ممارسات شراء قابلة لالستمرار
تركز على جمالين رئيسيين للمشتريات — املستلزمات واألجهزة
اإللكترونية املكتبية .وتعد هذه التدابير بعض األمثلة على الطرائق التي
يسهم بها الصندوق يف اإلدارة املسؤولة للموارد البيئية.

88

صندوق النقد الدويل

العمل التطوعي
هناك ركيزة مهمة أخرى من ركائز املسؤولية االجتماعية للصندوق
وهي براجمه بشأن العمل التطوعي .وخالل العام ،تلقت األنشطة
اخليرية التي يقوم بها موظفو الصندوق دعما إلطالق برنامج
مين زو التطوعي ،وهو مبادرة تنسق األنشطة التطوعية للموظفين
يف اجملتمع احمللي يف واشنطن العاصمة ،حول املقر الرئيسي
للصندوق .وسُمي البرنامج تقديرا لنائب املدير العام السابق السيد
مين زو ،املعروف بين املوظفين بإخالصه يف خدمة اجملتمع.
وقد أعلنت السيدة املدير العام عن البرنامج يف  12يناير أثناء
االحتفالية التطوعية السنوية بتركة الدكتور مارتن لوثر كينغ
جونيور يف جمال خدمة اجملتمع .واجتمع أكثر من  400من موظفي
ومتقاعدي الصندوق من أجل هذه املناسبة وقاموا بتجميع أدوات
العناية بالنظافة الشخصية التي وزعتها منظمة األعمال اخليرية
الدولية «الرؤية العاملية» على األشخاص النازحين بسبب الكوارث
الطبيعية ،بما يف ذلك ضحايا عاصفة ماثيو يف هايتي.
ويشتمل برنامج مين زو التطوعي على مكونين أساسيين :توجيه
أطفال املدارس يف اجملتمعات احملرومة من اخلدمات ،على
سبيل املثال ،من خالل فصول تعليم املبادئ املالية واإلشراف
على كتابة املقاالت ،ومساعدة املشردين ،مثال ،من خالل إعداد
وتقديم وجبات غذائية ملآوى املشردين يف منطقة واشنطن .ومن
املقرر القيام بحمالت جتميع سنوية للمعاطف الشتوية ،ولعب
األطفال واألغذية .وتقوم جمموعة من املوظفين تُعرف باسم نادي
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املتطوعين يف الصندوق بتنسيق الكثير من األنشطة ،ومن ثم
تشجيع روح التطوعية يف جميع أرجاء الصندوق.
وتتوىل منظمة  Giving Togetherالتابعة للصندوق إدارة برنامج
مين زو التطوعي وتتوىل تنسيق التبرعات من املؤسسة واملوظفين،
وتتضمن حملة تبرعات سنوية ،وإطالق نداءات اإلغاثة اإلنسانية،
واملنح املقدمة لألعمال اخليرية على املستويين احمللي والدويل،
وإدارة التبرعات اخليرية أثناء زيارات املوظفين للعديد من البلدان.
ويف عام  ،2017تبرع موظفو الصندوق ،أثناء إحدى حمالت
منظمة  ،Giving Togetherبمبلغ  2.5مليون دوالر ،شامال قيمة
مقابلة بنسبة  %50مقدمة من الصندوق ،وبنسبة مشاركة من
املوظفين قدرها  ،%33متجاوزة النسبة املستهدفة وقدرها.%25

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ
نظرا ألن املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ هو
بمثابة نافذة الصندوق يف هذه املنطقة ذات األهمية املتنامية
يف االقتصاد العاملي ،فإنه يتابع التطورات االقتصادية واملالية
إلضفاء رؤية أكثر تركيزا على الواقع اإلقليمي ألنشطة الصندوق
الرقابية يف جمال االقتصاد .ويسعى املكتب إىل زيادة فهم
سياسات الصندوق يف املنطقة وإعالم الصندوق باملنظورات
اإلقليمية للقضايا الرئيسية .وانطالقا من هذا الدور ،يشارك املكتب
اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ يف أنشطة الرقابة الثنائية
— التي تُرى حاليا يف اليابان ونيبال — كما زاد من مشاركته
يف أنشطة الرقابة اإلقليمية.

ويشارك موظفو املكتب مشاركة نشطة يف املنتديات التي تُعقد
يف آسيا ،ومنها رابطة أمم جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل الصين
واليابان وكوريا (آسيان)3+؛ وجملس التعاون االقتصادي لبلدان
آسيا واحمليط الهادئ ،واجتماع مديري البنوك املركزية يف شرق
آسيا واحمليط الهادئ؛ واجتماع حمافظي البنوك املركزية يف بلدان
جزر احمليط الهادئ .ويسهم املكتب يف تنمية القدرات يف املنطقة
من خالل برنامج املنح الدراسية من أجل آسيا املشترك بين اليابان
والصندوق ،وحلقة النقاش املشتركة من أجل آسيا بين اليابان
والصندوق ،وحلقات نقاش أخرى بشأن بناء القدرات .ومن األمثلة
على حلقات النقاش املعنية ببناء القدرات حلقة النقاش التي عقدت
يف يوليو  2016يف كولومبو بسري النكا بشأن اإلنفاق االجتماعي
من أجل النمو الشامل للجميع باالشتراك مع البنك املركزي وإدارة
الشؤون املالية يف الصندوق.
وباإلضافة إىل ذلك ،يقوم املكتب بأعمال التواصل اخلارجي
والتوظيف يف اليابان وباقي بلدان املنطقة ،كما يشارك يف احلوار
مع صناع السياسات اآلسيويين بشأن قضايا السياسات الراهنة
ذات األهمية لعمل الصندوق .وتضمنت مؤتمرات السياسات املنعقدة
يف طوكيو تنظيم فعالية مشتركة مع الوكالة اليابانية للتعاون
الدويل بشأن خماطر املالية العامة ،وحيز املالية العامة ،وأهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة (فبراير  ،)2017وفعالية مشتركة
أخرى مع جامعة هيتوتسوباشي بشأن النظام النقدي الدويل (مارس
 .)2017واشترك املكتب أيضا مع السلطات األسترالية يف تنظيم
مؤتمر بشأن االستثمار والتجارة وتنمية األسواق الرأسمالية يف
املنطقة ،عُقد يف سيدين يف ديسمبر .2016
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السيدة كريستين الغارد املدير العام للصندوق تتحدث أمام فريق خالل االجتماعات السنوية
لعام  2016يف قاعة املؤتمرات املعاد جتديدها مؤخرا يف مبنى املقر الرئيسي .HQ1

التقريرالسنوي ٢٠١٧

89

املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

املكتب اإلقليمي يف باريس وبروكسل
يضطلع مكتبا الصندوق يف أوروبا ،الكائنين يف باريس
وبروكسل ،بدور حلقة االتصال مع مؤسسات االحتاد األوروبي
والبلدان األعضاء فيه ،وكذلك مع الكثير من املنظمات الدولية
ومنظمات اجملتمع املدين يف أوروبا .ويشترك املكتب يف العمل
مع مؤسسات مثل املفوضية األوروبية ،والبنك املركزي األوروبي،
وآلية االستقرار األوروبية ،والبرملان األوروبي ،وكذلك مع اللجنة
االقتصادية واملالية ،وجمموعة العمل املنبثقة عن جمموعة اليورو،
بشأن منطقة اليورو وسياسات االحتاد األوروبي وكذلك البرامج
القُطْرية التي يشترك يف تمويلها االحتاد األوروبي وصندوق النقد
الدويل .ويمثل كذلك الصندوقَ لدى منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي.
ويدعم املكتب أيضا عمليات الصندوق يف أوروبا ،بما يف ذلك
أعمال الرقابة االقتصادية ،والبرامج التي يدعمها الصندوق،
واملساعدة الفنية ،ويساعد يف تنسيق أنشطة االتصال والتواصل
اخلارجي عبر املنطقة .وبصورة أعم ،فإنه يعزز احلوار بشأن
القضايا االقتصادية العاملية مع مؤسسات االحتاد األوروبي،
واملنظمات الدولية ،واحلكومات ،واجملتمع املدين يف أوروبا،
ويجتمع بصفة منتظمة مع ممثلي احتادات الصناعات ،واالحتادات
العمالية ،ومراكز البحوث ،واألسواق املالية ،ووسائل اإلعالم.
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يدعم املكتب جهود الصندوق املتعلقة بتعيين املوظفين عن طريق
عقد مقابالت مع املرشحين يف جامعات عدد من البلدان األوروبية.

أنشطة التواصل اخلارجي التي يجريها املمثلون
املقيمون
ينتشر املمثلون املقيمون التابعون للصندوق يف  85بلدا يف جميع
أنحاء العامل ،ويضطلعون بمجموعة متنوعة من أنشطة التواصل
تهدف إىل حتسين فهم عمل الصندوق والقضايا االقتصادية
الكلية ،غالبا من خالل التعاون مع اجلامعات احمللية واحلكومات
واملنظمات غير احلكومية.
ويف مدغشقر ،على سبيل املثال ،ساهم املمثل املقيم السيد باتريك
إمام ،أثناء مشاورات املادة الرابعة لعام  ،2017يف تنظيم حلقة
نقاش عامة بشأن العمل التحليلي الذي يعتبر ذا أهمية كلية —
توسيع نطاق االستثمارات ،وتعزيز القدرة على الصمود أمام
الكوارث الطبيعية ،ومكافحة الفساد .وشهدت احللقة حضورا
كبيرا ،حيث شارك فيها ممثلون عن وزارات حكومية ،وبرملانات،
واخلدمة املدنية ،واملنظمات غير احلكومية ،والصحفيون ،وانطوت
على مشاركة حية من اجلمهور .وكانت ردود الفعل إيجابية ،حيث
حظيت احللقة بتغطية صحفية كبيرة وطلب عقد حلقة مماثلة أثناء
املشاورات املقبلة يف إطار املادة الرابعة.

ونظم املكتب عدة حلقات تطبيقية وفعاليات مشتركة ،بما يف
ذلك مؤتمر مشترك مع املكتب األوروبي للبنك الدويل بشأن األثر
االقتصادي ألزمة الالجئين ،ومؤتمر سنوي مع إدارة شؤون املالية
العامة يف الصندوق بشأن سياسات املالية العامة املتطورة
يف أوروبا .وينظم املكتب مآدب غذاء رفيعة املستوى ملناقشة
السياسات مرتين كل عام يف باريس وبروكسل ولندن وبرلين
ملناقشة آراء الصندوق بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه
االقتصاد األوروبي .وألقى خبراء الصندوق كلمات خالل املؤتمرات
الدولية يف بلجيكا وفرنسا وأملانيا وآيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ
وهولندا وإسبانيا واململكة املتحدة.

ويف إندونيسيا ،قام مكتب املمثل املقيم يف جاكرتا ،يف إطار
برنامج «رحلة إىل إندونيسيا» املوسع يف الفترة السابقة
لالجتماعات السنوية املشتركة بين الصندوق والبنك الدويل
لعام  2018يف بايل ،بتنظيم العديد من الفعاليات باملشاركة
مع السلطات اإلندونيسية .واشتملت الفعاليات على عروض حول
الصندوق ،واالجتماعات السنوية ،واالقتصاد اإلندونيسي ،وكانت
موجهة إىل الطالب وهيئات التدريس يف اجلامعات ،واملوائد
املستديرة األكاديمية ،والبرملانيين ،ومنظمات اجملتمع املدين،
وجمتمع األعمال .ومن املقرر تنظيم املزيد من هذه الفعاليات يف
السنة املالية .2018

وكجزء من دور املكتب يف دعم تنمية القدرات والتواصل اخلارجي،
شارك املكتب يف رعاية حلقة تطبيقية عُقدت يف معهد فيينا
املشترك لبرملانيين من عدة بلدان من االحتاد األوروبي ،وحتدث
اخلبراء خالل فعاليات أخرى عقدها هذا املعهد .وتشمل أنشطة
التواصل اخلارجي للمكتب إصدار نشرة إخبارية خارجية تقدم
معلومات حديثة بانتظام عن الفعاليات التي ينظمها الصندوق
ومنشورات لألطراف املعنية األوروبية الرئيسية ،وموقعا خارجيا
على شبكة اإلنترنت وإطالق صفحة نشطة على موقع تويتر .وأخيرا،

وللمساعدة على بناء توافق يف اآلراء بشأن برنامج اإلصالح
االقتصادي الشامل الذي يدعمه الصندوق يف منغوليا ،اضطلع
السيد نيل ساكر املمثل املقيم بأنشطة تواصل خارجي مكثفة،
وأجرى مقابالت مع وسائل اإلعالم وقدم عروضا عامة ،وعقد
اجتماعات ،وظل على اتصال وثيق باجملتمع املدين ،وجمتمع
األعمال ،ونقابات العمال ،واملستثمرين الدوليين ،والدبلوماسيين.
وتم بث إحدى حلقات النقاش بشأن البرنامج االقتصادي على
جميع حمطات بلومبرغ على مستوى العامل .وأقام السيد ساكر
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عالقة وثيقة مع إحدى الكليات احمللية لذوي االحتياجات
اخلاصة ،وخالل زيارة السيد ميتسوهيرو فوروساوا نائب املدير
العام يف عام  2016تبرع الصندوق بكتب يف بادرة دعم حظيت
بقبول طيب.
أما السيد باس باكر ،املمثل اإلقليمي املقيم األول ملنطقة
وسط وشرق أوروبا ،فيقيم بمدينة وارسو يف بولندا ،ويترأس
املكتب الكائن يف مينسك ،بيالروس .ويلقي كلمات يف الكثير
من الفعاليات اإلقليمية ،بما يف ذلك املنتدى االقتصادي يف
كرينيكا ،بولندا ،وهو أكبر مؤتمر يف املنطقة ،ويحضره أكثر من
 3.000مشارك ،واملنتدى السنوي للعمالت األجنبية يف منطقة
وسط وشرق أوروبا يف فيينا ،الذي يضم  1.100مندوب ومتحدث
من وزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية ،ومستثمرين ،وقادة
يف جمال األعمال ،ورؤساء املؤسسات املالية.
ويف عام  ،2016شارك مكتب الصندوق يف أرمينيا يف
عمليات التشاور العامة التي تعقدها السلطات قبل املوافقة
على التشريعات الرئيسية .وتواظب السيدة تيريزا دابان سانشير
املمثل املقيم على حضور اجتماعات اجملالس الضريبية ،وهي
منصات مشتركة بين القطاعين العام واخلاص تفتح اجملال
أمام احلكومة وجمتمع األعمال ملناقشة القضايا الضريبية،
لتعزيز صورة الصندوق واملساعدة على التأكد من أن مناقشة
التشريعات الرئيسية تتضمن مدخالت املساعدة الفنية من
الصندوق.

ويف البرازيل ،كثف السيد فابيان بورنهورست املمثل املقيم
أنشطة التواصل اخلارجي أثناء فترة من االنكماش االقتصادي
احلاد وعدم اليقين السياسي الكبير ،للوصول إىل جمهور أكبر.
وتواصل مكتب البرازيل بشكل متزايد مع احلكومات اإلقليمية
ومراكز البحوث واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم .وباإلضافة
على عرض وجهة نظر الصندوق بشأن االقتصادين احمللي
واإلقليمي ،تضمنت األنشطة مشاركة السيد بورنهورست يف
حلقات نقاش لتوضيح دور الصندوق يف تعزيز الشفافية املالية.

حصص العضوية يف الصندوق
تمثل اشتراكات احلصص مكونا أساسيا يف موارد الصندوق
املالية .وتخصَّص لكل بلد عضو يف الصندوق حصة حمددة تقوم
يف األساس على مركزه النسبي يف االقتصاد العاملي .وحصة كل
بلد عضو هي التي يتحدد على أساسها احلد األقصى اللتزاماته
املالية جتاه الصندوق ،وقوته التصويتية ،كما تؤثر على حجم
التمويل الذي يمكنه احلصول عليه من الصندوق.
وعند انضمام أحد البلدان إىل الصندوق ،تخصَّص له حصة مبدئية
يف حدود حصص األعضاء القائمين ذوي احلجم االقتصادي
واخلصائص االقتصادية املشابهة .ويسترشد الصندوق بصيغة
احلصص للمساعدة يف تقييم املركز النسبي للعضو اجلديد.
وصيغة احلصص احلالية هي متوسط مرجح إلجمايل الناجت احمللي
(بوزن  )%50ودرجة االنفتاح ( )%30ومدى التغير االقتصادي
( )%15وحجم االحتياطيات الدولية ( .)%5ولهذا الغرض ،يقاس
إجمايل الناجت احمللي باستخدام مزيج من إجمايل الناجت احمللي
القائم على أسعار الصرف السائدة يف السوق (بوزن  )%60وعلى
أسعار الصرف حسب تعادل القوى الشرائية ( .)%40كذلك تتضمن
الصيغة «عامل تقليص» يحد من التباين يف أنصبة احلصص
احملسوبة للبلدان اخملتلفة.
والعملة التي تُرر بها احلصص هي حقوق السحب اخلاصة التي
يستخدمها الصندوق كوحدة حساب .وأكبر البلدان األعضاء يف
الصندوق هي الواليات املتحدة األمريكية ،حيث تبلغ حصتها
احلالية (حسب الوضع يف  30إبريل  83 )2017مليار وحدة حقوق
سحب خاصة (حوايل  114مليار دوالر) ،وأصغرها توفالو التي
تبلغ حصتها  2.5مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوايل 3.4
ماليين دوالر).
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ويف ديسمبر  ،2016نظم السيد نومان ريبي املمثل املقيم
يف موريتانيا عرضا بشأن تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي
يف نواديبو ،موريتانيا ،وهي أول فعالية من نوعها تعقد
خارج العاصمة نواكشوط .وحضر هذه الفعالية عدد قياسي
من املشاركين من جمتمع األعمال ،بما يف ذلك شركات صيد
األسماك والتعدين الرئيسية ،واملصرفيون ،إىل جانب أعضاء
من اجملتمع املدين من املهتمين باملنظورات العاملية واإلقليمية
للصندوق.

حصص العضوية واحلوكمة

ويف  26يناير  ،2016استُوفيت الشروط املطلوبة لتنفيذ زيادات
احلصص املتفق عليها يف إطار املراجعة العامة الرابعة عشرة
للحصص .ونتيجة لذلك ،زادت حصة كل البلدان األعضاء يف
الصندوق البالغ عددها  189بلدا بحيث تصل الزيادة اجملمعة إىل
 477مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوايل  654مليار دوالر
أمريكي) صعودا من حوايل  238.5مليار وحدة (حوايل  327مليار
دوالر) .وحسب الوضع يف  30إبريل  ،2017سدد  179عضوا من
بين  189عضوا مدفوعاتهم للحصص ،وهو ما يشكل أكثر من %99
من إجمايل الزيادات يف احلصص ،وبلغ إجمايل احلصص 475
مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو  652مليار دوالر).

التقريرالسنوي ٢٠١٧
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املراجعة العامة اخلامسة عشرة حلصص العضوية
قدم اجمللس التنفيذي يف سبتمبر  2016تقريرا عن تقدم سير العمل
إىل جملس حمافظي الصندوق بشأن املراجعة العامة اخلامسة
عشرة حلصص العضوية .وأقر اجمللس التنفيذي يف تقريره بأنه يف
ضوء التباين الكبير يف اآلراء بشأن الكثير من القضايا الرئيسية
املتعلقة باملراجعة العامة اخلامسة عشرة ،فإن هناك حاجة إىل
مزيد من التفكير يف أفضل طريقة للمضي قدما يف العمل .وتعهد
اجمللس التنفيذي برفع تقرير إىل جملس احملافظين عن نتائج هذه
املناقشات يف املستقبل القريب.
ويف أكتوبر  ،2016أعادت اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية
تأكيد التزامها باحلفاظ على صندوق نقد دويل قوي وقائم على
حصص العضوية ومزود باملوارد الكافية بما يتيح له احلفاظ
على دوره يف مركز شبكة السالمة املالية العاملية .وذكرت
اللجنة أنها تتعهد باالنتهاء من املراجعة العامة اخلامسة عشرة
واملوافقة على صيغة جديدة حلصص العضوية كأساس إلعادة
مواءمة أنصبة احلصص لتحقيق زيادة يف األنصبة لالقتصادات
الدينامية بما يتماشى مع مراكزها النسبية يف العامل ،وبالتايل يف
أنصبة اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل ،وحماية
أصوات األعضاء األكثر فقرا وتمثيلهم.
وأعربت اللجنة عن دعمها إلعادة وضع اجلدول الزمني الستكمال
املراجعة اخلامسة عشرة بما يتماشى مع األهداف الواردة
أعاله بحلول اجتماعات الربيع لعام  2019ويف موعد أقصاه
االجتماعات السنوية لعام  ،2019رهنا باعتمادها من جانب
جملس احملافظين.
ويف نوفمبر  ،2016انتهى اجمللس التنفيذي من إعداد خطة عمل
أو اقترح أن يعتمد جملس احملافظين قرارا ( )1يشير إىل تقرير
اجمللس التنفيذي ويعرب عن األسف ألنه مل يكن من املمكن حتقيق
اجلدول الزمني الستكمال املراجعة اخلامسة عشرة؛ و( )2يدعو
اجمللس التنفيذي إىل العمل بسرعة على املراجعة اخلامسة عشرة
بما يتماشى مع الفهم احلايل للمجلس التنفيذي والتوجيهات التي
قدمتها اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية؛ و( )3يطلب من
اجمللس التنفيذي رفع تقرير نصف سنوي إىل جملس احملافظين
بشأن التقدم احملرز يف املراجعة اخلامسة عشرة على أن يقدم أول
تقرير بحلول موعد االجتماعات السنوية لعام 2017؛ و( )4يحث
األعضاء الباقين الذين مل يوافقوا حتى اآلن على الزيادات يف
حصصهم بموجب املراجعة العامة الرابعة عشرة حلصص العضوية
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على املوافقة عليها دون مزيد من التأخير ،ويحث األعضاء الذين
وافقوا على الزيادات يف حصصهم على سدادها يف املوعد احملدد.
وقد اعتمد جملس احملافظين القرار يف أوائل ديسمبر .2016

التنوع اجلنساين يف اجمللس التنفيذي
أصدر اجمللس التنفيذي يف يوليو  2016تقريره األول إىل جملس
احملافظين بشأن التنوع اجلنساين يف اجمللس داعيا البلدان
األعضاء إىل النظر يف التنوع اجلنساين عند تسمية مرشحين لشغل
مناصب املديرين التنفيذيين وموظفيهم .وتابع اجمللس بيانا
صدريف إبريل  2016عن اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية
يعيد التأكيد على أهمية التنوع اجلنساين يف اجمللس.
وأشار املديرون التنفيذيون إىل أن حتسين التنوع اجلنساين سيؤدي
إىل زيادة فعالية الصندوق وإىل زيادة األدلة على أن املنظمات
التي تديرها جمالس متنوعة حتقق جناحا أكبر .وأكد املديرون
على أن تنوع املوظفين واندماجهم يعززان جودة عمل الصندوق
وتعاونه مع البلدان األعضاء .وأيد اجمللس التدابير التي اتخذتها
الدول األعضاء لتشجيع االندماج االقتصادي واجلنساين حيث
تكون لهما أهمية كلية للنمو االقتصادي القابل لالستمرار.

حقوق السحب اخلاصة
إدراج العملة الصينية يف السلة اجلديدة حلقوق السحب
اخلاصة
حق السحب اخلاص هو أصل احتياطي دويل استحدثه الصندوق
يف عام  1969ليصبح مكمال لالحتياطيات الرسمية اخلاصة
بالبلدان األعضاء .ويمكن للبلدان األعضاء يف الصندوق
املشاركين يف إدارة حقوق السحب اخلاصة (جميع األعضاء يف
الوقت احلايل) مبادلة حقوق السحب اخلاصة بأي من العمالت
القابلة لالستخدام احلر .ويُستخدم حق السحب اخلاص أيضا
كوحدة حساب يف الصندوق.
وتتحدد قيمة حق السحب اخلاص وفق سلة من خمس عمالت
رئيسية .ويُجري اجمللس التنفيذي مراجعة ملكونات السلة كل خمس
سنوات .وعلى النحو الذي وافق عليه اجمللس التنفيذي يف نوفمبر
 ،2015ستكون العملة الصينية ،أي اليوان ،قابلة لالستخدام احلر
وتم إدراجها يف سلة حقوق السحب اخلاصة إىل جانب الدوالر
األمريكي واليورو والين الياباين واجلنيه اإلسترليني.
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اجلدول 4-3

مبالغ العمالت يف سلة حقوق السحب اخلاصة
الدوالر األمريكي

0.58252

اليورو

0.38671

اليوان الصيني

1.0174

الين الياباين

11.900

اجلنيه اإلسترليني

0.085946

ويعبر إدراج اليوان الصيني يف سلة العمالت عن التقدم احملرز يف
إصالح النظام النقدي ونظام سعر الصرف والنظام املايل ،ويقر
بالتقدم احملرز نحو حترير وحتسين البنية التحتية لألسواق املالية
يف الصين .وتعد هذه املرحلة الرئيسية انعكاسا كذلك للتطور
اجلاري يف االقتصاد العاملي.
ويمثل وزن كل عملة يف السلة األهمية النسبية للعمالت يف النظم
التجارية واملالية العاملية .ويف نوفمبر  ،2015قرر اجمللس أيضا
أن تكون األوزان األولية لكل عملية هي  %41.73للدوالر األمريكي،
و %30.93لليورو ،و %10.92لليوان الصيني ،و %8.33للين
الياباين ،و %8.09للجنية اإلسترليني.
ويف  30سبتمبر  ،2016قرر اجمللس أن تكون قيمة حقوق السحب
اخلاصة هي جمموع قيم مبلغ كل عملة على النحو الوارد يف
اجلدول  ،4-3وذلك اعتبارا من  1أكتوبر .2016

تمثل الشفافية يف السياسة االقتصادية وتوافر البيانات املوثوقة
عن التطورات االقتصادية واملالية عاملين بالغا األهمية يف
اتخاذ القرارات السليمة وسالسة أداء االقتصاد .ويطبق الصندوق
سياسات لضمان توفير معلومات مفيدة وصحيحة على نحو آين
جلمهوره العاملي — سواء عن دوره يف االقتصاد العاملي أو يف
اقتصادات بلدانه األعضاء.
وتساعد الشفافية االقتصادات على حتسين أدائها وجتعلها أقل
تأثرا باألزمات .وتشجع زيادة انفتاح البلدان األعضاء على
توسيع نطاق املناقشة العامة للسياسات ودراستها ،وتعزز

ويستند منهج الصندوق إزاء الشفافية على املبدأ العام
الذي يقضي بأن يسعى الصندوق إىل الكشف عن الوثائق
واملعلومات بشكل فوري ما مل تكن هناك أسباب قوية وحمددة
حتول دون الكشف عنها .ويحترم هذا املبدأ الطابع الطوعي
لنشر الوثائق املتعلقة بالبلدان األعضاء .وتُنشر الوثائق على
املوقع اإللكتروين التايل للصندوق .www.imf.org
وعادة ما يكون نشر الوثائق القُطْرية التي يجرى إعدادها
لنظر اجمللس التنفيذي للصندوق («وثائق اجمللس») «طوعي
ولكن مفترض» ،أي أنه يُشجَّع على نشر هذه الوثائق وإن كان
ذلك طوعيا .وعادة ما يتم احلصول على موافقة العضو على
نشر وثيقة من وثائق اجمللس على أساس عدم اعتراض البلد
العضو .ويكون نشر دراسات السياسات مفترضا ولكنه يخضع
ملوافقة اجمللس ،يف حين يتطلب نشر الوثائق اخلاصة ببلدان
متعددة احلصول على موافقة اجمللس أو األعضاء املشاركين،
حسب نوع الوثيقة املعنية.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

الشفافية

مساءلة صناع السياسات ،ومصداقية السياسات ،وتيسر
عمل األسواق املالية بكفاءة وسالسة .وتسهم زيادة انفتاح
الصندوق ووضوحه بشأن سياساته وما يقدمه من مشورة إىل
بلدانه األعضاء يف فهم دور الصندوق وعملياته بشكل أفضل،
وبناء زخم ملشورة الصندوق يف جمال السياسات ،وتيسير
مساءلة املؤسسة .ومن املفترض كذلك أن يسهم التدقيق
اخلارجي يف دعم جودة رقابة الصندوق وبراجمه.

وتتواصل جهود الصندوق الرامية إىل حتسين فهم عملياته
واملشاركة مع اجلمهور على نطاق أوسع على أساس أربعة
خطوط عريضة وهي )1( :شفافية برامج الرقابة والبرامج
التي يدعمها الصندوق؛ و( )2شفافية عملياته املالية؛
و( )3املراجعة والتقييم اخلارجي والداخلي؛ و( )4االتصاالت
اخلارجية .وتخضع سياسة الشفافية يف الصندوق للمراجعة
كل خمس سنوات :وقد أجريت آخر عملية مراجعة يف عام
 .2013راجع أيضا القسمين بشأن «املساءلة» و»التواصل
اخلارجي واملشاركة يف العمل مع األطراف اخلارجية
املعنية».
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املديرون التنفيذيون يف الصندوق
(حسب الوضع يف  30إبريل )2017
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الصــف اخللفــي (مــن اليســار إىل اليميــن) :هيرفيه دي فيليروشيه ،ستيفن فيلد،
أنتوين دي النوي ،ألكسندر تومبيني ،داودا سيمبين ،كارلو كوتاريللي،
ميروسالو بانيك
الصف األوسط :ماساكي كايزوكا ،كارلوس هورتادو ،توماس أوستروس،
هينام تشوي ،حممد جعفر جمرد ،ستيفن ماير ،خورخيه استريال،
ماكسويل مكويزاالمبا ،سوبير غوكارن
الصــف األمامــي :جودا أغونغ ،سونيل سابهاروال ،ميكيال إربينوفا،
أليكسي موجين ،حازم الببالوي ،جين جونغ شيا ،نانسي هورسمان،
هشام العقيل
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فريق اإلدارة العليا
(من اليسار إىل اليمين):

ديفيد ليبتون،

النائب األول للمدير العام

كارال غراسو،

نائب املدير العام ورئيس
الشؤون اإلدارية

كريستين الغارد،
املدير العام

ميتسوهيرو
فوروساوا،

نائب املدير العام

تــاو جانــغ،

نائب املدير العام
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املديرون التنفيذيون واملناوبون (حسب الوضع يف  30إبريل )2017
شاغر
سونيل سابهاروال

الواليات املتحدة

ماساكي كايزوكا
تيتسويا هيروشيما

اليابان

جين جونغ شيا
سون بين

الصين

أنتوين دي النوي
ريتشارد دورنبوش
فالديسالف راشكوفان

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

ستيفن ماير
كالوس غيبهارد ميرك

أملانيا

كولومبيا ،كوستاريكا ،السلفادور ،غواتيماال ،هندوراس،
كارلوس هورتادو
خورخيه داجاين غونزاليس املكسيك ،إسبانيا ،جمهورية فنزويال البوليفارية
خوسيه أليخاندرو روخاس راميريز

98

مارزونيشام عمر
توماس بنيامين مارسيلو

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

كارلو كوتاريللي
مايكل بساليدوبولوس

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

هيرفيه دي فيليروشيه
شفان باديرو غافاري

فرنسا

ستيفن فيلد
فيكي وايت

اململكة املتحدة

هينام تشوي
كريستين بارون
غرانت جونستون

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

نانسي هورسمان
مايكل ماكغارث

أنتيغوا وباربودا ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز ،كندا ،دومينيكا،
غرينادا ،أيرلندا ،جاميكا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا،
سان فنسنت وجزر غرينادين
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ميخائيال إربينوفا
كريستيان جست
تاسكين تيميز

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

ألكسندر تومبيني
برونو سارايفا
بيدرو فاتشادا

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

سوبير غوكارن
روباسينغ غوناراتنه

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري النكا

ماكسويل مكويزاالمبا
دوميساين مهلينزا
فوندي تشازيبانا

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

حازم الببالوي
سامي جدع

البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،جزر املالديف ،عُمان،
قطر ،اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات العربية املتحدة ،جمهورية اليمن

ميروسالو بانيك
بول إندربينن

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

أليكسي موجين
الف باالي

االحتاد الروسي

حممد جعفر جمرد
حممد الدايري

جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،اجلزائر ،غانا ،جمهورية إيران اإلسالمية،
املغرب ،باكستان ،تونس

هشام العقيل
رياض حممد اخلريف

اململكة العربية السعودية

داودا سيمبين
حممد األمين راغاين
هيريمانديمبي

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

خورخيه استريال
غابرييل لوبيتيغوي

األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي ،باراغواي ،بيرو ،أوروغواي

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

توماس أوستروس
كيمو فيروالينن

الدانمرك ،إستونيا ،فنلندا ،آيسلندا ،التفيا ،ليتوانيا ،النرويج ،السويد
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كبار موظفي الصندوق (حسب الوضع يف  30إبريل )2017

إدارات املناطق اجلغرافية
أبيب سيالسي

مدير اإلدارة اإلفريقية

شان يون ري

مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ

بول تومسين

مدير اإلدارة األوروبية

جهاد أزعور

مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

أليخاندرو ويرنر

مدير إدارة نصف الكرة الغربي

اإلدارات الوظيفية
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جيرارد رايس

مدير إدارة التواصل

أندرو تويدي

مدير إدارة املالية

فيتور غاسبار

مدير إدارة شؤون املالية العامة

شارميني كوري

مدير معهد تنمية القدرات

شون هاغان

املستشار القانوين العام ومدير إدارة الشؤون القانونية

توباياس أدريان

املستشار املايل ومدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية

موريس أوبستفلد

املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث

لويس مارك دوشارم

مدير إدارة اإلحصاءات

سيدارث تيواري

مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة
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املعلومات واالتصال
تشيكاهيسا سومي

مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

كريستوفر لين

جيفري فرانكس

جيفري فرانكس

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

اخلدمات املساندة
كريس هيموس

مدير إدارة اخلدمات املؤسسية واملنشآت

كالبانا كوتشار

مدير إدارة املوارد البشرية

سوزان سوارت

مسؤول املعلومات األول ،ومدير إدارة تكنولوجيا املعلومات

جيانهاي لين

أمين صندوق النقد الدويل ،إدارة أمانة الصندوق

املكاتب
دانييل سيترين

مدير مكتب امليزانية والتخطيط

ديريك بيلز

مدير مكتب االستثمار

تشارلز كولينز

مدير مكتب التقييم املستقل

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

كلير برادي

مدير مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

التقريرالسنوي ٢٠١٧

101

تعليقات ختامية

:»«سياسة املالية العامة وعدم املساواة يف الدخل

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf

http://www.imf.org/exter� : »«إعادة التوزيع وعدم املساواة والنمو
nal/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf

الهيكلية وعدم املساواة يف الدخل يف البلدان-«السياسات الكلية
https://www.imf.org/~/media/Files/ :»النامية ذات الدخل املنخفض
Publications/SDN/2017/sdn1701.ashx

:»«اآلثار التوزيعية لضبط أوضاع املالية العامة
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13151.pdf

:»«عدم املساواة ومؤسسات سوق العمل
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf

:» اآلثار التوزيعية لتحرير حساب رأس املال:«االنفتاح وعدم املساواة

https://blog-imfdirect.imf.org/2015/11/24/openness-andinequality-distributional-impacts-of-capital-account-liberalization/

 بيان صحفي؛ وتقرير خبراء،2015 مشاورات املادة الرابعة لعام
الصندوق؛ وبيان املدير التنفيذي املمثل لدولة بوليفيا يف صندوق
:النقد الدويل

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15334.pdf

 بيان صحفي؛ وتقرير خبراء،2016 مشاورات املادة الرابعة لعام
الصندوق؛ وبيان املدير التنفيذي املمثل لدولة بوليفيا يف صندوق
:النقد الدويل

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16387.pdf

:»«احلفاظ على االنخفاض املذهل يف الفقر وعدم املساواة يف بوليفيا

http://www.imf.org/external/np/blog/dialogo/011316.pdf

:»«تفسير عدم املساواة واحلد من الفقر يف بوليفيا

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15265.pdf

 بيان صحفي؛ وتقرير خبراء،2016 مشاورات املادة الرابعة لعام
الصندوق؛ وبيان املدير التنفيذي املمثل جلمهورية إثيوبيا االحتادية
:الديمقراطية يف صندوق النقد الدويل

http://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/scr/2016/_cr16322.ashx

http://www.imf.org/~/media/Websites/ : قضايا خمتارة:مالوي
IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/scr/2015/_cr15346.
ashx

 تعلن إجراءات، مدير عام الصندوق،السيدة كريستين الغارد

http://www.imf.org/en/news/ :حمددة لتمكين املرأة اقتصاديا
articles/2016/09/22/pr16420-lagarde-announces-specific-actions-on-womens-economic-empowerment

 نظرة عامة:1 اجلزء
:جــدول أعمــال مديــر عــام الصنــدوق بشــأن السياســات العامليــة
http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/ :2017 إبريل
issues/2017/04/18/md-spring-global-policy-agenda-a-more-inclusive-and-resilient-global-economy
http://www.imf.org/~/media/websites/imf/import� :2016 أكتوب ر
ed-full-text-pdf/external/np/pp/eng/2016/_100616.ashx

حتت األضواء
:بيان قادة جمموعة العشرين يف قمة هانغتشو

http://www.g20chn.com/xwzxEnglish/sum_ann/201609/
t20160906_3397.html

 احلجج املؤيدة للتجارة:“جعل التجارة حمرك النمو للجميع
:»ولسياسات تسهيل التكيف معها

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2017/04/08/making-trade-an-engine-of-growth-for-all

: صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية:صحيفة وقائع
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/imfwto.htm

http://www.imf.org/external/ : قرار الرقابة املوحدة:صحيفة وقائع
np/exr/facts/isd.htm

البيان الصادر عن االجتماع اخلامس والثالثين للجنة الدولية
:للشؤون النقدية واملالية

http://www.imf.org/en/news/articles/2017/04/22/sm2017communique-of-the-thirty-fifth-meeting-of-the-imfc

: اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية:صحيفة وقائع

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/groups.htm#IC

http://www.imf.org/~/media/Websites/ :آفاق االقتصاد العاملي
IMF/imported-flagship-issues/external/pubs/ft/weo/2016/02/
pdf/_c2pdf.ashx
https://www.imf. :» اإلنتاجية العاملية:«ذهب مع الرياح املعاكسة
org/~/media/Files/Publications/SDN/2017/sdn1704.ashxhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/ :»«عالق يف شرك التباطؤ
fandd/2017/03/adler.htm

«أسباب تعثر نمو اإلنتاجية يف بلدان أوروبا واليابان التي تعاين
https://blog-imfdirect.imf.org/2016/12/09/ :»من الشيخوخة

/why-productivity-growth-is-faltering-in-aging-europe-and-japan

:» وجهان لعملة واحدة؟:«عدم املساواة والنمو غير القابل لالستمرار

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf
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األردن :طلب عقد اتفاق ممدد يف إطار تسهيل الصندوق املمدد ،بيان صحفي؛
وتقرير خبراء الصندوق؛ وبيان املدير التنفيذي املمثل لألردن:

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44267.0

جمهورية مصر العربية :طلب عقد اتفاق ممدد يف إطار تسهيل الصندوق
املمدد ،بيان صحفي؛ وتقرير خبراء الصندوق؛ وبيان املدير التنفيذي املمثل
جلمهورية مصر العربية:

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/18/ArabRepublic-of-Egypt-Request-for-Extended-Arrangement-Under-theExtended-Fund-Facility-44534

النيجر :مشاورات املادة الرابعة لعام  2016وطلب عقد اتفاق لثالث سنوات
يف إطار التسهيل االئتماين املمدد ،بيان صحفي؛ وتقرير خبراء الصندوق؛
وبيان املدير التنفيذي املمثل للنيجر:

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/24/Niger-2016Article-IV-Consultation-and-Request-for-a-Three-Year-ArrangementUnder-the-44704

«إعداد امليزانية املراعية للنوع االجتماعي يف بلدان جمموعة السبعة»:

http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2017/05/12/
pp041917gender-budgeting-in-g7-countries

إعداد امليزانية املراعية للنوع االجتماعي ومؤشرات املساواة بين اجلنسين:

http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GD

املرأة والعمل والنمو االقتصادي :حتقيق تكافؤ الفرص:

https://www.bookstore.imf.org/books/title/women-work-and-economicgrowth

مؤتمر سياسات املالية العامة واملساواة بين اجلنسين:

http://www.imf.org/en/news/events/conference-on-fiscal-policiesgender-equality

املؤتمر املعني بقضايا النوع االجتماعي واالقتصاد الكلي:

http://www.imf.org/en/news/events/gender-and-macroeconomics

املرأة والعمل واالقتصاد :مكاسب االقتصاد الكلي من املساواة بين اجلنسين:

https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40915.0

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية
آفاق االقتصاد اإلقليمي :إعادة تشغيل حمرك النمو يف إفريقيا جنوب
الصحراء http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/
AFR/2017/May/pdf/sreo0517.ashx

“العمل على إعادة التوازن يف الصين وإفريقيا :آثار إعادة التوازن يف الصين
على التجارة والنمو يف إفريقيا جنوب الصحراء»:
http://www.imf.org/en/publications/departmental-papers-policy-papers/issues/2017/04/07/a-rebalancing-act-for-china-and-af“rica-the-effects-of-chinas-rebalancing-on-sub-saharan-44711

الدورات الدراسية املفتوحة واسعة النطاق عبر شبكة اإلنترنت”
( )MOOCsمن صندوق النقد الدويل:

http://www.imf.org/external/np/ins/english/learning.htm

بيانات صندوق النقد الدويلhttp://data.imf.org/?sk=388DFA60- :
1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42

بيان صحفي :اجمللس التنفيذي يوافق على اتفاق ممدد قيمته

 330.99مليون يورو أللبانياhttp://www.imf.org/en/news/arti� :
cles/2015/09/14/01/49/pr1481

إن مل يكن اآلن ،فمتى؟ إصالح أسعار الطاقة يف البلدان العربية:

http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2017/06/13/
if-not-now-when-energy-price-reform-in-arab-countries

“األثر االقتصادي للصراعات وأزمة الالجئين يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا”:

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/sdn/2016/_sdn1608.ashx

اجلزء  :2العمل الذي نضطلع به (األدوار الرئيسية
الثالث)
الرقابة االقتصادية
الرقابة الثنائية

“مناهج الرقابة املالية الكلية يف تقارير املادة الرابعة”:

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/
pp020217approaches-to-macrofinancial-surveillance-in-article-ivreports.ashx

وثائق متعلقة بمراجعات الرقابة املقررة كل ثالث سنوات:

http://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/TriennialSurveillance-Reviews

مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــالث سنوات لعام  :2014خطة العمل
التي وضعتها السيدة املدير العام لتعزيز الرقابة:

Plan for Strengthening Surveillance: http://www.imf.org/en/publications/
policy-papers/issues/2016/12/31/2014-triennial-surveillance-reviewmanaging-directors-action-plan-for-strengthening-pp4924

الرقابة متعددة األطراف
صحيفة وقائع :عملية اإلنذار املبكر لصندوق النقد الدويل وجملس
االستقرار املايل:

http://www.imf.org/en/about/factsheets/
sheets/2016/08/01/16/29/imf-fsb-early-warning-exercise

آفاق االقتصاد العامليhttp://www.imf.org/en/publications/weo :
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 دروس من التجارب:“عناصر السياسات االحترازية الكلية الفعالة
:»الدولية
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2016/083116.pdf

“أدوات وأطر سياسة السالمة االحترازية الكلية – تقرير تقدم سير العمل
:»املقدم جملموعة العشرين

http://www.fsb.org/2011/10/r_111027b/

:آفاق االقتصاد العاملي

http://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagshipissues/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/_c3pdf.ashx

 بيان صحفي؛ وتقرير،2016  مشاورات املادة الرابعة لعام:لبنان
خبراء الصندوق؛ وبيان املدير التنفيذي املمثل لدولة لبنان يف صندوق
:النقد الدويل

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/24/
Lebanon-2016-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Reportand-Statement-by-the-44572

: قضايا خمتارة:لبنان

http://www.imf.org/~/media/files/publications/cr/2017/cr1720.ashx

:»“الهجرة وتأثيرها االقتصادي على أوروبا الشرقية

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-text-pdf/
external/pubs/ft/sdn/2016/_sdn1607.ashx

«األثر االقتصادي للصراعات وأزمة الالجئين يف الشرق األوسط وشمال
:»إفريقيا

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-text-pdf/
external/pubs/ft/sdn/2016/_sdn1608.ashx

:مذكرات التداعيات

http://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/Spillover-Notes

:»“تأثير الهجرة على مستويات الدخل يف االقتصادات املتقدمة

http://www.imf.org/~/media/files/publications/spillovernotes/
spillovernote8.ashx

:» األنماط والتداعيات:«الهجرة يف إفريقيا جنوب الصحراء

http://www.imf.org/~/media/files/publications/spillovernotes/
spillovernote9.ashx

:” التحديات االقتصادية:“زيادة الالجئين يف أوروبا

http://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/The-Refugee-Surge-in-Europe-Economic-Challenges-43609

معاجلة اجلدل الدائر حول األثر االقتصادي للهجرة – كلمة يف مؤتمر
:»«هل تعمل الهجرة لصالح اجلميع يف أوروبا؟

http://www.imf.org/en/news/articles/2017/01/09/fdmd_europen_migration_keynote_speech_bruegel

:تقرير االستقرار املايل العاملي
http://www.imf.org/en/publications/gfsr

:الراصد املايل
http://www.imf.org/en/publications/fm
/http://www.fsb.org :جملس االستقرار املايل
http:// :تقارير القطاع اخلارجي الصادرة عن صندوق النقد الدويل
www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/External-Sector-Reports

:2016 تقرير القطاع اخلارجي لعام

http://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-textpdf/external/np/pp/eng/2016/_072716.ashx

: – تقييمات فرادى االقتصادات2016 تقرير القطاع اخلارجي لعام

ttp://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/072716a.pdf

“التطـورات والتوقعـات االقتصاديـة الكليـة يف البلـدان الناميـة منخفضـة
https://www.imf.org/~/media/Files/Publi� :»2016  عا م:الدخـل
cations/PP/PP5086-Macroeconomic-Developments-and-Prospects-in-Low-Income-Developing-Countries-2016.ashx

اجمللـس التنفيـذي للصندوق يناقــش «التوقعــات والتحديات االقتصادية
http://www.imf.org/en/ :الكلية يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل
news/articles/2017/01/11/pr1707-imf-executive-board-discusses-macroeconomic-prospects-and-challenges-in-lidcs

 تعزيز شبكة األمان املايل للبلدان النامية – اعتبارات:“تمويل التنمية
»أخرى

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/102416.pdf

اجمللس التنفيذي للصندوق يقدم إرشادات إضافية لتعزيز شبكة األمان
:املايل للبلدان النامية
http://www.imf.org/en/news/articles/2016/11/29/pr16530-imfprovides-further-guidance-to-enhance-the-financial-safety-net-fordeveloping-countries

) املرتبطةPRGT( تعهدات الصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر
 مليون وحدة حقوق سحب1750 بتوزيع األرباح االستثنائية البالغة
http://www.imf.org/external/ :خاصة واملتبقية من مبيعات الذهب
np/fin/prgt/second.htm

:” جمموعة اعتبارات مبدئية متسقة:“تقييم حيز املالية العامة
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/111816.pdf

:»“دور أكبر لسياسة املالية العامة

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscalmonitor/2017/April/pdf/fmc1.ashx?la=en
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اجمللس التنفيذي للصندوق يعتمد قرارات لتعزيز االستقرار املايل يف
:البلدان التي تُمارَس فيها الصيرفة اإلسالمية
http://www.imf.org/en/news/articles/2017/02/21/pr1753-imfboard-to-strengthen-the-financial-stability-in-countries-with-islamic-banking

“ضمان االستقرار املايل يف البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة
:»اإلسالمية
http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2017/02/21/pp-ensuring-financial-stability-in-countries-with-islamic-banking

 املبادئ:17 جملس اخلدمات املالية اإلسالمية – املعيار رقم
:)األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي (القطاع املصريف

http://www.ifsb.org/standard/IFSB17-%20Core%20Principles%20
for%20Islamic%20Finance%20Regulation%20(Banking%20Segment)-April%202015_final.pdf

: دور صندوق النقد الدويل:املعايير والقواعد

http://www.imf.org/en/about/factsheets/
sheets/2016/08/01/16/25/standards-and-codes

 اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش حترير:نشرة معلومات معممة
:وإدارة التدفقات الرأسمالية – رؤية مؤسسية

http://www.imf.org/en/news/articles/2015/09/28/04/53/pn12137

التدفقات الرأسمالية – مراجعة التجارب السابقة يف سياق الرؤية
:املؤسسية
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/01/13/PP5081-Capital-Flows-Review-of-Experience-with-the-Institutional-View

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش مراجعة التجارب السابقة يف
:سياق الرؤية املؤسسية بشأن حترير وإدارة التدفقات الرأسمالية

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/20/PR16573Review-of-Experience-with-the-Institutional-View-on-CapitalFlows

“إدارة التعويضات والتوظيف يف القطاع احلكومي – املؤسسات
:»والسياسات وحتديات اإلصالح

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-textpdf/external/np/pp/eng/2016/_040816a.ashx

“دراسات حالة حول إدارة التعويضات والتوظيف يف القطاع
:“ احلكومي – املؤسسات والسياسات وحتديات اإلصالح

http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/
issues/2016/12/31/case-studies-on-managing-governmentcompensation-and-employment-institutions-policies-and-pp5043
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:2011 مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات لعام

http://www.imf.org/external/np/spr/triennial/2011/

:»“االندماج التجاري يف أمريكا الالتينية والكاريبي

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr1766.
ashx

:االندماج التجاري يف أمريكا الالتينية والكاريبي

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/03/10/
Cluster-Report-Trade-Integration-in-Latin-America-and-theCaribbean-44735

املشورة بشأن السياسات
«قدرة البلدان الصغيرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية وتغير
:»املناخ – دور صندوق النقد الدويل

http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=5079

“تعزيز قدرة االقتصاد الكلي على الصمود أمام الكوارث الطبيعية
:»وتغير املناخ يف الدول الصغيرة يف احمليط الهادئ

http://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/31/
enhancing-macroeconomic-resilience-to-natural-disasters-andclimate-change-in-the-small-43010

اجمللس التنفيذي يناقش صمود الدول الصغيرة أمام الكوارث
: ودور الصندوق،الطبيعية وتغير املناخ

http://www.imf.org/en/news/articles/2016/12/12/pr16550imf-discusses-small-states-resilience-to-natural-disasters-andclimate-change-and-imf-role

: التسهيل االئتماين السريع لدى الصندوق:صحيفة وقائع

http://www.imf.org/en/about/factsheets/
sheets/2016/08/02/21/08/rapid-credit-facility

: أداة التمويل السريع لدى الصندوق:صحيفة وقائع

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rfi.htm

 يف ختام، املدير العام للصندوق،بيان السيدة كريستين الغارد
:زيارة إىل جمهورية إفريقيا الوسطى

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/01/25/PR1722Central-African-Republic-Statement-by-IMF-Lagarde-at-theConclusion-of-a-Visit

:»“الوقوف مع جمهورية إفريقيا الوسطى

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/01/25/SP012517Standing-with-Central-African-Republic

: صنــدوق النقــد الــدويل وأهــداف التنميــة املســتدامة:صحيفــة وقائــع

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdg.htm

تعليقات ختامية

البيانات
الصندوق يُصدِر مسح إمكانية احلصول على اخلدمات املالية لعام
: وهو أداة رئيسية لتشجيع الدمج املايل،2016

http://www.imf.org/en/news/articles/2016/10/03/pr16441-imfreleases-the-2016-financial-access-survey

:إمكانية احلصول على بيانات االقتصاد الكلي والبيانات املالية
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA598B5463A34C

 دور صندوق النقد الدويل: املعايير والقواعد:صحيفة وقائع

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sc.htm

:شفافية املالية العامة

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm

:ميثاق شفافية املالية العامة

http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf

: تقييم شفافية املالية العامة:غواتيماال

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/scr/2016/_cr16372.ashx

: تقييم شفافية املالية العامة:كينيا

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/scr/2016/_cr16221.ashx

:الصندوق ينشر تقييم شفافية املالية العامة لتونس

http://www.imf.org/en/news/articles/2016/11/08/pr16495tunisia-imf-publishes-fiscal-transparency-evaluation

: تقييم شفافية املالية العامة:اململكة املتحدة

http://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2016/12/31/
united-kingdom-fiscal-transparency-evaluation-44395

اإلقراض
نشاط التمويل بشروط غير ميسرة

:»“أولويات اإلصالحات الهيكلية يف بلدان جمموعة العشرين

http://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-textpdf/external/np/pp/eng/2016/_072216a.ashx

اجمللس التنفيذي للصندوق يناقش تعزيز اإلطار التعاقدي إلعادة
:هيكلة الديون السيادية

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14459.htm

«تقرير تقدم سير العمل الثاين بشأن إدراج األحكام التعاقدية املعززة
”:يف عقود السندات السيادية الدولية

http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/
issues/2017/01/13/pp5085-inclusion-of-enhanced-contractualprovisions-in-intl-sovereign-bond-contracts

 اعتبارات:“االجتاهات احلديثة يف عالقات املراسلة املصرفية
:»أخرى

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2017/04/21/recent-trends-in-correspondent-bankingrelationships-further-considerations

 احلجج املؤيدة التخاذ إجراءات يف:“قطع عالقات املراسلة املصرفية
:»جمال السياسات

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/sdn/2016/_sdn1606.ashx

 االجتاهات:“قطع عالقات املراسلة املصرفية يف املنطقة العربية
:»احلديثة وأفكار للنقاش يف جمال السياسات

http://www.imf.org/~/media/files/miscellaneous/
amfimfwbreport090516.ashx?la=ar

“التحديات التي تواجه املراسلة املصرفية يف الدول الصغيرة يف
:»احمليط الهادئ
http://www.imf.org/~/media/files/publications/wp/2017/
wp1790.ashx

التحديات العاملية واإلقليمية للتنمية االقتصادية يف منطقة
 حول2016  املنتدى الكاريبي رفيع املستوى لعام- االكاريبي
: التحديات والفرص:األوضاع املتغيرة

:»«تعزيز إطار مراقبة ما بعد البرنامج

http://www.imf.org/en/news/articles/2016/11/02/sp110216-global-and-regional-challenges-to-caribbean-economic-development

:354/16  البيان الصحفي رقم،تعزيز إطار مراقبة ما بعد البرنامج

:)FSAP( برنامج تقييم القطاع املايل

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/060616.pdf

http://www.imf.org/en/news/articles/2016/07/22/16/30/pr16354strengthening-the-framework-for-post-program-monitoring

مدير عام الصندوق توافق على البرنامج الذي يتابعه خبراء
:الصندوق للصومال

http://www.imf.org/en/news/articles/2015/09/14/01/49/pr16248

http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx

 منهج:“إدارة االقتصاد الكلي عندما يكون حيز السياسات مقيدا
:»شامل ومتسق ومنسق للسياسة االقتصادية

http://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-textpdf/external/pubs/ft/sdn/2016/_sdn1609.ashx
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تنمية القدرات

معهد التدريب االقليمي املشترك بين صندوق النقد الدويل وسنغافورة:

“مبادرة امليثاق العاملي مع إفريقيا» التي أطلقتها جمموعة العشرين:
تقرير مشترك بين بنك التنمية اإلفريقي وصندوق النقد الدويل وجمموعة
البنك الدويل»:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/
Standardartikel/Topics/Featured/G20/2017-03-30-g20-compactwith-africa-report.pdf ?__blob=publicationFile&v=2

الصندوق االستئماين لتعبئة اإليرادات:
http://www.imf.org/external/np/ins/english/rmtf.htm

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (:)AML/CFT
https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/engالصندوق
االستئماين إلدارة ثروة املوارد الطبيعية:

http://www.imf.org/en/Capacity%20Development/trust-fund/MNRW-TTF

تسهيل إدارة الدين:

http://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/debt-management-facility

مبادرة إصالح وتعزيز القطاع املايل (فيرست):

https://www.firstinitiative.org

أداة التقييم التشخيصي لإلدارة الضريبية:

http://www.imfsti.org

مركز التدريب واملساعدة الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا:
https://www.sarttac.org

“سياسات وممارسات الصندوق املعنية بتنمية القدرات”:

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/082614.pdf

املراجعة املقررة كل خمس سنوات لعام  2018الستراتيجية الصندوق
املعنية بتنمية القدرات  -مذكرة مفاهيم:

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/pp2018-review-ofthe-funds-cd-strategy-concept-note.ashx

املراجعة املقررة كل خمس سنوات لعام  2018الستراتيجية الصندوق
املعنية بتنمية القدرات  -مذكرة مفاهيم:

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/
Issues/2017/03/21/2018-quinquennial-review-of-the-funds-capacitydevelopment-strategy-concept-note

مركز التدريب واملساعدة الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا:

https://www.sarttac.org/content/sarttac/en1.html

“إطار جديد للتقييم املشترك لتنمية القدرات يف صندوق النقد الدويل»:

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/04/27/
pp040717new-common-evaluatioin-framework-for-imf-capacitydevelopement

http://www.tadat.org

معهد التدريب لصالح إفريقياhttp://www.imfati.org :

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة وسط إفريقيا:

http://afritaccentre.org

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة شرق إفريقيا:

http://www.eastafritac.org

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة جنوب إفريقيا:

http://www.southafritac.org

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة غرب إفريقيا:

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي الثاين ملنطقة غرب إفريقيا:

http://www.afritacwest2.org

http://cartac.org

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ألمريكا الوسطى وبنما وجمهورية
الدومينيكانhttp://www.captac-dr.org :
معهد فيينا املشترك بالنمساhttp://www.jvi.org :
مركز صندوق النقد الدويل لالقتصاد والتمويل يف الشرق األوسط:
http://cef.imf.org

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط:

http://www.imfmetac.org

مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة احمليط الهادئ:

https://www.pftac.org

نموذج الدخل والرسوم والفائدة التعويضية واقتسام األعباء
وصايف الدخل
“القواعد والتنظيمات فيما يتعلق بحساب االستثمار”:

http://www.afritacouest.org

مركز املساعدة الفنية اإلقليمي ملنطقة الكاريبي:

اجلزء  -3املوارد املالية والهيكل التنظيمي واملساءلة

http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2016/12/31/
rules-and-regulations-for-the-investment-account-pp4734

سياسات املوارد البشرية والهيكل التنظيمي
“التقرير السنوي حول التنوع يف صندوق النقد الدويل»:

http://www.imf.org/external/np/div/index.asp

املساءلة
امللخــص الصــادر عــن رئيــس اجمللــس التنفيــذي  -صندوق النقد الدويل
واألزمات يف اليونان وآيرلندا والبرتغال  -تقييــم مكتــب التقييــم املســتقل،
اجتماع اجمللس التنفيذي رقم  69/16بتاريخ  19يوليو :2016

http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/
issues/2016/12/31/the-chairmans-summing-up-the-imf-and-thecrises-in-greece-ireland-and-portugal-an-pp5058
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تعليقات ختامية

“صندوق النقد الدويل واألزمات يف اليونان وآيرلندا والبرتغال»:
http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/EvaluationImages267.aspx
مكتب التقييم املستقلhttp://www.ieo-imf.org :

“وراء الكواليــس مــع البيانــات يف صنــدوق النقــد الــدويل»:
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/
Statistics%20-%20Full%20Report.pdf

خطة التنفيذ استجابة للتوصيات الواردة يف تقرير تقييم مكتب
التقييم املستقل التي اعتمدها اجمللس التنفيذي  -صندوق النقد
الدويل واألزمات يف اليونان وآيرلندا والبرتغال:
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/whatsnew/ppmipieoimf-andthe-crises-in-greece-ireland-and-portugal.pdf

“تقرير املراقبة الدوري الثامن بشأن حالة تنفيذ اخلطط استجابة
لتوصيات مكتب التقييم املستقل التي اعتمدها اجمللس»:
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/
pp121616implementation-plans-ieo-recommendation.ashx

“املراجعة العامة اخلامسة عشرة للحصص  -تقرير اجمللس التنفيذي
إىل جملس احملافظين»:
http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2016/12/31/fifteenth-general-review-of-quotas-report-of-theexecutive-board-to-the-board-of-governors-pp5072

التقرير األول للمجلس التنفيذي للصندوق إىل جملس احملافظين بشأن
التنوع بين اجلنسين يف اجمللس التنفيذي:
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/12/19/40/PR16335IMF-Executive-Boards-First-Report-to-the-Board-of-Governors-onGender-Diversity

بيان االجتماع الثالث والثالثين للجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية
برئاسة السيد أوغستن كارستنز ،حمافظ بنك املكسيك املركزي:

http://www.imf.org/external/np/cm/2016/041616a.htm

حقوق السحب اخلاصة
اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل يســتكمل مراجعــة ســلة
عمــالت حقــوق الســحب اخلاصــة ويُدخِــل فيهــا اليــوان الصينــي:

http://www.imf.org/en/news/articles/2015/09/14/01/49/pr15540

احلصص واحلوكمة
“تقرير اجمللس التنفيذي إىل جملس احملافظين حول التقدم احملرز
يف املراجعة العامة اخلامسة عشرة للحصص»:
http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/
issues/2016/12/31/report-of-the-executive-board-to-the-boardof-governors-on-progress-on-the-fifteenth-pp5066
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الصندوق يطلق سلة جديدة حلقوق السحب اخلاصة تضم اليوان
الصيني ،ويحدد مبالغ جديدة للعمالت:

http://www.imf.org/en/news/articles/2016/09/30/am16-pr16440imf-launches-new-sdr-basket-including-chinese-renminbi

الشفافية
“مراجعة عام  2013لسياســة الصنــدوق بشــأن الشــفافية»:

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/051413.pdf

االختصارات

IMFC

International Monetary and Financial
Committee

LIDC

low-income developing country

OIA

Office of Internal Audit and
Inspection

PLL

Precautionary and Liquidity Line

PPM

postprogram monitoring

املراقبة الالحقة للبرنامج

PRGT

Poverty Reduction and Growth Trust

الصندوق االستئماين للنمو
واحلد من الفقر

PSI

Policy Support Instrument

a nti-money laundering and
combating the financing of terrorism

مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

بلد نام منخفض الدخل

CCRT

مكتب التدقيق والتفتيش
الداخلي

Catastrophe Containment and Relief
Trust

الصندوق االستئماين الحتواء
الكوارث وتخفيف أعباء الديون

EAC

External Audit Committee

خط الوقاية والسيولة

ECF

Extended Credit Facility

التسهيل االئتماين املمدد

EFF

Extended Fund Facility

تسهيل الصندوق املمدد

 nhanced General Data
E
Dissemination System

النظام العام املعزز لنشر
البيانات

أداة دعم السياسات

RCF

Rapid Credit Facility

REO

Regional Economic Outlook

آفاق االقتصاد اإلقليمي

RFI

Rapid Financing Instrument

أداة التمويل السريع

 outh Asia Regional Training and
S
Technical Assistance Center
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AML/
CFT

اللجنة الدولية للشؤون
النقدية واملالية

التسهيل االئتماين السريع

مركز التدريب واملساعدة
الفنية اإلقليمي جلنوب آسيا

SBA

Stand-By Arrangement

اتفاق االستعداد االئتماين

SCF

Standby Credit Facility

تسهيل االستعداد االئتماين

SDDS

Special Data Dissemination
Standard

SDGs

Sustainable Development Goals

SDR

Special Drawing Right

SMP

staff-monitored program

UN

United Nations

WEO

World Economic Outlook

٢٠١٧ التقريرالسنوي

املعيار اخلاص لنشر
البيانات
أهداف التنمية املستدامة
حقوق السحب اخلاصة
برنامج يتابعه خبراء
الصندوق
األمم املتحدة
آفاق االقتصاد العاملي

EU

European Union

FATF

Financial Action Task Force

FCL

Flexible Credit Line

FM

Fiscal Monitor

FSI

Financial Soundness Indicator

FY

financial year

G20

Group of Twenty industrialized
economies

GDP

gross domestic product

GFSR

Global Financial Stability Report

GPA

Global Policy Agenda

GRA

General Resources Account

HIPC

Heavily Indebted Poor Country

ICD

Institute for Capacity Development

IEO

Independent Evaluation Office

جلنة التدقيق اخلارجي

االحتاد األوروبي
فرقة العمل لإلجراءات املالية
املعنية بغسل األموال
خط االئتمان املرن
الراصد املايل
مؤشرات السالمة املالية
السنة املالية
االقتصادات الصناعية يف
جمموعة العشرين
إجمايل الناجت احمللي
تقرير االستقرار املايل العاملي
جدول أعمال السياسات العاملية
حساب املوارد العامة
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
معهد تنمية القدرات
مكتب التقييم املستقل

خطاب اإلرفاق املوجه إىل
جملس احملافظين

حتريرا يف  1أغسطس 2017

السيد رئيس جملس احملافظين،
يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 30
إبريــل  ،2017وذلــك 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 ،يعــرض اجلــزء
الثالــث امليزانيتيــن اإلداريــة والرأســمالية للصنــدوق للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  2018بعــد اعتمادهمــا
مــن اجمللــس التنفيــذي .ويعــرض امللحــق الســادس ،الــوارد يف نســخة التقريــر علــى اســطوانة ســي دي روم واملوقــع
اإللكتروين  ،www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/engالكشوف املالية املدققة للسنة املالية املنتهية يف 30
إبريــل  2017لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة ،وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة ،واحلســابات التــي يديرهــا الصنــدوق،
إىل جانــب تقاريــر مؤسســة التدقيــق اخلارجــي بشــأن تلــك الكشــوف .وقــد خضعــت عمليــات التدقيــق اخلارجــي وإعــداد
التقاريــر املاليــة إلشــراف جلنــة التدقيــق اخلارجــي ،املؤلفــة مــن الســيدة مــاري بــارث (رئيســا) ،والســيد كامليــش
فيكامــزي والســيدة هــودج ،وذلــك وفقــا ألحــكام القســم العشــرين (ج) مــن النظــام الداخلــي.
مع فائق االحترام والتقدير،

كريستين الغارد
املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي
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أعد هذا التقرير السنوي قسم التحرير واملطبوعات بإدارة التواصل يف صندوق النقد الدويل ،بالتشاور
مع جمموعة عمل من خمتلف إدارات الصندوق .وأشرف كل من رودا ويكس-براون ،وجيفري هايدن
على عمل الفريق املعني بإعداد التقرير ،الذي خضع إلشراف جلنة التقييم املنبثقة عن اجمللس التنفيذي
برئاسة السيد ستيفن فيلد أوال ،ثم السيد ألكسندر تومبيني .وباشر مهام التحرير جيريمي مارك ،وهو
احملرر الرئيسي ،وألكسندرا راسل ،كمحرر ومدير مشروع .وقدمت كريستال هيرمان املساعدة يف
التصميم الرقمي .وقدم كل من سوزان أاليف ومادجي أميغا ،وهيون وو بارك املساعدة يف النواحي
اإلدارية والتحرير اللغوي.
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