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كيف يجري إصالح حصص العضوية يف الصندوق؟

ما هو التأثير االقتصادي لطفرة الالجئين من الشرق األوسط؟
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كيف تأثرت البلدان األعضاء بهبوط أسعار السلع األولية؟

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
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أعــد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة التواصــل يف صنــدوق النقــد الــدويل ،بالتشــاور
مــع جمموعــة عمــل مــن خمتلــف إدارات الصنــدوق .وأشــرف كل مــن رودا ويكس-بــراون ،وجيريمــي كليفــت
علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،الــذي خضــع إلشــراف جلنــة التقييــم املنبثقــة عــن اجمللــس
التنفيــذي برئاســة الســيد ســتيفن فيلــد .وباشــر مهــام التحريــر جيريمــي مــارك ،وهــو احملــرر الرئيســي،
وألكســندرا راســل ،كمحــرر ومديــر مشــروع .وقــدم كل مــن ســوزان أاليف ومادجــي أميغــا املســاعدة يف
النواحــي اإلداريــة والتحريــر اللغــوي.
التصوير الفوتوغرايف

تبدأ السنة املالية للصندوق يف أول مايو وتنتهي يف  30إبريل.
التحليل واعتبارات السياسات الواردة يف هذا التقرير تمثل وجهات نظر املديرين
التنفيذيين لصندوق النقد الدويل.
وحدة 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  30إبريل  ،2016كان سعر صرف حقوق السحب
اخلاصة مقابل الدوالر األمريكي هو  0.705552وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر
الواحد ،وسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل حقوق السحب اخلاصة هو 1.41733
للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة .وكان السعر يف السنة السابقة ( 30إبريل
 )2015هو  0.71103وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد ،و 1.40642دوالر
للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة.
«مليار» تعني ألف مليون ،بينما «تريليون» تعني ألف مليار؛ وترجع الفروق الطفيفة
بين مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.
ال يشير مصطلح «بلد» حسب استخدامه يف هذا التقرير السنوي ،يف جميع احلاالت
إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم القانون والعرف الدوليين .وإنما يشمل هذا
املصطلح أيضا ،حسب استخدامه يف هذا التقرير ،بعض الكيانات اإلقليمية التي ال
تشكل دوال ولكن يُحتفظ ببيانات إحصائية عنها على أساس منفصل ومستقل.
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حملة عن صندوق النقد
الدويل

رسالة من املدير العام

صنــدوق النقــد الــدويل منظمــة عامليــة تضــم يف عضويتهــا

كان العام الذي يغطيه

 189بلــدا وتأسســت لتحســين صحــة االقتصــاد العاملــي.

هذا التقرير السنوي

ويهــدف الصنــدوق إىل تعزيــز التعــاون النقــدي العاملــي،

حمفوفا بتحديات

وضمــان االســتقرار املــايل ،وتيســير حركــة التجــارة الدوليــة،

صعبة وحافال

وتشــجيع زيــادة فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي القابــل
لالســتمرار ،واحلــد مــن الفقــر يف جميــع أنحــاء العــامل.
وصنــدوق النقــد الــدويل ،الــذي يشــرف علــى النظــام النقــدي
الــدويل لضمــان كفــاءة عملــه ،يضــع ضمــن أهدافــه الرئيســية
تشــجيع اســتقرار أســعار الصــرف وتيســير التوســع والنمــو
املتــوازن يف التجــارة الدوليــة .ورســالة الصنــدوق تمكــن
البلــدان (ومواطنيهــا) مــن شــراء الســلع واخلدمــات مــن بعضهــا
البعــض ،وهــو أمــر ضــروري لتحقيــق النمــو االقتصــادي القابل
لالســتمرار ورفــع مســتويات املعيشــة.
وجميــع البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ممثلــة يف جملســه
التنفيــذي ،الــذي يســتعرض آثــار السياســات االقتصاديــة لــكل
بلــد علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي ويوافــق علــى
القــروض التــي يقدمهــا الصنــدوق ملســاعدة البلــدان األعضــاء
علــى معاجلــة املشــكالت املؤقتــة يف ميــزان املدفوعــات،
وكذلــك جهــود بنــاء القــدرات  .ويغطــي هــذا التقريــر الســنوي
أنشــطة اجمللــس التنفيــذي واإلدارة العليــا واخلبــراء خــال
الســنة املاليــة مــن أول مايــو  2015إىل  30إبريــل .2016
وتعكــس حمتوياتــه آراء اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق
ومناقشــاته حــول قضايــا السياســات ،والــذي شــارك بفعاليــة
يف إعــداد هــذا التقريــر الســنوي.

بإجنازات فارقة.
فالبلــدان أعضــاء الصنــدوق — التــي ارتفــع عددهــا إىل 189
بلــدا يف إبريــل  2016بانضمــام نــاورو — واجهــت املهمــة
الصعبــة املتمثلــة يف إنعــاش النمــو احملــدود يف فتــرة كانــت
حمفوفــة بعــدم اليقيــن بشــأن اقتصــاد عاملــي معقــد .واعتمــدت
البلــدان األعضــاء يف اجتماعــات الربيــع لعــام  2016منهجــا
ثالثــي احملــاور يقــوم علــى السياســة النقديــة وسياســة املاليــة
العامــة والسياســة الهيكليــة لوضــع االقتصــاد العاملــي جمــددا
علــى مســار نمــو أقــوى وأكثــر أمنــا .وبينمــا ال تــزال هــذه املســألة
علــى رأس أولوياتنــا ،فقــد عــزز الصنــدوق التزامــه بدعــم جمتمــع
األمم باتخــاذ عــدة خطــوات مهمــة.
أوال ،اجملموعــة الواســعة مــن إصالحــات نظــام احلصــص
واحلوكمــة يف الصنــدوق التــي صــدرت املوافقــة بشــأنها يف
 2010دخلــت أخيــرا حيــز التنفيــذ .وتــؤدي هــذه اإلصالحــات
إىل زيــادة كبيــرة يف مــوارد الصنــدوق األساســية — وبشــكل
حاســم — جتعلــه أفضــل تمثيــا  لالقتصــاد العاملــي يف
القــرن احلــادي والعشــرين بترســيخ صــوت اقتصــادات األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة.
وثانيــا ،اســتجاب الصنــدوق لدعــوة األمم املتحــدة إىل اتخــاذ
خطــوات ســهلة املنــال مــن أجــل تمكيــن البلــدان الناميــة مــن
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International Monetary Fund

مــدى اخلمســة عشــر عامــا القادمــة يف ظــل «أهــداف التنميــة

اجلماعيــة لالجئيــن مــن ســوريا وغيرهــا مــن الــدول املتأثــرة

املســتدامة» لــأمم املتحــدة .وعــرض الصنــدوق مســاعدته

بالصراعــات .فبينمــا كان حتــرك املالييــن يشــكل أزمــة إنســانية

يف «املؤتمــر الــدويل الثالــث املعنــي بتمويــل التنميــة» الــذي
عُقِــد يف العاصمــة اإلثيوبيــة أديــس أبابــا ،يف يوليــو ،2015
حيــث تعهــد بمجموعــة مــن االلتزامــات امللموســة .وشــملت
هــذه االلتزامــات زيــادة الدعــم املــايل ،وتعزيــز املشــورة بشــأن
السياســات ،واملســاعدة الفنيــة وأشــكاال أخــرى مــن تنميــة
القــدرات تركــز علــى التحديــات ذات الطبيعــة اخلاصــة أمــام
التنميــة    .
وثالثــا ،مــن أجــل حتســين فهــم القضايــا التــي تواجــه
االقتصــاد العاملــي ،شــرع الصنــدوق يف بــذل جهــود لتحديــد

حــادة يف املقــام األول ،كانــت لــه كذلــك عواقــب اقتصاديــة وخيمــة.
ويعمــل الصنــدوق بالتعــاون مــع البلــدان املتأثــرة يف كل مــن الشــرق
األوســط وأوروبــا لتحليــل القضايــا االقتصاديــة الكليــة التــي تواجههــا
ومســاعدتها علــى حتديــد االســتجابات املالئمــة.
وأخيــرا ،ظهــر عــدد مــن حــاالت الفســاد علــى مســتويات عاليــة فأثــارت
اخملــاوف علــى املســتوى الــدويل ،ومــع تزايــد توافــق اآلراء علــى أن
الفســاد يمكــن أن ينــال بدرجــة خطيــرة مــن قــدرة البلــد املعنــي علــى
حتقيــق النمــو االقتصــادي االحتوائــي ،أصبحــت معاجلــة الفســاد
علــى مســتوى العــامل — يف البلــدان املتقدمــة والناميــة علــى حــد
ســواء — مطلبــا ملحــا بصــورة متزايــدة .ويســاعد الصنــدوق البلــدان

أوجــه القصــور ومواطــن الضعــف يف النظــام النقــدي الــدويل

األعضــاء يف معاجلــة الفســاد مــن خــال مشــورته بشــأن سياســات

وصقــل دورنــا يف مركــز االقتصــاد العاملــي .وســتكون هــذه

إصــاح احلوكمــة ،إىل جانــب املســاعدة الفنيــة والتدريــب.

اجلهــود امتــدادا لعمليــة اســتيعاب الــدروس املُســتفادة مــن

ويلقــي هــذا التقريــر الســنوي الضــوء علــى كل هــذه القضايــا ،إضافــة

األزمــة املاليــة العامليــة وحتــدد اســتجابة السياســات يف

إىل جمموعــة واســعة مــن قضايــا السياســات التــي عاجلهــا اجمللــس

مواجهــة قضايــا جديــدة عنــد ظهورهــا.

التنفيــذي خــال العــام .وتتحــدث البلــدان أعضــاء الصنــدوق مــن خــال

وكان أحــد اجلوانــب احلاســمة يف هــذا العمــل هــو اســتكمال

اجمللــس — علــى أســاس يومــي بالفعــل — ومــن ثــم فــإن مســاهمات

املراجعــة املنتظمــة لســلة العمــات التــي تتألــف منهــا حقــوق
الســحب اخلاصــة — وهــي العمليــة التــي انتهــت بقــرار إدخــال
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بنــاء أســس النمــو االحتوائــي والقابــل لالســتمرار علــى

ورابعــا ،كان هنــاك حــدث كبيــر غيــر متوقــع وهــو موجــات الهجــرة

املديريــن التنفيذييــن تصــب يف قلــب أنشــطتنا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

اليــوان الصينــي ضمــن الســلة .وكانــت تلــك خطــوة مهمــة نحــو
إدمــاج االقتصــاد الصينــي يف النظــام املــايل الــدويل وتعزيــز
االقتصــاد العاملــي.

كريستين الغارد              
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أهم أنشطة الصندوق يف
السنة املالية 2016
قــدم الصنــدوق الدعــم للبلــدان األعضــاء خــال الســنة
املاليــة التــي امتــدت مــن أول مايــو  2015وحتــى 30
إبريــل  2016فأصبــح أســرع حركــة ،وأكثــر تكامــا،
وأكثــر تركيــزا علــى البلــدان األعضــاء.

أسرع حركة
قــدم الصنــدوق تمويــا  للبلــدان املتأثــرة بانخفــاض أســعار
الســلع األوليــة والكــوارث الطبيعيــة.
واتســع نطــاق معرفتــه باالنعكاســات االقتصاديــة الكليــة
للقضايــا املســتجدة ،مثــل الهجــرة ،وتباطــؤ التجــارة العامليــة،
وعــدم املســاواة يف الدخــل وعــدم املســاواة بيــن اجلنســين.
وتُــرى حتليــات أعمــق لإلصالحــات الهيكليــة ،بمــا فيهــا أحــد
فصــول تقريــر «آفــاق االقتصــاد العاملــي» الــذي يلقــي الضــوء
علــى عالقــة التكامــل بيــن اإلصالحــات الهيكليــة والسياســات
االقتصاديــة الكليــة.
ويجــري العمــل يف الوقــت الراهــن علــى تقييــم كفايــة شــبكة
األمــان املــايل العامليــة وحجــم الصنــدوق لدعــم حــوار أكثــر
فعاليــة واستشــرافا للمســتقبل حــول الفعاليــة املتواصلــة للنظــام
النقــدي الــدويل والصنــدوق  .
ويطبــق الصنــدوق منهجــا منظمــا نحــو تنميــة القــدرات يف الــدول
الهشــة أعــده خصيصــا ليتــاءم مــع قدرتهــا االســتيعابية.

أكثر تكامال
اتخــذ الصنــدوق منهجــا متكامــا يف تقييــم انتقــال تداعيــات
التحــول إىل البلــدان األعضــاء وال ســيما مــن اســتعادة التــوازن
يف الصيــن وانخفــاض أســعار الســلع األوليــة يف العــامل.
والعمــل جــا ٍر علــى زيــادة تركيــز أعمــال الرقابــة علــى القضايــا
املاليــة الكليــة والهيكليــة الكليــة  .
وبــدأت يف ينايــر  2016املرحلــة الثانيــة مــن «مبــادرة ثغــرات
البيانــات» جملموعــة العشــرين ،مــع مزيــد مــن التركيــز علــى
حتديــد اخملاطــر ،والروابــط املتبادلــة والتداعيــات.
واســتمرت اجلهــود لدمــج القضايــا املســتجدة يف أعمــال
الرقابــة .وبــدأ إجــراء حتليــات علــى أســاس جتريبــي عــن تغيــر
املنــاخ ،وقضايــا اجلنســين ،وعــدم املســاواة بشــأن البلــدان
التــي تكتســب هــذه القضايــا فيهــا أهميــة اقتصاديــة كليــة ،أي
حيــث يمكنهــا أن تؤثــر علــى االســتقرار الداخلــي أو اســتقرار
ميــزان املدفوعــات لهــذا البلــد.
وأعــد خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل أداة جديــدة لرصــد أوضــاع
الســوق املضطربــة ،والتــي يمكــن أن تســاعد يف تعريــف فــرق
العمــل القُطْريــة بقضايــا الســوق احملليــة واحتمــاالت نشــأة
ضغــوط واســعة االنتشــار  .
وازدادت أوجــه التضافــر بيــن أنشــطة الرقابــة وتنميــة
القــدرات ،بمــا فيهــا يف جمــاالت تعبئــة اإليــرادات ،ومعاييــر
إحصــاءات ماليــة احلكومــة بشــأن إلبــاغ وجمــع البيانــات
والنمــو االحتوائــي والطاقــة.

ملخص األنشطة مأخوذ من “جدول أعمال السياسات العاملية” للسيدة مدير عام الصندوق .لالطالع على التفاصيل ،راجع املالحظات يف نهاية التقرير.

4

4

صندوق النقد الدويل

أكثر تركيزا على البلدان األعضاء

يركز الصندوق على ثالثة أدوار رئيسية:

وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى توســيع ســلة حقــوق الســحب
اخلاصــة لتضــم اليــوان الصينــي .ويعمــل خبــراء الصنــدوق
بالتعــاون مــع مســتخدمي حقــوق الســحب اخلاصــة
والســلطات الصينيــة مــن أجــل تســهيل التحــول بسالســة
إىل ســلة حقــوق الســحب اخلاصــة اجلديــدة يف أكتوبــر
.2016

الرقابة االقتصادية

وطُبِّقــت إصالحــات  2010لنظــام احلصــص واحلوكمــة،
بعــد أن قبلتهــا البلــدان األعضــاء .وســوف تعــزز هــذه
اإلصالحــات قــدرة الصنــدوق علــى تلبيــة احتياجــات
البلــدان أعضائــه وتمثيلهــا يف بيئــة ســريعة التغيــر.
وواصــل خبــراء الصنــدوق تقديــم الدعــم واملشــاركة يف
جهــود منتديــات خمتلفــة ،منهــا االقتصــادات الصناعيــة
أعضــاء جمموعــة العشــرين و«رابطــة أمم جنــوب شــرق
آســيا» ،وتنظيــم فعاليــات بيــن النظــراء وكذلــك نــدوات
عاليــة املســتوى.
واســتجابة ملراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات
والتــي أُجريــت يف  ،2014نشــر الصنــدوق تقريــرا يوضــح
مبــادئ املســاواة يف املعاملــة التــي حتكــم أعمــال التحليــل
واملشــورة التــي يقدمهــا يف ســياق أنشــطة الرقابــة.
وازدادت أنشــطة املســاعدة الفنيــة والتدريــب يف البلــدان
منخفضــة الدخــل ،وال ســيما يف جمــاالت تعبئــة اإليــرادات
احملليــة وفــرض الضرائــب علــى املســتوى الــدويل  .

تقديــم املشــورة للبلــدان األعضــاء بشــأن اعتمــاد
السياســات التــي يمكــن أن تســاعدها علــى حتقيــق
االســتقرار االقتصــادي الكلــي ،ومــن ثــم تعجيــل وتيــرة
النمــو االقتصــادي وتخفيــف حــدة الفقــر.

نظرة عامة

أهم أدوار
الصندوق

اإلقراض
إتاحــة التمويــل بصفــة مؤقتــة للبلــدان األعضــاء
ملســاعدتها يف معاجلــة املشــكالت املتعلقــة بميــزان
املدفوعــات ،وذلــك مثــا  يف ظــروف معينــة عندمــا ال
جتــد لديهــا مــا يكفــي مــن النقــد األجنبــي بســبب جتــاوز
مدفوعاتهــا للبلــدان األخــرى إيراداتهــا مــن النقــد األجنبــي.

تنمية القدرات
تقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب للبلــدان بنــاء علــى
طلبهــا ،ملســاعدتها يف بنــاء وتعزيــز اخلبــرات واملؤسســات
الالزمــة لتنفيــذ السياســات االقتصاديــة الســليمة.
ويقــع املقــر الرئيســي لصنــدوق النقــد الــدويل يف واشــنطن
العاصمــة ،ولــه مكاتــب يف أنحــاء العــامل ممــا يعكــس اتســاع
نطــاق تواصلــه علــى املســتوى العاملــي وروابطــه الوثيقــة
مــع بلدانــه األعضــاء.
ويمكــن االطــاع علــى معلومــات إضافيــة عــن صنــدوق النقــد
الــدويل وبلدانــه األعضــاء يف موقــع الصنــدوق اإللكتــروين
علــى شــبكة اإلنترنــت. www.imf.org :

وســاهم التعلُــم عبــر شــبكة اإلنترنــت يف توســيع نطــاق
تغطيــة التدريــب املقــدم مــن الصنــدوق    .

التقرير السنوي ٢٠١٦
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التحديات واألولويات يف
سياسات الصندوق
يُعْرَض جدول أعمال السيدة مدير عام الصندوق بشأن السياسات
العامليــة مرتيــن ســنويا علــى اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة
واملاليــة ،التــي يسترشــد برأيهــا الصنــدوق يف شــؤون السياســات.
ويحــدد جــدول األعمــال التحديــات علــى مســتوى السياســات التــي
تواجــه البلــدان أعضــاء الصنــدوق ،ويُقَيِّــم التقــدم الــذي حتقــق منــذ
جــدول األعمــال الســابق ،ويضــع اخلطــوط العريضــة الســتجابات
السياســات الالزمــة علــى املســتوى العاملــي واملســتويات القُطْريــة،
ويصمــم طريقــة دعــم الصنــدوق لهــذه االســتجابات علــى مســتوى
السياســات.
وركــز جــدول األعمــال يف إبريــل  2016علــى سياســات إعــادة وضــع
االقتصــاد العاملــي علــى مســار أقــوى وأكثــر أمنــا .وأشــار إىل أنــه
ينبغــي أن تعــزز البلــدان التزامهــا بتحقيــق النمــو واســتخدام منهــج
ثالثــي احملــاور مــن أدوات السياســات املعــززة لبعضهــا البعــض،
يدعمــه قطــاع مــايل جيــد األداء والتعــاون علــى مســتوى العــامل.

السياسة النقدية
يف االقتصادات املتقدمة ،ينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية
حيثمــا تكــون فجــوات النــاجت ســالبة والتضخــم شــديد االنخفــاض.
ولكــن السياســة النقديــة ينبغــي أن تكــون مصحوبــة بسياســات أخــرى
لتقديــم الدعــم الضــروري للطلــب ،وال يمكنهــا معاجلــة االختناقــات
الهيكليــة التــي تواجــه النمــو .وتســاعد السياســات النقديــة غيــر
التقليديــة يف دعــم الطلــب ،وإن كانــت أســعار الفائــدة شــديدة
االنخفــاض — والســالبة يف بعــض احلــاالت — قــد يكــون لهــا آثــار
مباشــرة أيضــا علــى ربحيــة البنــوك .ويف االقتصــادات الصاعــدة،
يجــب أن تســعى السياســة النقديــة للتعامــل مــع تأثيــر ضعــف العمالت
علــى التضخــم وامليزانيــات العموميــة للقطــاع اخلــاص.

سياسة املالية العامة
هنــاك دواع قويــة لتنســيق السياســات حمليــا .فبينمــا تســتمر معانــاة
بعــض البلــدان مــن الديــن املرتفــع وفــروق العائــد الكبيرة على ســندات
الديــن الســيادي ومدخــرات القطــاع العــام املنخفضــة ،ويتعيــن عليهــا
تنفيــذ خطــط لضبــط أوضــاع ماليتهــا العامــة ،فــإن البلــدان ذات احليــز
املــايل ينبغــي أن تلتــزم بمزيــد مــن التخفيــف لقيــود سياســة املاليــة
العامــة .وبالنســبة لعــدد مــن البلــدان الدائنــة ،مــن شــأن ذلك أن يســاعد
أيضــا علــى تيســير اســتعادة التــوازن العاملــي .وبمقــدور كل البلــدان
أن تســاهم يف هــذا الصــدد باســتهداف مكونــات لإليــرادات والنفقــات
توفــر دعمــا أكبــر للنمــو ،وخاصــة زيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة
يف بعــض البلــدان.
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اإلصالحات الهيكلية
هنــاك إدراك واســع النطــاق لضــرورة اإلصالحــات الهيكليــة
لتحســين اإلنتاجيــة وزيــادة النــاجت املمكــن .وقــد تــم التعهــد
بالتزامــات عديــدة — منهــا مــا كان يف ســياق جمموعــة العشــرين
— ولكــن يتعيــن إعطــاء دفعــة للتنفيــذ .فينبغــي للبلــدان التــي
تمتلــك حيــزا يف ماليتهــا العامــة أن تســتفيد مــن أوجــه التضافــر
بيــن سياســات دعــم الطلــب واإلصالحــات الهيكليــة .ويمكــن
حتقيــق آثــار إيجابيــة يف األجــل القصيــر مــن خــال اإلصالحــات
الهيكليــة التــي تنطــوي علــى تنشــيط مــايل .ونظــرا لتنــوع هيــاكل
االقتصــادات اخملتلفــة ،ينبغــي ترتيــب أولويــات اإلصــاح
الهيكلــي لــكل اقتصــاد بمــا يعكــس الفــروق بيــن مراحــل التنميــة
االقتصاديــة ومــدى قــوة املؤسســات .ويف البلــدان املصــدرة للســلع
األوليــة والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل ،مــن الضــروري اعتماد
سياســات لتشــجيع التنــوع االقتصــادي والتحــول الهيكلــي.

العمل يف القطاع املايل

يتعيــن التوصــل إىل حلــول أيضــا للحيلولــة دون أن تصبــح عمليــة
تخفيــف اخملاطــر عقبــة كــؤود أمــام إتاحــة اخلدمــات املاليــة،
بمــا يف ذلــك العالقــات املصرفيــة املراســلة .وينبغــي أن تتخــذ
البلــدان مزيــدا مــن اخلطــوات للتعجيــل بمعاجلــة خلــل امليزانيــات
العموميــة يف القطــاع اخلــاص ،بحيــث يتســنى اجتنــاب عمليــة
مطولــة لتخفيــض نســب الرفــع املــايل مــن شــأنها إضعــاف قنــاة
االئتمــان التــي تســتخدمها السياســة النقديــة وزيــادة عــدم اليقيــن.
ومــن الضــروري اســتكمال االحتــاد املصــريف لالحتــاد األوروبــي
بإقامــة الدعامــة األخيــرة الباقيــة — وهــي النظــام املشــترك
لضمــان الودائــع — مــع بــذل جهــود لتخفيــض اخملاطــر يف
األجهــزة املصرفيــة .وينبغــي حتقيــق مزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ
عمليــة اإلصــاح التنظيمــي العاملــي واســتكمالها علــى نحــو
متســق ،بمــا يف ذلــك السياســات الراميــة إىل حتويــل قطــاع صيرفــة
الظــل إىل مصــدر مســتقر للتمويــل القائــم علــى الســوق   .

التعاون العاملي
ينبغــي أن يلتــزم كل بلــد بمجموعــة مــن إجــراءات السياســة
بمــا يســاهم يف حزمــة اإلصالحــات العامليــة لرفــع النمــو علــى
املســتويين الوطنــي والعاملــي .وباعتمــاد منهــج يقــوم علــى ثــاث
حمــاور يتــم اتخــاذه بالتنســيق بيــن البلــدان األعضــاء ،يمكــن أن
يتحقــق الدعــم املتبــادل للنشــاط االقتصــادي وتخفــض اخملاطــر
التــي تهــدد االســتقرار .وثمــة حاجــة للتعــاون العاملــي أيضــا .ومــن
أمثلــة ذلــك تعزيــز آليــات التكيــف وتوفيــر الســيولة ،ودعــم التجــارة
العامليــة ،ومعاجلــة الفســاد ،والتقــدم يف تنفيــذ جــدول أعمــال
اإلصالحــات التنظيميــة.

إصالح نظام احلصص
لكي يصبح الصندوق أكثر
حداثة وتمثيال ألعضائه 8.......................

نظرة عامة
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حتت األضواء
أدت اإلصالحــات إىل حتقيــق زيــادة كبيــرة يف مــوارد
الصنــدوق األساســية ،ممــا يتيــح للمؤسســة مواجهــة
األزمــات بمزيــد مــن الفعاليــة ،إىل جانــب حتســين
نظــام احلوكمــة يف الصنــدوق بمــا يجعلــه أكثــر تعبيــرا
عــن الــدور املتزايــد القتصــادات األســواق الصاعــدة
والبلــدان الناميــة الديناميكيــة يف االقتصــاد العاملــي.

واعتمد الكونغرس األمريكي يف ديسمبر  2015تشريعا يجيز لصندوق
النقــد الــدويل تنفيــذ إصالحــات  2010لنظــام احلصــص واحلوكمــة،
وتــم اســتيفاء كافــة شــروط تنفيذهــا يف ينايــر  .2016وتشــكل هــذه
اإلصالحــات التاريخيــة واســعة النطــاق خطــوة بالغــة األهميــة عــززت
دور الصنــدوق يف دعــم االســتقرار املــايل العاملــي.
وبتنفيــذ اإلصالحــات ،التــي صــدرت موافقــة جملــس احملافظيــن بشــأنها
يف  ،2010أصبــح الصنــدوق أكثــر حداثــة وتمثيــا ألعضائــه وأقــدر
علــى تلبيــة احتياجــات البلــدان األعضــاء يف القــرن احلــادي والعشــرين.
وتســتند هــذه اإلصالحــات إىل جمموعــة أســبق مــن التغيــرات املؤسســية
أجازهــا جملــس احملافظيــن يف .2008

إصالح نظام احلصص
لكي يصبح الصندوق أكثر حداثة وتمثيال ألعضائه
أهم نتائج إصالحات
 2010لنظام احلصص
واحلوكمة

8
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صندوق النقد الدويل

يتــم حتويــل نســبة تزيــد علــى %6

مــن أنصبــة احلصــص إىل اقتصــادات األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة الديناميكيــة
وكذلــك مــن البلــدان ذات التمثيل
الزائــد إىل البلــدان ناقصــة
التمثيــل.

 477مليار

 ٢٣٨٫٥مليار

نظرة عامة

ستزداد حصص كل

البلدان األعضاء نتيجة
لزيادة موارد الصندوق من
حصص العضوية على النحو
املتفق عليه (مقيسة بحقوق
السحب اخلاصة —راجع
الصفحة التالية) .وسيرتفع
جمموع املوارد من احلصص
بما يصل إىل نحو  477مليار
وحدة حقوق سحب خاصة
(حوايل  659مليار دوالر)
صعودا من مستواها احلايل
الذي يبلغ نحو  238.5مليار
وحدة حقوق سحب خاصة
(حوايل  329مليار دوالر).

وانضم اآلن أربعة من
اقتصادات األسواق
الصاعدة (هي البرازيل
والصين والهند وروسيا)

إىل جمموعة البلدان العشرة التي
تمتلك أكبر احلصص يف الصندوق،
وهي الواليات املتحدة واليابان
والبلدان األوروبية األربعة الكبرى
(فرنسا وأملانيا وإيطاليا واململكة
املتحدة).

تتم حماية أنصبة
حصص والقوة
التصويتية ألفقر
البلدان األعضاء يف
الصندوق.

1

.66

%16
12

تعهدت االقتصادات األوروبية

املتقدمة بتخفيض تمثيلها
اجملمع يف اجمللس
التنفيذي بمقدار مقعدين.

%6.2

3
6.14

%
74

%5.3

75

%4.0
76

%4.0

للمرة األوىل ،يشغل كل املقاعد
يف اجمللس التنفيذي
للصندوق مديرون تنفيذيون
تنتخبهم البلدان أعضاء
الصندوق .ففي السابق ،كانت
هناك خمسة مقاعد يف اجمللس
التنفيذي خمصصة ملديرين تعينهم
البلدان اخلمسة التي تمتلك أكبر
احلصص يف الصندوق.

سيتسع اجملال لتعيين
مناوب ثان للمدير
التنفيذي يف الدوائر
االنتخابية التي تضم
سبعة بلدان أعضاء أو
أكثر ،لتعزيز تمثيل الدائرة

االنتخابية يف اجمللس التنفيذي.

١٠ 5 7

%3.0
68

%2.6

1٩

%2.6

١٠
2.24

%
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التعلم

اإلطار  :1-1كيف يعمل نظام احلصص
يف الصندوق؟

تُخصص لكل بلد عضو يف
الصندوق حصة حمددة تقوم يف
األساس على مركزه النسبي يف
االقتصاد العاملي.
تمثل اشتراكات احلصص مكونا أساسيا
من مكونات موارد الصندوق املالية.

وحصة كل بلد عضو هي التي حتدد احلد األقصى
اللتزاماته املالية جتاه الصندوق ،وقوته التصويتية،
كما تؤثر على حجم التمويل الذي يمكنه احلصول عليه
من الصندوق.
صيغة احلصص

صيغة احلصص احلالية هي متوسط
مرجح إلجمايل الناجت احمللي (بوزن  )%50ودرجة

االنفتاح على االقتصاد العاملي ( )%30ومدى التغير
االقتصادي ( )%15وحجم االحتياطيات الدولية (.)%5
ولهذا 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.
حقوق السحب اخلاصة

والعملة التي تُرر بها احلصص هي
حقوق السحب اخلاصة ( )SDRsالتي
يستخدمها الصندوق كوحدة حساب .وأكبر

البلدان األعضاء يف الصندوق هي الواليات املتحدة
األمريكية ،حيث تبلغ حصتها احلالية (اعتبارا من 30
إبريل  83 )2016مليار وحدة حقوق سحب خاصة
(حوايل  118مليار دوالر) ،وأصغرها توفالو التي تبلغ
حصتها احلالية  2.5مليون وحدة حقوق سحب خاصة
(حوايل  3.5مليون دوالر).

بولندا

 5.8مليار
دوالر

إسبانيا

 13.5مليار
دوالر

األردن

 48مليون
دوالر

ال يتبع مقياسا حمددا

و

ون
ر
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الواليات
املتحدة

 118مليار
صندوق النقد الدويلدوالر

يجب أن يقدم كل عضو موارد
مالية على أساس حصته.
االشتراكات

يحدد اشتراك حصة البلد العضو احلد
األقصى حلجم املوارد املالية التي يلتزم
بتقديمها للصندوق .ويجب أن يسدد العضو

االشتراك احملدد له بالكامل عند االنضمام إىل
الصندوق ،مع سداد مبلغ يصل إىل  %25من قيمة
االشتراك بحقوق السحب اخلاصة أو عمالت بلدان
أخرى يحددها الصندوق ،وبقية املبلغ بعملته الوطنية.

يحصل كل عضو على تمويل على
أساس حصته.

تمثل حصة البلد العضو عامال
أساسيا يف حتديد قوته التصويتية
يف قرارات الصندوق

التمويل املتاح

القوة التصويتية

حتدد حصة البلد العضو حجم التمويل
الذي يمكنه احلصول عليه من الصندوق
(أي حدود استفادته من املوارد) .فعلى سبيل

املثال ،يف ظل أنواع معينة من القروض ،يستطيع البلد
العضو أن يقترض بحد أقصى  %145من قيمة حصته
على أساس سنوي و  %435على أساس تراكمي ،يف
حالة االستفادة العادية .غير أن املوارد املتاحة يمكن
أن تتجاوز تلك احلدود يف الظروف االستثنائية يف
حالة استيفاء معايير حمددة تتطلب تخفيف اخملاطر.

يحصل كل بلد عضو على حصة متساوية
مما يُطلق عليه «أصوات أساسية» وأصوات
إضافية على أساس احلصص.

يستطيع البلد
العضو أن يقترض
سنويا حتى

%145

من حصته.

يستطيع البلد
العضو أن يقترض
بشكل تراكمي حتى

%435

من حصته.

تخصيص حقوق السحب اخلاصة

حصص العضوية هي التي حتدد طريقة
تخصيص حقوق السحب اخلاصة للبلدان.
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حتت األضواء

سكا

بنا

بينمــا ال يــزال اجملتمــع الــدويل يســتوعب ويبنــي علــى
الــدروس املســتفادة مــن األزمــة املاليــة العاملية ،شــرع
الصنــدوق يف تنفيــذ عمليــة لتحســين فهــم التحديــات
التــي تواجــه النظــام النقــدي الــدويل .وتتصمــن هــذه
العمليــة مراجعــة الغــرض منهــا هــو الوقــوف علــى
أوجــه القصــور املتغيــرة يف النظــام ووضــع أســس
إصالحــات مــن شــأنها تعزيــز الصالبــة والنمــو علــى
املــدى الطويــل.

ء

شبك

مان مايل عاملية أكث
ر
ت
م
ةأ
ا

إصالح

النظام النقدي
الدويل
ف
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م عه

وتأتــي مراجعــة النظــام النقــدي الــدويل بعــد عــدة مبــادرات اتخذهــا
الصنــدوق كجــزء مــن اإلصالحــات التــي تمخضــت عنهــا األزمــة ،مثــل
اســتحداث الرقابــة املتكاملــة وتعزيــز الرقابــة علــى القطــاع املــايل،
وكالهمــا يهــدف إىل شــحذ تركيــز الصنــدوق علــى اخملاطــر ومواطــن
الضعــف ،وتوســيع نطــاق العمــل بشــأن انتقــال التداعيــات ،واإلصــاح
الشــامل جملموعــة أدوات اإلقــراض.

ل وقوعها
ا حا

والقصــد مــن العمــل بشــأن النظــام النقــدي الــدويل كذلــك هــو الســعي إىل
صقــل دور صنــدوق النقــد الــدويل يف قلــب االقتصــاد العاملــي ،اســتنادا
إىل املراجعــة الســابقة التــي أُجريــت يف  .2011وبــدأت املراجعــة
احلاليــة بمجموعــة مــن الدراســات ،صــدرت يف مــارس  ،2016مصممــة
إلثــراء املناقشــات حــول السياســات داخــل الصنــدوق واحملافــل الدوليــة
الرئيســية األخــرى ،بمــا فيهــا يف جمموعــة العشــرين .وســوف تقــدم ســردا
ملشــروعات خمتلفــة تدخــل ضمــن برنامــج عمــل الصنــدوق ،بمــا فيهــا
شــبكة األمــان املــايل العامليــة ،وحجــم الصنــدوق ،ودور حقــوق الســحب
اخلاصــة ،واملراجعــة العامــة اخلامســة عشــرة للحصــص ،وحتليــل
التدفقــات الرأســمالية.

آليات ملنع وقوع األز
م
ا
ضع
ت وا
ل
و
ت
كي

التعلم

وبينمــا الصنــدوق يف قلــب النظــام النقــدي الــدويل ،فهــو أيضــا جــزء
مــن النظــام األوســع الــذي يضــم البنــوك املركزيــة وغيرهــا مــن الهيئــات
اخملتصــة بوضــع املعاييــر .ودور الصنــدوق هــو تقديــم التحليــل والفهــم
املشــترك ،ولكــن العــبء يقــع علــى البلــدان األعضــاء يف اتخــاذ خطــوات
اإلصــاح.

وحددت الدراسة ثالثة جماالت ممكنة لإلصالح:
n

آليات منع وقوع األزمات والتكيف معها حال
وقوعها.

n

القواعد واملؤسسات التي تعزز التعاون العاملي
بشأن القضايا والسياسات التي تؤثر على
االستقرار العاملي.

n

احلاجة إىل بناء شبكة أمان مايل عاملية أكثر
تماسكا.

عد وإنشاء ا
ا
و
ق
ل
ا
حتديد

مل
ؤسسا

ت
الت

ي
تع

اون
لتع
زز ا

العاملي

أجرى صندوق النقد الدويل تقييما للنظام النقدي
الدويل .وكانت أوىل مراحل التقييم هي إعداد جمموعة
من الدراسات التحليلية ناقشها اجمللس التنفيذي يف
جلسات غير رسمية يف مارس  .2016وتبحث الدراسة
األوىل وعنوانها «تقوية النظام النقدي الدويل —حصر
ملا سبق» ،التحوالت الهيكلية التي هي أساس احلاجة
إىل مواصلة تعزيز النظام .وحتدد اجملاالت احملتملة
لإلصالح والتي ستعزز جهود منع وقوع أزمات
واآلليات العاملية للتكيف ،والتعاون ،وتوفير السيولة.

نظرة عامة

ولكــن عمليــة تقييــم النظــام النقــدي الــدويل تقتضــي أخــذ التحديــات
اجلديــدة يف احلســبان :كيفيــة تعزيــز عمليــة العوملــة بمــا يعــود
بمنفعــة أعــم علــى جميــع األطــراف يف االقتصــاد العاملــي ،ومعاجلــة
اســتعادة التــوازن يف الصيــن ،والتكيــف مــع انخفــاض أســعار الســلع
األوليــة ،والفــروق يف األوضــاع النقديــة بيــن االقتصــادات الرئيســية
يف العــامل .وبصفــة خاصــة ،يمــر العــامل بمرحلــة مــن انخفــاض النمــو
بينمــا تواصــل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
العمــل علــى تكامــل أســواقها املاليــة وتعميقهــا ،ويتعيــن بالتــايل إدارة
اخملاطــر ومواطــن الضعــف املصاحبــة للترابــط واالنفتــاح.

كذلــك يســهم الصنــدوق يف النظــام النقــدي الــدويل بتوفيــر جــزء مــن
شــبكة أمــان مــايل عامليــة تكفــل ثالثــة أمــور حتميــة :التشــجيع علــى
صنــع سياســات أفضــل ،وتمويــل عمليــة التكيــف بوتيــرة معقولــة،
وتتيــح التأميــن املطلــوب للبلــدان التــي قــد تتأثــر بعــدم االســتقرار دون
أن تكــون طرفـ ًـا يف األزمــة .وتمثــل ترتيبــات التمويــل اإلقليميــة مســتوى
آخــر مــن شــبكة األمــان ،وهــي الترتيبــات علــى غــرار «مبــادرة شــيانع
مــاي» ،وعلــى الصنــدوق أن يجــد ســبيال لتوثيــق التعــاون معهــا.

اإلطار  :2-1كيف يمكن
حتسين النظام النقدي الدويل؟

وتُري الدراسة الثانية وعنوانها «كفاية شبكة
األمان املايل العاملية» تقييما ملواطن القوة وجوانب
الضعف والتحديات يف مصفوفة التدابير املوضوعة
لدعم االقتصاد العاملي يف أوقات العُسر .وتشمل هذه
التدابير االحتياطيات الدولية ،وترتيبات املبادلة بين
البنوك املركزية ،وترتيبات التمويل اإلقليمية ،وموارد
صندوق النقد الدويل ،واألدوات القائمة على السوق.
وتثبت الدراسة أن شبكة األمان املايل العاملية اليوم
أكبر وتتضمن طبقات متعددة أكثر من ذي قبل وأنها
تكتسب قوة بمرور الوقت ،وال سيما مع عمليات تنقيح
أطر الرقابة واإلقراض من الصندوق .ومع هذا ،تسلم
الدراسة كذلك بأن اجملال متاح لتحسين الهيكل احلايل
لشبكة األمان من أجل زيادة الوضوح يف مسارها،
وتعزيز مصداقيتها ،وتعجيل وتيرة آليات التأمين
والتمويل يف مواجهة الصدمات وتوفير احلوافز
الصحيحة للبلدان كي تطبق سياسات اقتصادية كلية
سليمة.
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حتت األضواء
استكمل اجمللس التنفيذي للصندوق يف
 30نوفمبــر  2015مراجعتــه املنتظمــة
لســلة العمــات التــي تتألــف منهــا حقــوق
الســحب اخلاصــة والتــي يجريهــا كل
خمــس ســنوات .وقــرر اجمللــس أن اليــوان
الصينــي اســتوفى املعاييــر املطبقــة
لالنضمــام إىل عمــات الســلة ،وســوف
يعتبــر عملــة قابلــة للتــداول احلــر اعتبــارا
مــن  1أكتوبــر  2016ويُــدرَج يف الســلة
كعملــة خامســة إىل جانــب الــدوالر
األمريكــي واليــورو واليــن اليابــاين
واجلنيــه االســترليني.
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إضافة عملة الصين

سلة حقوق
السحب
اخلاصة

إىل

وطبقــا للطريقــة املعمــول بهــا يف تقييــم حقــوق الســحب اخلاصــة ،تتــم
مراجعــة ســلة عمــات حقــوق الســحب اخلاصــة كل خمــس ســنوات مــا
مل تطــرأ تطــورات يف تلــك األثنــاء تبــرر إجــراء مراجعــة مبكــرة .ويتــم
يف مراجعــة حقــوق الســحب اخلاصــة تقييــم معاييــر اختيــار العمــات،
والعمــات اخملتــارة ،ومنهجيــة الترجيــح ،ومكونــات ســلة أســعار الفائــدة
علــى حقــوق الســحب اخلاصــة ،بهــدف زيــادة جاذبيتهــا كأصــل احتياطي
دويل.
وبعــد اجتمــاع اجمللــس التنفيــذي وموافقتــه علــى انضمــام اليــوان
الصينــي إىل ســلة حقــوق الســحب اخلاصــة ،أدلــت الســيدة كريســتين
الغــارد ،مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل ،بالبيــان التــايل:
يمثــل قــرار اجمللــس التنفيــذي بإدخــال اليــوان ضمــن ســلة عمــات
حقــوق الســحب اخلاصــة عالمــة فارقــة
مهمــة علــى مســار اندمــاج

ولــدى اتخــاذ قــرار إدخــال اليــوان ،أشــار املديــرون التنفيذيــون إىل
«الزيــادة الكبيــرة يف اســتخدام وتــداول اليــوان علــى املســتوى الــدويل
منــذ املراجعــة الســابقة ،وذلــك حســب كل املؤشــرات التــي استرشــد بهــا
التقييم .واتفقوا على أن اليوان يمكن اعتباره اآلن واســع االســتخدام
بالفعــل ألداء مدفوعــات عــن املعامــات الدوليــة» و«واســع التــداول
يف أســواق النقــد األجنبــي الرئيســية».
وســيظل حتديــد ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة مســتندا
إىل متوســط مرجــح ألســعار الفائــدة علــى األدوات املاليــة قصيــرة
األجــل يف أســواق العمــات املدرجــة يف الســلة.

أسعار الفائدة القياسية 2010 ،و2016
أســعار الفائــدة القياســية املســتخدمة كأســعار ممثلــة للخمــس عمــات
يف الســلة يف أول أكتوبــر ( 2016متــى أصبــح ضــم اليــوان الصينــي
إىل حقــوق الســحب اخلاصــة ســاريا):
 nالــدوالر األمريكــي :العائــد الســوقي علــى أذون اخلزانــة األمريكيــة
لثالثــة أشــهر
 nاليــورو :العائــد علــى اليــورو لثالثــة أشــهر (ســعر الفائــدة الفــوري
لثالثــة أشــهر علــى ســندات احلكومــة املركزيــة املصنفــة AA
فأعلــى يف منطقــة اليــورو التــي يصدرهــا البنــك املركــزي
األورو بــي)
 nاجلنيــه االســترليني :العائــد الســوقي علــى أذون اخلزانــة
البريطانيــة لثالثــة أشــهر
 nاليــن اليابــاين :ســعر الفائــدة علــى أذون اخلصــم الصــادرة عــن
اخلزانــة اليابانيــة لثالثــة أشــهر
 nاليــوان :العائــد املعيــاري علــى ســندات اخلزانــة الصينيــة بأجــل
ثالثــة أشــهر(الذي تنشــره & China Central Depository
)Clearing Co., Ltd.
أســعار الفائــدة القياســية املســتخدمة كأســعار ممثلــة لألربــع عمــات
يف الســلة يف مراجعــة :2010
 nالــدوالر األمريكــي :العائــد الســوقي علــى أذون اخلزانــة األمريكيــة
لثالثــة أشــهر
 nاليورو :العائد على اليورو لثالثة أشهر
 nاليــن اليابــاين :ســعر الفائــدة علــى أذون اخلصــم الصــادرة عــن
اخلزانــة اليابانيــة لثالثــة أشــهر
 nاجلنيــه االســترليني :العائــد الســوقي علــى أذون اخلزانــة
البريطانيــة لثالثــة أشــهر.

التعلم

تضم سلة حقوق السحب اخلاصة اجلديدة خمس
عُمالت ستُقاس أوزانها على النحو التايل يف أول
أكتوبر  ،2016بناء على الصيغة التي اتفق بشأنها
اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل:

نظرة عامة

االقتصــاد الصينــي يف النظــام املــايل العاملــي .كذلــك يمثــل
هــذا القــرار اعترافــا بالتقــدم الــذي أحرزتــه الســلطات الصينيــة
يف الســنوات املاضيــة نحــو إصــاح النظــم النقديــة واملاليــة
يف الصيــن .وســيؤدي اســتمرار هــذه اجلهــود وتعميقهــا إىل
تقويــة النظــام النقــدي واملــايل الــدويل ،ممــا ســيدعم بــدوره
النمــو واالســتقرار يف الصيــن واالقتصــاد العاملــي.

اإلطار  :3-1ما هي أوزان
العمالت يف سلة حقوق
السحب اخلاصة؟

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-١
ﲢﺪﻳــﺪ اﻷوزان اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻼت ﰲ ﺳــﻠﺔ ﺣﻘــﻮق
اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ،ﰲ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦
اﻟﻴﻮرو ٪٣٠٫٩٣

اﻟﻴﻮان
٪١٠٫٩٢
اﻟﻴﻦ ٪٨٫٣٣
اﳉﻨﻴﻪ
اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
٪٨٫٠٩

اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ٪٤١٫٧٣

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢-١

ﲢﺪﻳــﺪ اﻷوزان اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻼت ﰲ ﺳــﻠﺔ ﺣﻘــﻮق
اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ٢٠١٠ ،
اﻟﻴﻮرو ٪٣٧٫٤

اﻟﻴﻦ ٪٩٫٤

اﳉﻨﻴﻪ
اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
٪١١٫٣

اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ٪٤١٫٩
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حتت األضواء

عام من التطور

تغيير
أنغام املوسيقى
يقــول املَثَــل اإلفريقــي «إذا تغيــرت أنغــام املوســيقى،
تتغيــر خطــوات الرقصــة» .وأمامنــا هــذا العــام فرصــة
التبــاع منهــج جديــد — أي تغييــر أنغــام املوســيقى
— لترســيخ أقــدام بلــدان العــامل علــى مســار النمــو
االحتوائــي القابــل لالســتمرار.

وعــرض الصنــدوق مســاعدته حيــث تعهــد بمجموعــة مــن االلتزامــات يف
املؤتمــر الــدويل الثالــث املعنــي بتمويــل التنميــة الــذي عُقِــد يف العاصمــة
اإلثيوبيــة أديــس أبابــا يف يوليــو  .2015وحُ ـدِّدت التدابيــر ذات الصلــة
يف تقريريــن حــول السياســات ناقشــهما اجمللــس التنفيــذي يومــي أول
يوليــو و 6يوليــو .ووافــق اجمللــس علــى منهــج شــامل يتضمــن تعزيــز
الدعــم املــايل وتكثيــف املشــورة بشــأن السياســات واملســاعدة الفنيــة

— كريستين الغارد ،مدير عام الصندوق،
كلمة ألقتها يف معهد بروكينغز يف  8يوليو 2015

وُصِــف  2015بأنــه عــام
التطــور ،حيــث ركــز اجملتمــع
الــدويل علــى بنــاء شــراكة
عامليــة لتمكيــن البلــدان الناميــة
منخفضــة الدخــل مــن وضــع
األســس الالزمــة لتحقيــق نمــو
احتوائــي وقابــل لالســتمرار يف
العقــود القادمــة .ويرتكــز هــذا
اجلهــد علــى «أهــداف التنميــة املســتدامة» وهــي جمموعــة مــن األهــداف
التــي اعتمدتهــا األمم املتحــدة يف ســبتمبر  2015وتغطــي طائفــة
مــن األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .وحتــل «أهــداف
التنميــة املســتدامة» حمــل «األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة» وهــي
جمموعــة مــن األهــداف التــي غطــت الفتــرة مــن 2015-2000
وارتكــزت حــول تخفيــض نســبة الفقــر يف العــامل إىل النصــف
وحتســين مؤشــرات التنميــة املرتبطــة بالصحــة والتعليــم .واآلن
أصبــح التحــدي أمــام البلــدان املانحــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة
هــو حتقيــق هــذه األهــداف لتصبــح حقيقــة.
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تعزيز
الدعم املايل

تنمية
القدرات

وال تقتصــر االلتزامــات التــي تعهــد بهــا الصنــدوق للمجتمــع الــدويل
علــى التمويــل ،ممــا يعكــس معاجلــة أهــداف التنميــة املســتدامة
جملموعــة واســعة مــن القضايــا التــي تدخــل يف صلــب صالحيــة
الصنــدوق .وتشــمل هــذه القضايــا تعبئــة اإليــرادات احملليــة ،وحتقيــق
الكفــاءة والفعاليــة يف اإلنفــاق ،وجــذب التدفقــات الرأســمالية
وإدارتهــا ،والتوســع يف االســتثمارات العامــة ،وقضايــا تتعلــق
بالسياســات الدوليــة مثــل احلفــاظ علــى االســتقرار املــايل العاملــي
والتعــاون الضريبــي الــدويل .وطُـرِح كثيــر مــن هــذه القضايــا للنقــاش
يف ســبتمبر  2015حينمــا اجتمــع أعضــاء األمم املتحــدة يف مدينــة
نيويــورك إلطــاق أهــداف التنميــة املســتدامة ،كمــا ألقــت عليهــا
الضــوء مذكــرة حــول مناقشــات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل صــدرت
بمناســبة انعقــاد هــذا االجتمــاع .ويخصــص صنــدوق النقــد الــدويل
بالفعــل خُمــس مــا ينفــق علــى تنميــة القــدرات للمســاعدة يف جمــايل
السياســات الضريبيــة وإدارة الضرائــب ،كمــا ســيخصص مزيــدا مــن
املــوارد يف إطــار التدابيــر اجلديــدة (راجــع اإلطــار  4-1عــن التزامــات
الصنــدوق ،صفحــة .)19

تكثيف املشورة
بشأن السياسات

التركيز على
الدول الهشة

نظرة عامة

وتنميــة القــدرات .وقــد حــددت الســيدة كريســتين الغــارد ،مديــر عــام
الصنــدوق هــذه االلتزامــات التــي تعهــد بهــا الصنــدوق يف الكلمــة التــي
ألقتهــا يف مؤسســة بروكينغــز.

وترتبــط قضيــة تغيــر
املنــاخ ارتباطــا وثيقــا
بالتنميــة القابلــة لالســتمرار
ألن أفقــر ســكان العــامل هــم
أكثرهــم تأثــرا بالقضايــا
ايل يبرزهــا التأثيــر البشــري
املتســارع علــى البيئــة .وعُقِــد
اجتمــاع دويل ثالــث حــول هــذه القضايــا يف باريــس يف ديســمبر
 ،2015تمخض عن التوصل إىل اتفاق تاريخي يضع إطارا لتحقيق
تقــدم ملمــوس نحــو تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ .وصــدرت مذكــرة عــن
مناقشــات خبــراء الصنــدوق يف ذلــك الوقــت أوضحــت انعكاســات تغيــر
املنــاخ علــى املاليــة العامــة واالقتصــاد الكلــي والقطــاع املــايل.
كذلــك يعتــزم الصنــدوق مســاعدة البلــدان األعضــاء علــى معاجلــة
الفجــوات الكبيــرة يف البنيــة التحتيــة بمزيــد مــن الكفاءة واالســتمرارية
عــن طريــق تقديــم املشــورة واملســاعدة الفنيــة يف أهــم جمــاالت إدارة
االســتثمار العــام الالزمــة لإلنفــاق الفعــال علــى البنيــة التحتيــة.
وســيعمل الصنــدوق علــى تعميــق حتليلــه للعالقــات بيــن االســتثمار
العــام والنمــو واحلفــاظ علــى الديــن يف حــدود يمكــن االســتمرار يف
حتملهــا مــن أجــل املســاعدة علــى حتديــد الوتيــرة املالئمــة لزيــادة
اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة.
واتُخِذت أوىل اخلطوات نحو التنمية الشاملة القابلة لالستمرار
يف  .2015ويتمثل التحدي يف مواصلة العمل يف املستقبل.

تعبئة
اإليرادات
احمللية

التقرير السنوي ٢٠١٦
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حتت األضواء

عام من التطور

أولويات سياسة تمويل التنمية
أجــرى الصنــدوق يف مطلــع عــام  2016تقييمــا للتقــدم املبدئــي نحــو
«تمويــل التنميــة» يف اجتمــاع عقدتــه األمم املتحــدة .وحُ ـدِّدت أربــع
أولويــات:
n

n

يجــب علــى كل بلــد أن يأخــذ زمــام القيــادة يف إرســاء االســتقرار
االقتصــادي واملــايل الــذي يمثــل شــرطا أساســيا لتحقيــق التنميــة
القابلــة لالســتمرار ،ولكــن يجــب أن تكــون هــذه اجلهــود مدعومــة
بالتعــاون الــدويل.
تكتســب زيــادة التعــاون الــدويل بشــأن قضايــا الضرائــب أهميــة
حاســمة يف ضمــان تعزيــز عمليــات تعبئــة املــوارد ،وذلــك بصفــة
خاصــة للحــد مــن نقــل األربــاح إىل املناطــق التــي تفــرض ضرائــب

ميانمــار :إصــاح الضرائــب
لتحقيــق نمــو احتوئــي
بعــد مضــي خمســين عامــا مــن العيــش يف شــبه عُزلــة،
واجهــت ميانمــار حتديــا يف حتديــث نظامهــا الضريبــي
لكي يواكب الطلبات يف بيئة اقتصادية ديناميكية أكثر
انفتاحــا ومــن أجــل تعبئــة اإليــرادات لتمويــل اإلصالحــات
الهيكليــة واالجتماعيــة التــي تأخــر تنفيذهــا .وكانــت
نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف البــاد
أقــل مــن  %7يف  ،2012وهــي واحــدة مــن أقــل النســب يف
العــامل ،وســعت الســلطات إىل زيــادة اإليــرادات الضريبيــة
بطريقــة عادلــة حتقــق املســاواة وتتســم بالشــفافية.
وقــدم صنــدوق النقــد الــدويل مســاعدته يف تصميــم
اســتراتيجية إصــاح بدعــم مــن صنــدوق اســتئماين
متعــدد الشــركاء ،هــو الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي
للسياســة واإلدارة الضريبيــة .والهــدف الرئيســي مــن
اإلصــاح هــو تعزيــز القــدرات املؤسســية لــدى اإلدارة
الضريبيــة يف ميانمــار وإعــداد اإلدارة وجمتمــع األعمــال
إلصالحــات ضريبيــة أطــول أجــا .وتتضمــن النتائــج
توســيع الوعــاء الضريبــي وحتســين االمتثــال.
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n
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منخفضــة .وصنــدوق النقــد الــدويل ملتــزم بتكثيــف املســاعدة
الفنيــة التــي يقدمهــا يف جمــال السياســة واإلدارة الضريبيــة.
يتعيــن التركيــز علــى النمــو االحتوائــي مــن أجــل حتقيــق نمــو
اقتصــادي أقــوى بوجــه عــام .ويعنــي ذلــك ،علــى ســبيل املثــال،
حتســين تعليــم الفتيــات والقضــاء علــى املثبطــات وإزالــة احلواجــز
أمــام توظيــف املــرأة يف نظــم الضرائــب واإلعانــات.
يتعيــن أن تعمــل البلــدان علــى زيــادة التركيــز علــى فــرض ضرائــب
الطاقــة وتخفيــف االعتمــاد علــى دعــم الطاقــة .فيتضــح مــن حتليــل
أجــراه الصنــدوق أن جممــوع الدعــم علــى مســتوى العــامل يصــل إىل
 5.3تريليون دوالر ،أو  %6.5من إجمايل الناجت احمللي العاملي.
ومــن شــأن تخفيــض هــذا اإلنفــاق أن يحــرر املــوارد ويوجههــا نحــو
اســتخدامات أكثــر إنتاجيــة ،بمــا يف ذلــك يف البلــدان الناميــة.

بدأت ميانمار من وعا ٍء ضريبي حمدود للغاية واستطاعت أن حترز تقدما:
منــذ عــام  ،2012ارتفعــت اإليــرادات مــن الضرائــب
الرئيســية بمــا يزيــد علــى  %20ســنويا يف املتوســط.
امتثــال كبــار املكلفيــن الضريبييــن يف جمــاالت
التســجيل وتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة يف وقتهــا
وســداد الضرائــب يقتــرب مــن املمارســات الدوليــة
اجليــدة.
بــدء إصالحــات السياســة الضريبيــة التــي تركــز علــى
توســيع وعــاء الضرائــب غيــر املباشــرة ،واإلدارة
الضريبيــة أصبحــت يف وضــع أفضــل يؤهلهــا للبــدء
يف إعــادة النظــر يف وعــاء الضرائــب املباشــرة.

إحــدى املهــام الرئيســية جلهــود اإلصــاح هــي تكويــن فهــم أقــوى بيــن اجلمهــور
لــدور الضرائــب يف تمويــل الســلع واخلدمــات العامــة الضروريــة وكذلــك
ضمــان فهمهــم أن ســداد الضرائــب هــو ســمة مميــزة لبلــد حديــث فعــال .وبرغــم
أن ميانمــار ســتحتاج إىل دعــم واســع النطــاق يف ســعيها لتحقيــق النمــو
االحتوائــي لســنوات طويلــة ،فــإن النتائــج املبكــرة تبــدو واعــدة.

بينمــا يمــر العــامل بفتــرة تغيــر يف املنــاخ ،أصبحــت الــدول اجلزريــة
الصغيــرة يف احمليــط الهــادئ والبحــر الكاريبــي مــن البلــدان األشــد
تعرضــا للكــوارث الطبيعيــة بمــا فيهــا األعاصيــر والتســونامي
والفيضانــات .ويفــرض تغيــر املنــاخ يف حــد ذاتــه خماطــر أمــام
اســتمرار بقــاء بعــض اجلــزر يف احمليــط الهــادئ.
ويغطــي عمــل الصنــدوق املتواصــل مــع الــدول الصغيــرة جمموعــة مــن
القضايــا االقتصاديــة الكليــة وقضايــا السياســات ذات الصلــة .ومــع
تزايــد وقــوع الكــوارث الطبيعيــة التــي تؤثــر علــى الــدول الصغيــرة يف
الســنوات األخيــرة ،انتقــل موضــع تركيــز العمــل نحــو السياســات التــي
تهــدف إىل تعزيــز حتــرك السياســة يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة
وتغيــر املنــاخ.
وبينمــا كان العمــل التحليلــي يُجــرى يف الســابق لــكل بلــد علــى حــد،
نشــر خبــراء الصنــدوق يف يونيــو  2015أول دراســة قُطْريــة مقارنــة
حتــدد التأثيــر الكمــي للكــوارث الطبيعيــة :وهــي ورقــة عمــل صــادرة
عــن صنــدوق النقــد الــدويل بعنــوان «تعزيــز الصالبــة االقتصاديــة
الكليــة يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة وتغيــر املنــاخ يف الــدول
الصغيــرة يف احمليــط الهــادي».
وخلُصــت ورقــة العمــل إىل أن تقييــم التكاليــف املتوقعــة علــى املاليــة
العامــة وتأثيــر الكــوارث الطبيعــة علــى النمــو لــه دور مهــم يف تقييــم
اآلفــاق املتوقعــة علــى املــدى الطويــل يف البلــدان اجلزريــة يف احمليــط

التعلم

نظرة عامة

صالبة الدول الصغيرة يف
مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير
املناخ

الهــادئ .وتشــير إىل أن مــن شــأن وضــع التقديــرات ضمــن اإلطــار
االقتصــادي الكلــي قبــل وقــوع احلــدث أن يســاعد علــى تعزيــز إدارة
خماطــر الكــوارث يف البلــدان ومــن ثــم قدرتهــا علــى مواجهــة هــذه
األحــداث.
وإدخــال هــذه التكاليــف املتوقعــة ضمــن حتليــل القــدرة على االســتمرار
يف حتمــل الديــن لــكل بلــد يمكــن أن يســاعد علــى حتديــد مقــدار احلاجــة
إىل احتياطيــات وقائيــة علــى مســتوى املاليــة العامــة والقطــاع املــايل
وإىل مصــادر تمويــل أخــرى .ويمكــن مــن خــال هــذه العمليــة كذلــك
حتديــد احليــز املتوافــر يف املاليــة العامــة لتأســيس البنيــة التحتيــة
الالزمــة ملعاجلــة الكــوارث الطبيعيــة وتغيــر املنــاخ .وســوف تتيــح هــذه
اخلطــوات تصميــم املشــورة التــي يقدمهــا الصنــدوق بشــأن السياســات
علــى نحــو مالئــم بشــكل أكبــر لالحتياجــات القُطْريــة.
وســوف تتبــع هــذه الورقــة دراســة بشــأن السياســات يف الســنة املاليــة
 2017حول نفس املوضوع ،وتُقَيِّم أفضل طريقة يمكن أن ينتهجها
الصنــدوق يف دعــم النمــو وزيــادة الصالبــة يف الــدول الصغيــرة يف
منطقتــي الكاريبــي واحمليــط الهــادئ.
وصــدر يف مايــو  2015تقريــر اخلبــراء بعنــوان «التطــورات
االقتصاديــة الكليــة وقضايــا خمتــارة يف الــدول الناميــة الصغيــرة»
الطــاع اجلمهــور .وأجــرى هــذا التقريــر حتليــا يســتند إىل عــدة تقاريــر
ســابقة عــن الــدول الصغيــرة وناقشــه اجمللــس التنفيــذي يف جلســة غيــر
رســمية أثنــاء الســنة املاليــة .2015

اإلطار  :4-1ما هي التزامات صندوق النقد الدويل نحو
تمويل التنمية؟

أعلن الصندوق يف يوليو  2015عن التزامات
أساسية بتقديم تمويل يف ظل «تمويل التنمية»
تضمنت ثالثة عناصر رئيسية:
 nزيادة األموال املتاحة للبلدان املؤهلة ذات
الدخل املنخفض من خالل التوسع يف إتاحة
تسهيالته التمويلية امليسرة بنسبة إضافية
قدرها  — %50واكتسب هذا االلتزام أهمية
متزايدة خالل السنة املالية  2016عندما أدى
تباطؤ النمو يف األسواق الصاعدة وتراجع
أسعار السلع األولية إىل فرض ضغوط جديدة
على كثير من البلدان النامية.

n

توجيه التمويل امليسر نحو أفقر البلدان وأكثرها
تعرضا للمخاطر

n

حتديد سعر فائدة صفري لكل القروض املقدمة
بموجب «التسهيل االئتماين السريع» الذي
يهدف إىل مساعدة البلدان املتضررة من
الكوارث الطبيعية والدول الهشة/اخلارجة من
الصراعات.

كذلك يدعم الصندوق تمويل التنمية من خالل
أنشطته يف جمال تنمية القدرات.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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حتت األضواء

تنمية
القدرات

تشــكل زيــادة تعبئــة اإليــرادات
احملليــة أحــد اجملــاالت الرئيســية
التــي تطلــب البلــدان األعضــاء
االســتفادة مــن خبــرة الصنــدوق
فيهــا — بدعــم مــن شــركائه —
ملســاعدتها علــى إحــراز «أهــداف
التنميــة املســتدامة» لــأمم املتحــدة.

إصالح السياسة
واإلدارة الضريبية

بيرو
أخــذ الصنــدوق منــذ أكتوبــر  2011يقــدم مســاعدة فنيــة إلدارة
اإليــرادات يف بيــرو — بدعــم مــن وزارة الدولــة للشــؤون االقتصاديــة
يف سويســرا ( — )SECOمــن أجــل تعزيــز تعبئــة اإليــرادات.
وتركــز العمــل األساســي يف هــذا املشــروع علــى تعميــق امتثــال املكلفيــن
الضريبييــن .وأعــدت املشــروع هيئــة اإلدارة اجلمركيــة والضريبيــة
( )SUNATوتضمــن تطبيــق نظــام تدقيــق قائــم علــى اخملاطــر لــكل
شــريحة من املكلفين الضريبيين وفتح حســاب جار متكامل للملكفين
الضريبييــن ،ومركزيــة نظــم تدقيــق العمليــات الضريبيــة واجلمركيــة،
وتعزيــز التنســيق بيــن خمتلــف مســتويات الهيئــة.

بيرو

وخالل عام  ،2015ســاهم البرنامج املمول من وزارة الدولة للشــؤون
االقتصاديــة يف سويســرا يف تمويــل بعثتيــن مــن صنــدوق النقــد الــدويل
وثالثــة مــن اخلبــراء الــذي كُلِفــوا بمهــام قصيــرة األجــل .وخلُصــت
مراجعــة أُجريــت إىل حتقــق األهــداف ،حيــث ازداد حتصيــل الضرائــب
بشــكل كبيــر (الشــكل البيــاين  )3-1وتقلصــت فجــوة االمتثــال لضريبــة
القيمــة املُضافــة كثيــرا (الشــكل البيــاين .)3-1

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-١
ﺑﻴﺮو :اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤-١

)ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

١٧
١٦

١٫٩

٢٫٩

١٥
١٤
١٣

١٤٫١

٢٠١٥–٢٠١١
أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى

١٢٫٨
٢٠١٠–٢٠٠٦
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺮو.
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١٢
١١
١٠

ﺑﻴﺮو :ﻓﺠﻮة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌُﻀﺎﻓﺔ٢٠١٣-٢٠٠٣ ،
) ٪ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ(

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

ﺻﻔﺮ
٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣
اﳌﺼﺪر :ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺮو.

موريتانيا
شــهدت موريتانيــا يف الســنوات األخيــرة ارتفاعــا كبيــرا يف حتصيــل
اإليــرادات الضريبيــة ،فبلغــت مســتويات أعلــى مــن وســيط البلــدان
منخفضــة الدخــل .وخــال الفتــرة بيــن  2009و ،2014ارتفــع جممــوع
اإليــرادات مــن  %20.4إىل  %27.6مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،وارتفــع
جممــوع اإليــرادات الضريبيــة مــن  %11.5إىل  %18.5مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي (الشــكل البيــاين  .)5-1وبينمــا حتقــق النمــو االقتصــادي مدفوعــا
بأنشــطة التعديــن املزدهــرة ،ســاهم القطــاع غيــر املرتبــط باملــوارد يف
البــاد بمعظــم هــذا التحســن امللحــوظ.
ويمكــن عــزو أحــد أســباب هــذه الزيــادة إىل سلســلة مــن إجــراءات تبســيط
وحتســين النظــام الضريبــي بعــد تنفيــذ برنامــج املســاعدة الفنيــة التــي
قدمهــا الصنــدوق علــى مــدى ســنوات متعــددة .ودعــم هــذا البرنامــج اثنــان
مــن الصناديــق االســتئمانية املواضيعيــة لــدى الصنــدوق همــا الصنــدوق
االســتئماين املواضيعــي للسياســة واإلدارة الضريبيــة وإدارة ثــروة
املــوارد الطبيعيــة.

نظرة عامة

كوسوفو

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-١
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :اﻹﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻮارد
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
وﺳﻴﻂ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٣ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٩
٢٠١٠
ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات
ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت »آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ« ،واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

موريتانيا

كوسوفو
عندمــا انضمــت كوســوفو إىل صنــدوق النقــد الــدويل يف  ،2009كانــت،
كأي بلــد خــرج مــن دائــرة الصــراع ،تواجــه عقبــات أمــام ضمــان كفايــة
اإليــرادات العامــة لتمويــل اخلدمــات .وكان يتعيــن حتســين االمتثــال
الضريبــي .وكانــت املؤسســات احلكوميــة جديــدة ،والوضــع االقتصــادي
صعبــا.
وتــوىل صنــدوق النقــد الــدويل منــذ عــام  2010إدارة مشــروع لتحديــث
اإلدارة الضريبيــة يف كوســوفو بتمويــل مــن وزارة الدولــة للشــؤون
االقتصاديــة يف سويســرا ( .)SECOومــن خــال هــذا املشــروع ،تمكنــت
اإلدارة الضريبيــة يف كوســوفو( )TAKمــن حتســين ترتيباتهــا اإلداريــة
والتنظيميــة بشــكل كبيــر.
واليــوم يمكــن اعتبــار منهــج االمتثــال الضريبــي الــذي تتبعــه اإلدارة
الضريبيــة يف كوســوفو مــن أفضــل املمارســات علــى املســتوى اإلقليمــي.
وخصصــت اإلدارة الضريبيــة منــذ عــام  2012مواردهــا التشــغيلية
للقيــام بأنشــطة إداريــة مصممــة خصيصــا ملواجهــة خماطــر ضريبيــة
حمــددة .وكانــت الفكــرة هــي حتقيــق أكبــر األثــر علــى ســلوك املكلفيــن
الضريبييــن والوصــول إىل الكفــاءة اإلداريــة .ووُضِــع كذلــك نظــام رقابــة
حمكــم.
كذلــك كان حتســين مســتوى العدالــة علــى رأس األولويــات .واتخــذت
اإلدارة الضريبيــة يف كوســوفو خطــوات لبنــاء الثقــة والتعــاون مــع
املكلفيــن الضريبييــن .ونتيجــة لذلــك ،اكتســبت عمليــات حتصيــل
الضرائــب قــوة كبيــرة ،مــع ارتفــاع اإليــرادات بنســبة  %8.5يف عــام
 2015مقارنــة بعــام  ،2014كمــا ارتفعــت نســبة الضرائــب إىل إجمــايل
النــاجت احمللــي ارتفاعــا مطــردا مــن  %20.3يف  2009إىل  %22.2يف
.2015
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أدى تخلخل أوضاع معظم
سكان سوريا والبلدان األخرى
التي تواجه صراعات داخلية
إىل وقوع أزمة إنسانية كان
لها تأثير اقتصادي مباشر

عبر منطقتي الشرق األوسط
وأوروبا ومناطق أخرى غيرهما.

وأدت التداعيات االقتصادية
التي أثرت على كثير من البلدان
األعضاء إىل فرض حت ٍد أمام
صندوق النقد الدويل يف العديد
من جماالت عمله .ودعت اللجنة
الدولية للشؤون النقدية واملالية
يف اجتماعها الذي انعقد يف
إبريل  2016الصندوق إىل «أن
يكون مستعدا للمساهمة يف حدود
الصالحيات املنوطة به» إلدارة
التداعيات الناشئة من «تدفقات
الالجئين الكبيرة ».وكانت أوىل
اخلطوات أثناء السنة املالية
 2016هي تكوين فهم أوضح
لنطاق التحديات االقتصادية يف
كل من الشرق األوسط وأوروبا.

2222

صندوق النقد الدويل

التأثير االقتصادي للصراعات
وطفرة الالجئين
ال تزال الصراعات آخذة يف التعمق يف منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وأفغانستان وباكستان ( .)MENAPفبعد انحسارها يف هذه
املنطقة خالل التسعينات من القرن املاضي اتسع نطاقها وزادت حدتها
يف أوائل األلفينات .وتزايدت الصراعات الداخلية مما أثر على املدنيين،
خاصة نتيجة التساع دور جماعات عنيفة غير تابعة لدولة مثل
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش ».وكانت التكاليف
اإلنسانية فادحة .وتشير تقديرات األمم املتحدة إىل أن ما يزيد على
 250ألف نسمة قد لقوا حتفهم بينما جُرِح ما يزيد على مليون نسمة
من جراء الصراع السوري وحده .وتؤدي الصراعات إىل نزوح املاليين:
فبلغت أعداد النازحين داخليا يف املنطقة  19.3مليون نسمة وسجل
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئين  9.3مليون مواطن من
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان كالجئين
يف منتصف ( 2015ال يتضمنون الالجئين الفلسطينيين) (راجع
األشكال البيانية من  6-1إىل .)8-1
وكانت للصراعات آثار اقتصادية أليمة على البلدان املتأثرة بصورة
مباشرة والبلدان اجملاورة .وأصبح إجمايل الناجت احمللي السوري
اليوم أقل من نصف املستويات التي كان عليها قبل احلرب ،يف حين
تشير التقديرات إىل أن نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
يف اليمن تقلص بأكثر من  %40منذ عام  .2010ووفقا لتقارير البنك
الدويل ،تسبب الصراع يف سوريا يف خفض نمو إجمايل الناجت احمللي
احلقيقي يف لبنان بنحو  3نقاط مئوية سنويا منذ بدايته.
وتؤثر الصراعات على النشاط االقتصادي من خالل قنوات متعددة.
فالصراعات تخفض أرصدة رأس املال البشري واملادي من خالل
وقوع الضحايا ،ونزوح السكان بأعداد كبيرة ،وتدمير البنية التحتية
واملباين واملصانع .وقد تسببت يف اضطراب سبل اإلنتاج وطرق
التجارة .ونظرا ألن الصراعات تخلق شعورا بعدم اليقين ،فإنها تتسبب
يف إضعاف الثقة .ومع إضعاف املؤسسات وتراجع أرصدة رأس
املال البشري واملادي تنخفض كذلك معدالت النمو املمكن .وغالبا
ما تقع أعباء الصراعات على كاهل الفقراء والفئات الضعيفة ،نظرا
ألن الضغوط التي تفرضها الصراعات على املوازنات العامة (على
سبيل املثال نتيجة زيادة اإلنفاق على البنود األمنية والعسكرية ،أو
— بالنسبة للبلدان اجملاورة — نتيجة استضافة الالجئين) غالبا ما
تزاحم النفقات االجتماعية أو تخفض جودة اخلدمات العامة.
وقام الصندوق بدور بناء يف تخفيف تأثير الصراعات ،وخاصة يف
البلدان اجملاورة .فقد ساعد على احلفاظ على االستقرار االقتصادي
الكلي ودعم اجلهود الدولية لتدبير التمويل من أجل البلدان التي
تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين كاألردن .وعلى املدى البعيد،
فإن تقديم املشورة بشأن السياسات للتعامل مع العواقب االقتصادية
للصراعات ،وقضايا التمويل الضخم وتنمية القدرات تكتسب أهمية

نظرة عامة

دور الصندوق يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان
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صندوق النقد الدويل

حاســمة يف احليلولــة دون االنهيــار االقتصــادي الكلــي ودعــم التعــايف بعــد الصــراع بوتيــرة أســرع
وحتقيــق النمــو االحتوائــي .وبصفــة خاصــة ،فــإن الركيزتيــن اإلقليميتيــن لتنمية القــدرات التابعتين
للصنــدوق (مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط ومركــز الصنــدوق لالقتصــاد
والتمويــل يف الشــرق األوســط) لديهمــا اخلبــرة والتجربــة التــي تتيــح مســاعدة البلــدان علــى تنفيــذ
تدابيــر اإلصــاح الالزمــة ملعاجلــة املعوقــات الهيكليــة وحتقيــق نمــو أعلــى وأكثــر احتــواء.

أوروبا

أدت الطفــرة املفاجئــة يف أعــداد طالبــي اللجــوء إىل أوروبــا أثنــاء الســنة املاليــة  2016إىل إثــارة
جمموعــة مــن القضايــا االقتصاديــة واألمنيــة والسياســية واالجتماعيــة .فكشــفت الطفــرة عــن عيــوب
يف سياســة اللجــوء املشــتركة يف أوروبــا وأثــارت تســاؤالت حــول قــدرة االحتــاد األوروبــي علــى
ســرعة إدمــاج القادميــن اجلــدد .وعالــج الصنــدوق القضايــا االقتصاديــة يف مذكــرة عــن مناقشــات
خبــراء الصنــدوق صــدرت يف فبرايــر  2016بعنــوان «طفــرة الالجئيــن يف أوروبــا :التحديــات
االقتصاديــة».
وخلُصــت املذكــرة إىل أن األثــر االقتصــادي الكلــي لطفــرة الالجئيــن علــى املــدى القصيــر مــن املرجــح
أن يتمثل يف ارتفاع طفيف يف نمو إجمايل الناجت احمللي انعكاسا لتوسع املالية العامة املقترن
بدعــم طالبــي اللجــوء ،وكذلــك التوســع يف عــرض العمالــة مــع بــدء دخــول القادميــن اجلــدد يف القــوى
العاملة .ومن املرجح أن يتركز هذا األثر يف بلدان املقصد الرئيســية (النمســا وأملانيا والســويد).
وتأثيــر الالجئيــن علــى النمــو يف األجــل املتوســط والطويــل يتوقــف علــى طريقــة إدماجهــم يف
ســوق العمــل .فتشــير التجــارب الدوليــة للمهاجريــن االقتصادييــن إىل انخفــاض معــدالت توظيــف
املهاجريــن وأجورهــم مقارنــة بمواطنــي بلــدان املقصــد ،وإن كانــت هــذه الفــروق تتالشــى بمــرور
الوقــت .ويرجــع بــطء اإلدمــاج إىل عوامــل مثــل االفتقــار إىل املهــارات اللغويــة والقــدرة علــى نقــل
املؤهــات الوظيفيــة ،وكذلــك العوائــق أمــام البحــث عــن فــرص العمــل.
كذلــك تواجــه طالبــي اللجــوء قيــود قانونيــة حتــول دون العمــل أثنــاء فتــرة تقديــم طلــب اللجــوء.
وربمــا كانــت هنــاك أيضــا عوامــل بــارزة تفــرض صعوبــات أمــام حصــول جميــع العامليــن ذوي
املهــارات املنخفضــة علــى وظائــف — كارتفــاع مســتويات أجــور املبتدئيــن وغيرهــا مــن أوجــه
اجلمــود يف ســوق العمــل — فضــا علــى «فــخ الرفاهيــة» الــذي ينشــأ مــن التفاعــل بيــن املنافــع
االجتماعيــة والنظــم الضريبيــة.
ومــع هــذا ،هنــاك سياســات يمكــن أن تســاعد علــى فتــح الطريــق إىل ســوق العمــل :ينبغــي احلــد مــن
القيــود علــى االلتحــاق بعمــل أثنــاء فتــرة تقديــم طلــب اللجــوء وتعزيــز سياســات ســوق العمــل الفعالــة
املوجهــة حتديــدا نحــو الالجئيــن .ويف كثيــر مــن األحيــان كان تقديــم دعــم علــى األجــور ألصحــاب
العمــل يف القطــاع اخلــاص وســيلة فعالــة يف زيــادة تشــغيل املهاجريــن؛ وكبديــل عــن ذلــك ،يمكــن
أيضــا النظــر يف منــح اســتثناءات مؤقتــة مــن احلــد األدنــى لألجــور أو األجــور يف مســتوى املبتدئيــن.
ومــن شــأن املبــادرات التــي تســهل العمــل احلــر (بمــا فيهــا احلصــول علــى ائتمــان) وتيســير االعتــراف
باملهــارات أن تســاعد كذلــك علــى جنــاح املهاجريــن.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-١

اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
)ﻣﻼﻳﻴﻦ(

اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﳌﺴﺠﻠﻮن

ﻣﻨﺘﺼﻒ ٢٠١٥

١٢
١٠
٨
٦
٤

اﻟﺴﻮدان

اﻟﺼﻮﻣﺎل

اﻟﻌﺮاق

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

نظرة عامة

٢
ﺻﻔﺮ

ﺳﻮرﻳﺎ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٠

١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﺴﻮدان

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﺻﻔﺮ

أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟــﺪى ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸــﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان ” ،“Mid-Year Trends 2015وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ا�ﺎﻣﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ وﺿﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-١
ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)ﺣﺼﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻦ ا�ﻤﻮع ،ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﺔ(
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﻣﻨﻄﻘﺔ MENAP

٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

٢٠١٠
٢٠١٤

٢٠٠٠

١٩٩٠

١٩٨٠

١٩٧٠

١٩٦٠

١٩٤٦
١٩٥٠

ﺻﻔﺮ٪

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺮﻛﺰ  ،Systemic Peaceوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

(أعلى) زيارة إىل خميم الزعتري للالجئين يف األردن يف مايو 2014

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-١
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)اﳌﺆﺷﺮ ،ﺻﻔﺮ١٤-؛ ﺻﻔﺮ = ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺻﺮاع = ١٤ ،ﺻﺮاع ﺷﺪﻳﺪ(
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

ﻣﻨﻄﻘﺔ MENAP

٢٠١٠
٢٠١٤

٢٠٠٠

١٩٩٠

١٩٨٠

١٩٧٠

١٩٦٠

١٩٤٦
١٩٥٠

٣٫٥
٣٫٠
٢٫٥
٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠

اﳌﺼﺎدر :ﻣﺮﻛﺰ  ،Systemic Peaceوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تأثير انخفاض أسعار النفط على املنتجين يف الشرق
األوسط

شــهد كثيــر مــن البلــدان املنتجــة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط نمــوا اقتصاديــا ســريعا يف الفتــرة
بين  2004و 2014يدعمه ارتفاع أســعار النفط .ومع هبوط أســعار النفط بما يزيد على  %70منذ
منتصــف  2014وتوقعــات بقائهــا «يف مســتوى أقــل لفتــرة أطــول» ،أصبحــت هــذه البلــدان تواجــه
بيئــة حمفوفــة بتحديــات غيــر عاديــة .وتــؤدي عوامــل أخــرى ،منهــا الصراعــات اإلقليميــة واحتمــاالت
بــطء النمــو العاملــي ،إىل زيــادة اآلفــاق تعقيــدا .وكان أفضــل الطــرق لتكيــف البلــدان املنتجــة للنفــط
يف املنطقــة مــع بيئــة أســعار النفــط اجلديــدة هــو املوضــوع الــذي تناولــه خبــراء الصنــدوق يف جلســة
إحاطــة اجمللــس التنفيــذي يف  2مــارس .2016
فقــد أدى هبــوط أســعار النفــط إىل تكبــد خســائر فادحــة يف احلســابات اخلارجيــة واملاليــة العامــة
لــدى البلــدان املنتجــة للنفــط يف املنطقــة (الشــكل البيــاين  .)9-1علــى ســبيل املثــال ،تراجعــت
إيــرادات تصديــر النفــط يف البلــدان أعضــاء جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة واجلزائــر بنحــو
 315مليــار دوالر يف  ،2015ومــن املتوقــع أن تتراجــع جمــددا بمقــدار  130مليــار دوالر هــذا
العــام ،حيــث يُتوقــع تدهــور أرصــدة احلســابات اخلارجيــة بنحــو  %27مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
مقارنــة بعــام  .2013وانعكاســا لهــذه اخلســائر ،يُتوقــع تراجــع أرصــدة املاليــة العامــة بنحــو %21
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف  2016مقارنــة بعــام .2013
وكان اســتخدام االحتياطيــات هــو أســاس االســتجابات املبدئيــة علــى مســتوى السياســات .واتُخِــذت
بعدهــا تدابيــر مهمــة لتخفيــض العجــز أثنــاء النصــف الثــاين مــن  ،2015وتشــير موازنــات هــذا العــام
إىل تكثيــف اجلهــود علــى مســتوى السياســات .وتركــز التصحيــح علــى تخفيــض اإلنفــاق العــام ،مــع
قيــام عــدة بلــدان بكبــح النفقــات الرأســمالية التــي ازدادت أثنــاء فتــرة ارتفــاع أســعار النفــط .كذلــك
بــدأ كثيــر مــن البلــدان ينفــذ إصالحــات كبيــرة يف أســعار الطاقــة ،منهــا رفــع أســعار خدمــات املرافــق،
والتــي تشــمل ،يف عــدد قليــل منهــا ،اســتحداث آليــات التســعير التلقائــي .كذلــك ينظــر عــدد مــن البلــدان
يف إيجــاد مصــادر جديــدة لإليــرادات ،بينمــا يخطــط جملــس التعــاون اخلليجــي لفــرض ضريبــة
القيمــة املُضافــة يف الســنوات القادمــة.
وبينمــا يبــدو تأثيــر انخفــاض أســعار النفــط واضحــا مــن خــال تشــديد سياســة املاليــة العامة ،يُتوقع
تباطــوء النمــو يف البلــدان املنتجــة للنفــط يف املنطقــة بقــدر كبيــر يف  2016وأن يظــل مكبوحــا يف
الســنوات القادمــة (الشــكل البيــاين  .)10-1ويف ظــل هــذه البيئــة ،أصبحــت احلاجــة أكبــر إىل احلــد
مــن االعتمــاد علــى النفــط .ومل تعــد هنــاك إمكانيــة الســتمرار نمــوذج نمــو يقــوم علــى التوســع املســتمر
يف اإلنفــاق احلكومــي وتوظيــف العمالــة .ومــن ثــم ،يتعيــن علــى صنــاع السياســات تعزيــز سياســات
تدفــع دور القطــاع اخلــاص يف توفيــر فــرص العمــل التــي تشــتد احلاجــة إليهــا واحلفــاظ علــى النمــو
طويــل األجــل لتوفيــر الفــرص أمــام القــوى العاملــة ســريعة النمــو يف املنطقــة.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-١
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ :ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-١
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ:
اﳊﺴﺎب اﳉﺎري وأرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ا�ﻤﻮع

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳊﺴﺎب اﳉﺎري

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ا�ﻤﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ واﳉﺰاﺋﺮ.
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٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ا�ﻤﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ واﳉﺰاﺋﺮ.
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أوروبا

توخــت اجلمهوريــة التشــيكية احلــرص يف سياســة املاليــة العامــة وسياســاتها النقديــة واملاليــة ممــا
ســاعدها علــى جتنــب ارتفــاع الطلــب احمللــي القائــم علــى االئتمــان والــذي حــاق بمعظــم بلــدان وســط وشــرق
أوروبــا يف الفتــرة التــي ســبقت األزمــة املاليــة العامليــة .وبرغــم هــذا ،فقــد تأثــر اقتصــاد التشــيك باألزمــة،
وشــهد ركــودا مــزدوج القــاع .وأفــادت البــاد بشــكل جيــد مــن عمليــات املراجعــة الســنوية ألوضاعهــا
االقتصاديــة التــي يجريهــا الصنــدوق واملشــورة التــي يســديها بشــأن السياســات :فبفضــل تيســير سياســة
املاليــة العامــة والسياســة النقديــة — تماشــيا مــع مشــورة الصنــدوق — إىل جانــب البيئــة اخلارجيــة
املواتيــة تمكــن االقتصــاد مــن اخلــروج مــن الركــود يف عــام  2013والتوســع حتــى بلــغ أعلــى معــدالت النمــو
يف منطقــة أوروبــا الوســطى والشــرقية يف .2015
وتمكنــت التشــيك مــن تخفيــض عجــز املاليــة العامــة إىل دون احلــد البالــغ  %3مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
املنصــوص عليــه يف قواعــد االحتــاد األوروبــي لعــام  ،2013وقامــت الســلطات يف وقــت الحــق بتيســير
سياســة املاليــة العامــة ،ممــا دعــم االقتصــاد بعــد ذلــك.
وكانــت السياســة النقديــة داعمــة كذلــك .فتمكــن البنــك املركــزي التشــيكي مــن إنقــاذ االقتصــاد حيــث كان
مــن أول البنــوك املركزيــة األوروبيــة التــي خفضــت أســعار الفائــدة األساســية إىل احلــد األدنــى الصفــري.
ويف ســياق جهــوده ملكافحــة الضغــوط االنكماشــية ،وضــع البنــك حــدا أدنــى لســعر الصــرف كأداة إضافيــة
يف ترســانة سياســته النقديــة .وال يــزال التضخــم أقــل مــن املســتوى الــذي يســتهدفه البنــك ،إال أنــه مل يصــل
قــط إىل املســتوى الســالب.
ويتســم اقتصــاد التشــيك بقــوة أساســياته ،فمســتويات الديــن العــام والديــن اخلارجــي معتدلــة ويف مســار
تنازيل ،مما يســهم يف بلوغ عالوات اخملاطر يف البالد إىل أدنى مســتوياتها التاريخية .وقد أكد «تقييم
القطــاع املــايل» لعــام  2012الــذي أجــراه الصنــدوق قــوة القطــاع املــايل التشــيكي ،ونفــذت الســلطات
الحقــا توصيــات التقييــم .ويتســم القطــاع املصــريف باالســتقرار ،حيــث تمتلــك البنــوك احتياطيــات
وقائيــة قويــة مــن رأس املــال والســيولة ،ويمتلــك معظمهــا القــدرة علــى التمويــل الذاتــي ،بينمــا معــدالت
القــروض املتعثــرة منخفضــة .وظلــت الســلطات التشــيكية تســعى نحــو حتقيــق مزيــد مــن الشــفافية يف صنــع
السياســات.
وظــل املكتــب اإلحصائــي التشــيكي ينشــر بيانــات اقتصاديــة كليــة منــذ عــام  1998تماشــيا مــع «املعيــار
اخلــاص لنشــر البيانــات» ( )SDDSالــذي وضعــه صنــدوق النقــد الــدويل .وانضــم مؤخــرا إىل االقتصــادات
املتقدمــة التســعة األخــرى امللتزمــة باملعيــار اخلــاص املعــزز لنشــر البيانــات ( )SDDS Plusملعاجلــة
فجــوات البيانــات التــي تكشــفت أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة.
وبفضــل املســاعدة الفنيــة التــي يقدمهــا الصنــدوق ،أصبــح البنــك املركــزي التشــيكي أحــد البنــوك
املركزيــة الرائــدة التــي تســتهدف التضخــم علــى مســتوى العــامل ،فهــو واحــد ممــا ال يزيــد عــن خمســة
بنــوك مركزيــة تســتهدف التضخــم وتنشــر بيانــات املســار املتوقــع ألســعار الفائــدة بنــاء علــى تنبــؤات
خبرائهــا.

التقرير السنوي ٢٠١٦

نظرة عامة

اجلمهورية التشيكية :سياسات سليمة من أجل أساسيات
قوية
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آيرلندا :تصحيح أوضاع املالية العامة
يحفز التعايف

انهــار االقتصــاد اآليرلنــدي يف الفتــرة مــن  .2010-2008وكحــال غيــره
مــن االقتصــادات األوروبيــة الصغيــرة املفتوحــة ،تضــرر بشــدة مــن األزمة
املاليــة العامليــة واألزمــة الالحقــة يف منطقــة اليــورو .ولكــن يف حالــة
آيرلنــدا ،جــاءت الصدمــات بعــد فتــرة انتعــاش مطولــة يف ســوق العقــارات
أســفرت عــن مواطــن ضعــف خطيــرة :فاعتمــدت البنــوك علــى التمويــل
باجلملــة ســريع الــزوال ملنــح قــروض كبيــرة لشــركات التطويــر العقــاري
واملســتثمرين واألســر ،وارتفعــت أســعار العقــارات بشــكل مفــرط ،وحتولــت
فــرص العمــل نحــو قطــاع اإلنشــاءات املتضخــم والقطاعــات ذات الصلــة؛
واســتخدمت احلكومــة اإليــرادات املدفوعــة بســوق العقــارات يف زيــادة
اإلنفــاق وتخفيــض الضرائــب األخــرى.
وعندمــا انفجــرت الفقاعــة تالشــى التمويــل باجلملــة ،وتوقــف اإلقــراض،
وهبطــت أســعار العقــارات ،وأصبحــت مواقــع اإلنشــاءات مهجــورة .وارتفع
معــدل البطالــة بمقــدار ثالثــة أضعــاف فبلــغ  ،%15وهبطــت اإليــرادات
بنســبة  %20يف الفتــرة مــن  2007إىل  ،2009وواجهــت احلكومــة
معــدالت عجــز كبيــرة .وارتفــع الديــن العــام بشــدة مــع بلــوغ الدعــم املقــدم
للبنــوك  %40مــن إجمــايل النــاجت احمللــي .ومــع نهايــة عــام ،2010
اضطــرت آيرلنــدا إىل طلــب املســاعدة املاليــة مــن االحتــاد األوروبــي
وصنــدوق النقــد الــدويل.
ووضعــت الســلطات اآليرلنديــة خططــا ترتكــز عليهــا يف تصحيــح أوضــاع
املاليــة العامــة الــازم لوضــع املــوارد العامــة علــى مســار ســليم بتخفيض
العجــز إىل مــا ال يزيــد علــى  %3مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى مــدى
خمــس ســنوات .وتضمــن البرنامــج الــذي يدعمــه الصنــدوق إصالحــات
الســتعادة صحــة اجلهــاز املصــريف اآليرلنــدي ،بمــا يف ذلــك إعــادة
رســملة البنــوك وتخفيــض حجــم األصــول املصرفيــة بالتدريــج — ال
ســيما حيازاتهــا األجنبيــة — لتتســق بشــكل أكبــر مــع ودائعهــا.
ووســط أزمــة منطقــة اليــورو ،ظــل االقتصــاد ضعيفــا حتــى فتــرة طويلــة
مــن عــام  .2012لكنــه حقــق تقدمــا يف تضييــق عجــز املوازنــة ،وظــل أداء
البرنامــج يفــوق األهــداف احملــددة بصفــة مســتمرة .وبحلــول منتصــف
 ،2012بــدأت آيرلنــدا تســتعيد قدرتهــا علــى الوصــول إىل الســوق ،أوال
بإصــدار أذون اخلزانــة ثــم بعــد ذلــك اتخــاذ خطــوات حــذرة نحــو إطالــة
آجــال االســتحقاق وزيــادة أحجامهــا .وبحلــول عــام  ،2013مــع التعــايف
الواضــح لالقتصــاد واســتعادة الثقــة ،تمكنــت آيرلنــدا مــن اخلــروج مــن
البرنامــج الــذي يدعمــه صنــدوق النقــد الــدويل علــى النحــو املقــرر .وبعــد
ذلــك بفتــرة وجيــزة ،تمكنــت مــن الســداد املبكــر للدفعــات املســتحقة
للصنــدوق.
وأدى حســم الســلطات اآليرلنديــة يف تنفيــذ سياســتها وشــعورها بملكيــة
السياســات التــي تنفذهــا إىل اســتعادة الثقــة الالزمــة بالتدريــج لكــي تبــدأ
جمــددا يف توظيــف العمالــة واالســتثمار وحتقيــق النمــو .وبالفعــل ،بلــغ
نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي التراكمــي  ،%13فكانــت آيرلنــدا
أســرع اقتصــادات أوروبــا نمــوا يف الفتــرة  ،2015-2014وأدى توفيــر
فــرص العمــل بصــورة مطــردة إىل خفــض معــدل البطالــة إىل حــوايل %8.5
مــع بدايــة عــام .2016
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إىل اليســار :نارنــدرا مــودي رئيــس وزراء الهنــد يلقــي كلمــة افتتاحيــة يف
مؤتمــر «نهضــة آســيا لالســتثمار يف املســتقبل» الــذي عُقِــد يف مدينــة
نيودلهــي الهنديــة.

آســيا  ...هــي أكثــر مناطــق العــامل ديناميكيــة ،فتســهم اليــوم بنســبة %40
من االقتصاد العاملي .ولديها استعداد لتحقيق نحو ثلثي النمو العاملي
علــى مــدى الســنوات األربعــة القادمــة — حتــى مــع تراجــع الزخــم بصــورة
طفيفــة .ونظــرا لهــذا الــدور االقتصــادي احليــوي ،فاالســتفادة علــى الوجــه
األمثــل مــن ديناميكيــة آســيا أمــر يلقــى اهتمامــا كبيــرا مــن العــامل أجمــع.
— كريستين الغارد مدير عام صندوق النقد الدويل
يف مؤتمر «نهضة آسيا» يف مدينة نيودلهي الهندية

آسيا

نهضة آسيا :التركيز على مستقبل آسيا

نظرة عامة

أســفل :راغــورام راجــان حمافــظ البنــك املركــزي الهنــدي (إىل اليســار)
ومديــر عــام الصنــدوق أثنــاء املؤتمــر.

أوىل صنــدوق النقــد الــدويل اهتمامــا كبيــرا لقضايــا السياســات احلاســمة
التــي تواجــه منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ يف مؤتمريــن عُقِــدا أثنــاء الســنة
املاليــة  ،2016وهــي املرحلــة األوىل مــن التركيــز علــى آســيا إىل أن يحــل
موعــد انعقــاد االجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل
 2018يف إندونيســيا.

التقدم االقتصادي واالجتماعي

اجتمــع ممثلــو البلــدان اخملتلفــة مــن منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ يف مدينــة نيودلهــي الهنديــة يف مــارس
 2016لعقــد مؤتمــر «نهضــة آســيا» ،الــذي نظمــه الصنــدوق بالتعــاون مــع حكومــة الهنــد .واســتعرض
االجتمــاع الــذي عُقِــد علــى مــدى ثالثــة أيــام األداء االقتصــادي للمنطقــة والقضايــا التــي ســيكون لهــا تأثيــر
كبيــر علــى التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي يف آســيا خــال الســنوات القادمــة.
وضــم املشــاركون مســؤولين حكومييــن كبــار ،ومســؤولين تنفيذييــن يف قطــاع الشــركات ،وقيــادات
منظمــات دوليــة ،وأعضــاء الدوائــر األكاديميــة ،وممثليــن مــن اجملتمــع املــدين .وألقــى الكلمتيــن الرئيســيتين
الســيد نارينــدرا مــودي ،رئيــس وزراء الهنــد ،والســيدة كريســتين الغــارد ،مديــر عــام الصنــدوق.
وناقــش املؤتمــر موضوعــات منهــا نمــاذج النمــو يف آســيا ،وعــدم املســاواة يف الدخــل ،والتغيــر الديمغــرايف،
وقضايــا اجلنســين ،واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة ،وتغيــر املنــاخ ،وإدارة التدفقــات الرأســمالية ،واإلدمــاج
املايل.
وأعلــن الصنــدوق والهنــد خــال هــذا احلــدث عــن اتفاقهمــا علــى إنشــاء مركــز التدريــب واملســاعدة الفنيــة
اإلقليمــي جلنــوب آســيا ( )SARTTACمــن أجــل تعزيــز تنميــة القــدرات يف بنغالديــش وبوتــان والهنــد
وملديــف ونيبــال وســري النــكا .وكانــت مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا الصنــدوق والهنــد خطــوة رئيســية نحــو
تأســيس مركــز متكامــل يف نيودلهــي لتنميــة القــدرات.

االبتكار يف القطاع املايل

كانــت التحديــات أمــام احلفــاظ علــى أداء النمــو املثيــر لإلعجــاب الــذي حققتــه آســيا مــن خــال االبتــكار
يف القطــاع املــايل واإلدمــاج املــايل هــي املوضــوع الرئيســي الــذي تناولــه مؤتمــر عُقِــد يف العاصمــة
اإلندونيســية جاكارتــا ،يف ســبتمر  .2015وعُقِــد مؤتمــر «مســتقبل التمويــل يف آســيا :تمويــل التنميــة» الــذي
اشــترك يف تنظيمــه صنــدوق النقــد الــدويل وحكومــة إندونيســيا ،وركــز علــى إدمــاج وتعميــق األســواق املاليــة
لتعزيــز االســتقرار ودعــم االســتثمار يف البنيــة التحتيــة .كذلــك بحــث املؤتمــر السياســات التــي يمكــن أن تعــزز
اإلدمــاج املــايل لكــي تنشــر ثمــار االزدهــار اآلســيوي علــى نطــاق أوســع .ونشــر صنــدوق النقــد الــدويل كتابــا
بمناســبة انعقــاد هــذا املؤتمــر بعنــوان «مســتقبل التمويــل يف آســيا».
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ناورو أصبحت العضو  189يف الصندوق

أصبحــت جمهوريــة نــاورو يف إبريــل  2016هــي العضــو  189يف صنــدوق
النقــد الــدويل ،وذلــك خــال مراســم عُقِــدت يف واشــنطن العاصمــة.
وبذلــك تكــون نــاورو ثــاين أصغــر البلــدان أعضــاء الصنــدوق ،بعــد توفالــو ،قياســا
باكتتابهــا يف حصــص الصنــدوق البالــغ مليــوين وحــدة حقــوق وحــدة ســحب
خاصــة ( 2.81مليــون دوالر) .وســيكون الوضــع كذلــك بعــد أن تســدد الزيــادة يف
حصتهــا بموجــب املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة التــي ســترفع حصتهــا إىل 2.8
مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة .وتقــع نــاورو يف احمليــط الهــادئ ،ويبلــغ
عــدد ســكانها حــويل عشــرة آالف وخمســمائة نســمة وتبلــغ مســاحتها حــوايل
ثمانيــة أميــال مربعــة .ونــاورو هــي كذلــك أصغــر الــدول ذات الســيادة يف العــامل
بعــد مدينــة الفاتيــكان مــن حيــث عــدد ســكانها ومســاحتها.
ويعتمــد اقتصــاد نــاورو علــى تعديــن الفوســفات ،وعمليــات املركــز اإلقليمــي
ملعاجلــة طلبــات اللجــوء إىل أســتراليا ،واإليــرادات مــن رســم ترخيــص صيــد
األســماك .وحققــت خــال الســنوات األخيــرة نمــوا قويــا تدفعــه بشــكل خــاص عمليــات
املركــز والصــادرات مــن الفوســفات ،برغــم تراجعــه يف .2015
وتتيــح عضويتهــا لصنــدوق النقــد الــدويل وشــركاء التنميــة اآلخريــن — حيــث
انضمــت نــاورو كذلــك لعضويــة البنــك الــدويل— إمكانيــة مســاعدة الســلطات علــى
تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة ومعاجلــة التحديــات أمــام التنميــة .وستشــارك البــاد
يف عمليــة مراجعــة ســنوية يجريهــا صنــدوق النقــد الــدويل القتصادهــا وتســتفيد مــن
إجــراء حتليــل قُطْــري مُقــارَن ويُحتمــل حصولهــا علــى قــرض مــن الصنــدوق .وحتصــل
نــاورو علــى مســاعدة فنيــة مــن الصنــدوق مــن خــال قنــوات منهــا مركــز املســاعدة
الفنيــة املاليــة ملنطقــة احمليــط الهــادئ ( )PFTACالتابــع للصنــدوق ومقــره فيجــي.

ديفيد أديانغ ،وزير املالية يف
جمهورية ناورو (إىل اليمين) ،مع
مارتن هانت ،وكيل وزارة املالية،
يوقع االتفاق الذي أصبحت ناورو
بموجبه أحدث عضو يف صندوق
النقد الدويل يف  12إبريل ،2016
يف مدينة واشنطن العاصمة.

مساعدة نيبال على التعايف من زلزال مدمر

ال تــزال نيبــال تكافــح للتعــايف مــن أســوأ زلــزال حــاق بالبــاد منــذ مــا يزيــد علــى  80عامــا .ووصلــت قــوة الزلــزال
الــذي ضــرب منطقــة شــمال غــرب العاصمــة كاتمانــدوا يف  25إبريــل  2015إىل  .7.8أعقبتــه مــا يزيــد علــى 300
مــن التوابــع بقــوة جتــاوزت  .4.0ولقــى حــوايل  9آالف نســمة حتفهــم ،وجُـرِح مــا يزيــد علــى  2300شــخص ،بينمــا
ظــل مئــات اآلالف بــا مــأوى.
وتشــير التقديــرات إىل تأثُّــر  8مالييــن نســمة بالكارثــة بينمــا تضــررت املناطــق الريفيــة الفقيــرة بشــدة
أكثــر مــن املــدن بســبب تــدين مســتوى جــودة بنــاء املســاكن .وحلقــت كذلــك أضــرار بالغــة بكثيــر مــن
املواقــع التراثيــة الثقافيــة واملعماريــة.

استجابة سريعة من الصندوق
إثــر وقــوع الزلــزال ،وعــدت الســيدة كريســتين الغــارد مديــر عــام الصنــدوق بإرســال فريــق مــن خبــراء
الصنــدوق بصــورة عاجلــة .ووصلــت بعثــة الصنــدوق إىل كاتمانــدو بعــد وقــوع الزلــزال بأســبوعين
لتقييــم تأثيــره االقتصــادي الكلــي ومناقشــة احتياجــات ميــزان املدفوعــات واملاليــة العامــة املرتبطــة
بجهــود إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلعمــار .وكان فريــق البعثــة يف اجتمــاع مــع مســؤولين يف وزارة
املاليــة يــوم  12مايــو  2015عندمــا ضربــت البــاد توابــع للزلــزال بلغــت .7.3

الدعم املايل من الصندوق
عُقِــد مؤتمــر دويل للمانحيــن يف يونيــو  2015تمخــض عــن قطــع تعهــدات بتقديــم دعــم خارجــي إلعــادة إعمــار نيبــال يف
صــورة منــح وقــروض بلــغ جمموعهــا حــوايل  4مليــارات دوالر .ويف  31يوليــو  ،2015وافــق اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق
النقــد الــدويل علــى طلــب ســلطات نيبــال احلصــول علــى قــرض بقيمــة  50مليــون دوالر ملســاعدة البــاد علــى معاجلــة مــا حــاق
بهــا مــن دمــار .وقُدِّمــت األمــوال يف ظــل «التســهيل االئتمــاين الســريع» بســعر الفائــدة املُيَسَّــر الــذي يقدمــه الصنــدوق (صفــر%
يف الوقــت الراهــن) ،مــع فتــرة ســماح خمــس ســنوات ونصــف.
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آسيا

تســاعد مؤشــرات الســامة املاليــة التــي وضعهــا الصنــدوق علــى تقييــم مواطــن القــوة وجوانــب
الضعــف يف النظــم املاليــة ،وتمنــح رؤى متعمقــة قيمــة لتحليــل االســتقرار املــايل وصياغــة
سياســات الســامة االحترازيــة الكليــة .وعلــى خبــراء الصنــدوق إعــداد تقاريــر عــن مؤشــرات
الســامة املاليــة يف ســياق عمليــات املراجعــة املنتظمــة التــي يجرونهــا لصحــة اقتصــادات
البلــدان األعضــاء.

نظرة عامة

التوسع يف استخدام مؤشرات السالمة املالية

وبفضــل التمويــل الــذي تقدمــه اليابــان ،يقــوم الصنــدوق بتقديــم الدعــم لتنميــة القــدرات يف
 48بلــدا مــن البلــدان األعضــاء يف إفريقيــا وآســيا وجــزر احمليــط الهــادئ مــن أجــل مســاعدتها
علــى إعــداد ونشــر بيانــات مؤشــرات الســامة املاليــة وفــق املعاييــر الدوليــة .وبعــد مضــي ثــاث
ســنوات علــى تنفيــذ املشــروع ،أصبــح اآلن هنــاك  20بلــدا مــن البلــدان املشــاركة مســتوفاة
للمعاييــر ،ومــن املتوقــع أن تســتوفى املعاييــر كذلــك  18مــن البلــدان األخــرى بنهايــة مــدة
املشــروع (إبريــل ( )2017راجــع الشــكل البيــاين .)11-1
ومــن خــال احملاضــرات والتدريــب العملــي واحللقــات التطبيقيــة كثيفــة االســتخدام للبيانــات
والتــي تُعقــد خــال الــدورات التدريبيــة اإلقليميــة ،يتعلــم املشــاركون مــن خبــراء الصنــدوق
ومــن نظرائهــم علــى حــد ســواء .ويشــكل التعلُــم مــن النظــراء وســيلة فعالــة بصفــة خاصــة يف
تنميــة القــدرات فيمــا يتعلــق باملؤشــرات نظــرا لوجــود كثيــر مــن القضايــا املشــتركة التــي
تواجــه اجلهــات التنظيميــة ،التــي تولــد بعــض البيانــات املصدريــة ،ومعــدي البيانــات.
وعقــد صنــدوق النقــد الــدويل حلقــات تطبيقيــة عــن مؤشــرات الســامة املاليــة يف فيجــي
وناميبيــا والســنغال وتايلنــد .وتُقَ ـدَّم املســاعدة الفنيــة الثنائيــة عندمــا يكــون التركيــز
علــى املســتوى القُطْــري أســلوبا أكثــر كفــاءة يف تنميــة القــدرات.
وإضافــة إىل ذلــك ،فــإن العمــل املتعلــق بمؤشــرات الســامة املاليــة يســتفيد مــن املــوارد
التــي تقدمهــا وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة للوحــدة
النموذجيــة ملؤشــرات الســامة املاليــة يف ظــل «املبــادرة املعــززة لنشــر البيانــات .»2
ويغطــي هــذا النمــوذج  22بلــدا مــن البلــدان األعضــاء يف إفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا
الوســطى.
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١١-١
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺒﻠﻐﺔ
٥٠
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ٤٠

٣١

٣٠

٢٥

٢٠

١٢

١٧
ﺑﻠﺪان
ﻣﺸﺎرﻛﺔ

١٣
٨
١
١
اﻟﻮﺿﻊ ﰲ إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٣
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٧
)اﻟﺒﺪاﻳﺔ(
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦
)ﺗﻮﻗﻌﺎت(

١٠
ﺻﻔﺮ

ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﳑﻮﻟــﺔ ﻣــﻦ اﳊﺴــﺎب اﳌــﺪار ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻴﺎﺑــﺎن ﻟﺼﺎﻟــﺢ أﻧﺸــﻄﺔ
ﳐﺘﺎرة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

التقرير السنوي ٢٠١٦
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أضواء
إقليمية

إفريقيا

الصيرفة املتنقلة

انطلقــت خدمــات النقــود وأعمــال الصيرفــة املتنقلــة أثنــاء الســنوات القليلــة املاضيــة يف بلــدان
جماعــة شــرق إفريقيــا ،وال ســيما كينيــا وتنزانيــا .وأدى توفيــر خدمــات أداء املدفوعــات مــن خــال
املنصــات املتنقلــة — املعروفــة باألمــوال املتنقلــة — إىل توســيع نطــاق احلصــول علــى اخلدمــات
املاليــة :فوفــق مســوح  FinScopeلعــام  ،2013يمتلــك اليــوم حــوايل ثلثــي الســكان الراشــدين يف
هذيــن البلديــن إمكانــات اســتخدام النظــام املــايل الرســمي ،ويرجــع الفضــل
يف ذلــك لألمــوال املتنقلــة إىل حــد كبيــر .كذلــك كان للنقــود وأعمــال
الصيرفــة املتنقلــة تأثيــر إيجابــي علــى الســكان حيــث خفضــت تكاليــف
حتويــل األمــوال إىل املناطــق الريفيــة وحســنت اجلوانــب األمنيــة ألنهــا
حلــت حمــل عمليــات حمــل النقــود ملســافات طويلــة كمــا يف املاضــي.

ويتســع نطــاق اخلدمــات يف هــذا اجملــال بســرعة تتجــاوز الطــرق البســيطة
لتحويــل األمــوال .ففــي كينيــا ،يمكــن اآلن تكويــن ودائــع ادخاريــة عــن
طريــق ربــط املنصــات املتنقلــة باحلســابات املصرفيــة .وتســمح هــذه
الطريقــة لألســر واملشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ،التــي كانــت يف
املاضــي تواجــه صعوبــة يف التأهــل لفتــح حســابات مصرفيــة تقليديــة،
باالدخــار وإرســاء ســجل أداء يمكــن أن يســاعدها يف احلصــول علــى
قــروض صغيــرة يف املســتقبل .واليــوم أصبحــت معامــات األمــوال
املتنقلــة تتجــاوز  %50مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف كينيــا وتنزانيــا،
وهنــاك خطــط لتعميــم مزيــد مــن اخلدمــات ذات القيمــة املُضافــة ،بمــا
فيهــا أدوات أســواق رأس املــال.
وقــام الصنــدوق بــدور داعــم لتطــور النقــود واألعمــال املصرفيــة املتنقلــة مــن خــال بحوثــه واملســاعدة الفنيــة
التــي يقدمهــا ،وذلــك بصفــة أساســية لضمــان أمــن وحســن تنظيــم هــذه املنصــات مــن أجــل تعزيــز الثقــة .كذلــك
ُيجــرى الصنــدوق مناقشــات مســتمرة مــع ســلطات البلــدان حــول تأثيــر النقــود واألعمــال املصرفيــة املتنقلــة علــى
اقتصــادات البلــدان األعضــاء ،وتقييــم وصياغــة وتنفيــذ السياســة النقديــة.

اإلطار  :5-1كيف يمكن أن تتعلم البلدان من نظرائها؟
حقــق حــوايل  40بلــدا ناميــا معــدالت نمــو
مرتفعــة ومســتمرة منــذ عــام  1990تصــل
بهــا أو تنقلهــا نحــو مصــاف األســواق

ســال «خطــة الســنغال الصاعــدة» والتــي
تهــدف إىل تمكيــن الســنغال مــن الوصــول
إىل مصــاف البلــدان متوســطة الدخــل
بحلــول عــام .2035

الصغيــرة واملتوســطة واالســتثمار األجنبــي

وقــدم الصنــدوق املســاعدة للســنغال يف
العمــل مــع نظرائهــا مــن البلــدان متوســطة

الصاعــدة.

واعتمــدت اســتراتيجياتها

االقتصاديــة علــى االندمــاج يف االقتصــاد
العاملــي وإيجــاد حيــز للمشــروعات
املبا شــر.
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وحيــث تطمــح الســنغال إىل االنضمــام إىل
هــذه اجملموعــة ،وضــع رئيســيها ماكــي
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الدخــل يف إفريقيــا لكــي تتعلــم مــن
جتاربهــا .ويف عــام  2014قــدم النظــراء
مــن كابــو فيــردي وموريشــيوس وسيشــيل
وكذلــك خبــراء مــن البنــك الــدويل والصنــدوق
مســاعدة لزمالئهــم يف الســنغال لتوضيــح
اإلصالحــات الالزمــة لتنفيــذ اخلطــة ،وهــي
اســتراتيجية يمكــن أن يدعمهــا برنامــج
جديــد مــع الصنــدوق يف ظــل «أداة دعــم
السيا ســات».

إفريقيا

مــن أجــل املســاعدة علــى توفيــر املعلومــات االقتصاديــة واملاليــة للصحفييــن األفارقــة وحتســين فهمهــم
لعمــل الصنــدوق ،نظــم صنــدوق النقــد الــدويل أثنــاء الســنة املاليــة  2016حلقتيــن تطبيقيتيــن لتدريــب
الصحفييــن يف املنطقــة .وحضــر عشــرون صحفــي مــن البلــدان الثمانيــة أعضــاء االحتــاد االقتصــادي
والنقــدي لغــرب إفريقيــا وغينيــا جلســة يف أبيدجــان عاصمــة كــوت ديفــوار ،وشــارك  15صحفيــا مــن
زمبابــوي يف دورة تدريبيــة يف هــراري .وكان املشــاركون — مــن وســائل اإلعــام املطبــوع واملســموع
واملرئــي وعلــى شــبكة اإلنترنــت — يمثلــون طائفــة واســعة مــن وســائل اإلعــام اخلــاص والعــام يف هــذه
البلــدان.

نظرة عامة

الصحفيون األفارقة وصقل مهارات إعداد التقارير
االقتصادية

ومــن خــال تطبيــق منهــج التدريــب العملــي ،كتــب املشــاركون قصصــا يف الوقــت احلقيقــي .وتضمنــت
املوضوعــات التــي تناولوهــا دور البنــك املركــزي وكيــف يســاعد يف تســيير االقتصــاد ،والــدورات
االقتصاديــة وطريقــة إعــداد تقاريــر حــول
األخبــار االقتصاديــة يف بيئــة حمفوفــة
بالتحديــات ،وعمليــات إعــادة هيكلــة الديــون.
وخــرج الصحفيــون بفهــم أفضــل لطريقــة عمــل
الصنــدوق وكيفيــة إعــداد تقاريــر عــن أنشــطته.
وحتــرك املشــاركون يف دورة أبيدجــان يف
وقــت الحــق لتعزيــز التعــاون بيــن الصحفييــن
علــى مســتوى املنطقــة مــن خــال تأســيس
شــبكة «الصحفيــون االقتصاديــون واملاليــون
يف غــرب إفريقيــا» (.)COAJEF

ويف مطلــع عــام  ،2016نظــم صنــدوق
النقــد الــدويل ،بدعــم مــن االحتــاد األوروبــي،
عملية تأليف كتاب يف واشــنطن العاصمة،
ضــم عشــرة مؤلفيــن مــن احلكومــة والدوائــر
األكاديميــة يف الســنغال ،إىل جانــب
زمالئهــم مــن البلــدان النظيــرة والبنــك
ا لــدويل.
وتمخضــت العمليــة عــن مســودة أوليــة
لكتــاب (سيُنشــر يف أواخــر عــام )2016

عــن االقتصــاد السياســي واإلصالحــات.
ويناقــش هــذا الكتــاب موضوعــات ()1
وضــع إطــار ســليم وكــفء للماليــة العامــة
مــن خــال تدابيــر تعبئــة اإليــرادات،
وترشــيد النفقــات ،وزيــادة كفــاءة
االســتثمارات العامــة ،و( )2تخفيــف
القيــود علــى ممارســة األعمــال وتشــجيع
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة
اخلاصــة واالســتثمار األجنبــي املباشــر،
و( )3تشــجيع القطــاع املــايل االحتوائــي،

و( )4حتقيــق نمــو مســتمر وقــوي يشــمل كل
شــرائح اجملتمــع.
وكان رئيــس الــوزراء الســنغايل قــد رأس
يف وقــت الحــق اجتماعــا وزاريــا صــرح
للمؤلفيــن الســنغاليين بصياغــة عمليــات
تدخــل ،بدعــم مــن شــركاء التنميــة ،لتســهيل
االقتصــاد السياســي الــذي ســيجعل تنفيــذ
اإلصالحــات ممكنــا .ويمكــن بعــد ذلــك
تعبئــة الدعــم مــن املوازنــة لتمويــل عمليــات
التدخــل املذكــورة.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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أعلــى الصفحــة :ســيث تيركبــر ،وزيــر املاليــة
والتخطيــط االقتصــادي يف غانــا (إىل اليميــن)
يلقــي الكلمــة االفتتاحيــة يف املؤتمــر الــذي عُقِــد يف
أكــرا (إىل اليســار ،أنطوانيــت ســاييه مديــر اإلدارة
اإلفريقيــة يف الصنــدوق).

البيانات املعززة من أجل
سياسات كلية أفضل

يكتســب إصــدار بيانــات عاليــة اجلــودة يف الوقــت املناســب
أهمية بالغة يف تمكين البلدان من أن تعكس التغيرات يف
اقتصاداتهــا علــى نحــو أفضــل ويوفــر أدوات لهــا أهميتهــا
يف صياغــة السياســات وتقييــم تأثيرهــا .وأحــرزت إفريقيــا
تقدمــا يف حتســين جــودة بياناتهــا ،وإن كان اجملــال ال
يــزال متاحــا أمــام البلــدان اإلفريقيــة لتعزيــز إمكانــات
صــدور البيانــات يف الوقــت املناســب وحتســين دوريتهــا
ونطــاق تغطيتهــا وموثوقيتهــا ونشــرها.

فضعــف البيانــات املصدريــة ينــال كثيــرا مــن عمليــات
إصــدار ونشــر إحصــاءات اقتصاديــة كليــة عاليــة اجلــودة.
ومــن التحديــات األخــرى انخفــاض مســتويات االســتثمار يف املهــارات الالزمــة ،واالفتقــار إىل
القــدرات الكافيــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات ،والصعوبــات يف قيــاس االقتصــاد غيــر
الرســمي ،وعــدم كفايــة األطــر املؤسســية والتشــريعية.
وقــدم صنــدوق النقــد الــدويل املســاعدة الفنيــة والتدريــب الالزميــن لدعــم جهــود البلــدان يف حتســين
جــودة بياناتهــا .وســاعد الصنــدوق مــا يزيــد علــى اثنــي عشــر بلــدا علــى مــدى العاميــن املاضييــن
يف تغييــر ســنة أســاس حســاباتها القوميــة ،واثنــي عشــر بلــدا أخــرى أو نحوهــا يف إعــداد حســابات
قوميــة ربــع ســنوية .والعمــل جــا ٍر علــى وضــع خطــط ملســاعدة بلــدان جماعــة شــرق إفريقيــا علــى
اإلعــداد لــدورة أخــرى مــن تغييــر ســنة أســاس إجمــايل النــاجت احمللــي ،وإعــادة وضــع املعاييــر
القياســية لسلســلة احلســابات القوميــة علــى أســاس إجمــايل النــاجت احمللــي ،ممــا يســاعد علــى جعــل
بيانــات إجمــايل النــاجت احمللــي صــورة واقعيــة تعكــس االقتصــاد.

اإلطــار  :6-1كيــف يمكــن مســاعدة صنــاع السياســات يف إفريقيــا مــن خــال حتســين
البيا نــات؟
كان للصنــدوق دور بــارز يف مؤتمــر أكــرا الــذي عُقِــد يف فبرايــر  2016حــول «تعزيــز البيانــات مــن أجــل سياســات اقتصاديــة
كليــة أفضــل» ،والــذي اشــترك يف تنظيمــه حكومــة غانــا ،وإدارة اإلحصــاءات يف الصنــدوق ،وإدارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة
املتحــدة .واجتمــع يف هــذا املؤتمــر مســؤولون كبــار مــن مــا يزيــد علــى  40بلــدا إفريقيــا ،وكذلــك ممثلــون مــن الدوائــر األكاديميــة،
والبنــوك ،وهيئــات التصنيــف االئتمــاين ،ومكامــن الفكــر ،ومنظمــات دوليــة ،تناولــوا التحديــات يف جمــال البيانــات التــي تواجــه
صنــاع السياســات يف إفريقيــا .وتعهــد املشــاركون بتشــجيع نشــر البيانــات مــن أجــل تعزيــز صنــع القــرار االقتصــادي القائــم
علــى األدلــة وناقشــوا اخلطــوات القادمــة.
وتضمنــت املوضوعــات التــي تناولوهــا شــفافية اإلحصــاءات وإمكانيــة مقارنتهــا ،ونزاهــة املؤسســات التي تصدر اإلحصاءات
واســتقالليتها ،وتشــجيع إصــدار بيانــات عاليــة اجلــودة يف الوقــت املناســب بمــا يعــود باملنفعــة علــى صنــاع السياســات .وحــث
املشــاركون الســلطات الوطنيــة علــى امتــاك اإلحصــاءات وإعطــاء أولويــة قصــوى يف املوازنــات الوطنيــة إلصدارهــا.
وانعكاســا لألهميــة التــي أوالهــا كبــار املســؤولين لهــذا املؤتمــر ،قــال باتريــك جنوروجــي حمافــظ البنــك املركــزي الكينــي أن
«هــذا املؤتمــر أتــاح فرصــة فريــدة أمــام صنــاع القــرار علــى مســتويات عاليــة لتبــادل اآلراء واخلبــرات لكــي نتمكــن مــن العمــل
معــا مــن أجــل تقويــة البيانــات املســتخدمة يف صنــع السياســات».
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إضافــة إىل ذلــك ،يقــدم الصنــدوق مســاعدة للبنــوك
املركزيــة يف شــرق وجنــوب إفريقيــا لوضــع مؤشــرات
عاليــة التواتــر بغــرض تعزيــز صياغــة السياســة
النقدية .ويف شــرق إفريقيا ،يســاعد الصندوق البلدان
األعضــاء علــى وضــع خطــة عمــل لتطبيــق إطــار «دليــل
إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ،»2014ويتضمــن
نظامــا إحصائيــا متكامــا يقصــد بــه أن يكــون جملــدا
مرجعيــا يصــف نظــام اإلحصــاءات املاليــة للحكومــة.
ويقــدم الصنــدوق الدعــم لعمــل االحتــاد االقتصــادي
والنقــدي لغــرب إفريقيــا ،واجلماعــة االقتصاديــة
والنقديــة لوســط إفريقيــا يف إعــداد جــدول يتضمــن
بيانــات العمليــات املاليــة للحكومــة يتســق مــع إطــار
«دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام  ».2014ويُتوقــع أن تــؤدي هــذه اجلهــود
اإلقليميــة إىل حتســين مراقبــة معاييــر التقــارب بيــن هــذه اجلماعــات االقتصاديــة.
ويعمــل صنــدوق النقــد الــدويل ،بدعــم مــن صنــدوق اســتئماين ،علــى إعــداد «املرشــد
إىل حتليــل املــوارد الطبيعيــة يف احلســابات القوميــة ».ويمثــل هــذا املرشــد أداة
لتحليــل التأثيــر االقتصــادي الكلــي للمــوارد الطبيعيــة علــى النــاجت واألســعار .ويــزود
صنــاع السياســات واجلمهــور عامــة بأهــم املعلومــات التحليليــة الالزمــة لفهــم
اآلثــار االقتصاديــة الكليــة الفعليــة أو احملتملــة مــن التغيــرات يف املــوارد الطبيعيــة.
كذلــك ســيدعم املرشــد معــدي احلســابات القوميــة يف االقتصــادات الغنيــة باملــوارد
الطبيعيــة مــن خــال املســاعدة علــى الكشــف عــن حــاالت اخلطــأ والســهو وعــدم
االتســاق يف قيــاس املعامــات املرتبطــة بثــروة املــوارد الطبيعيــة واســتخراجها.
وقامــت إدارة اإلحصــاءات يف صنــدوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعاون والتنمية يف
امليــدان االقتصــادي ،بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة
التابعــة لــأمم املتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى ،بإطــاق مشــروع مشــترك جلمــع
بيانــات مؤشــر أســعار املســتهلك .وبإطــاق املشــروع يف فبرايــر  ،2016تتوافــر
اآلن بيانــات مــا يزيــد علــى  100بلــد يف املوقــع اإللكتــروين لصنــدوق النقــد الــدويل
( .)http://data.imf.org/CPIويوفــر هــذا املشــروع مزيــدا مــن البيانــات ويخفــف
العــبء عــن املعنييــن بإبــاغ البيانــات مــن خــال تبــادل البيانــات بيــن املنظمــات
الدوليــة.
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أضواء
إقليمية

دومينيكا :العاصفة االستوائية إيريكا
واستجابة الصندوق

ضربــت دومينيــكا العاصفــة االســتوائية إيريــكا يف  27أغســطس 2015
فلقــى العشــرات حتفهــم وأصــاب البــاد دمــار واســع االنتشــار .وأحلــق
الفيضــان واالنهيــارات األرضيــة أضــرارا جســيمة بالطــرق واجلســور
واملطــار الرئيســي .كذلــك تســببت العاصفــة يف شــل حركــة شــبكة امليــاه
والصــرف الصحــي وأثــرت بشــدة علــى الزراعــة والســياحة .وتشــير
التقديــرات إىل بلــوغ جممــوع األضــرار واخلســائر  %96مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي ،بلغــت تكاليــف إعــادة اإلعمــار منهــا  %65مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي.

وعقــب العاصفــة مباشــرة ،طلبــت حكومــة دومينيــكا مســاعدة ماليــة
طارئــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل .ووافــق اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق
يف  28أكتوبــر علــى صــرف  6.15مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة
( 8.7مليــون دوالر) ،تمثــل  %75مــن حصــة العضويــة ،وهــو احلــد
األقصــى للمــوارد التــي أتاحهــا يف ذلــك الوقــت بموجــب «التســهيل
االئتماين الســريع» ،ملعاجلة االحتياجات امللحة يف ميزان املدفوعات
واملاليــة العامــة .ويتيــح «التســهيل االئتمــاين الســريع» حجمــا حمــدودا
مــن املســاعدات املاليــة الســريعة بفائــدة صفريــة للبلــدان منخفضــة
الدخــل التــي تواجــه موازيــن مدفوعاتهــا احتياجــات تمويليــة عاجلــة
لكــي تتمكــن مــن التقــدم نحــو حتقيــق أو اســتعادة مراكــز اقتصاديــة كليــة
مســتقرة وقابلــة لالســتمرار بمــا يتوافــق مــع حتقيــق النمــو واحلــد مــن
الفقــر علــى أســاس قــوي ودائــم .وبخــاف أدوات الدعــم املــايل األخــرى
التــي يوفرهــا الصنــدوق ،ال يفــرض «التســهيل االئتمــاين الســريع»
شــروطا يف شــكل معاييــر أداء أو قواعــد معياريــة هيكليــة.
وقــدم الصنــدوق كذلــك دعمــا فنيــا لوضــع إطــار اقتصــادي كلــي قابــل
لالســتمرار مــن أجــل اســتيعاب النفقــات الكبيــرة املرتبطــة بالعاصفــة
ووفــر املســاعدة الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة امللحــة
(الشــكل البيــاين  .)12-1وتشــير التقديــرات إىل بلــوغ تكاليــف عمليــات
إعــادة اإلعمــار املقــررة حــوايل  %50مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى
مــدى ســبع ســنوات ،إضافــة إىل مبالــغ أقــل الحقــا .وســيجري تمويلهــا
باتخــاذ تدابيــر جديــدة علــى مســتوى املاليــة العامــة ومــن خــال التمويــل
مــن املانحيــن.
وتواجــه دومينيــكا مســتوى مرتفــع مــن الديــن العــام ( %80مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي) ،وتعتــزم الســلطات الوصــول إىل مســتوى الديــن العــام
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وشــارك صنــدوق النقــد الــدويل يف مؤتمــر للمانحيــن عُقِــد يف دومينيــكا
يف  16نوفمبــر  ،2015مــع دائنيــن رســميين آخريــن وممثلــي عــدة
بلــدان لديهــا اســتعداد لتقديــم مســاعدة ماليــة .وتعهــد كثيــر مــن الشــركاء
الثنائييــن بتقديــم مســاهمات ســخية ،لكــن ال يــزال يتعيــن توفيــر منــح
إضافيــة مــن أجــل تمويــل التكاليــف الباهظــة إلعــادة اإلعمــار .وال يــزال
صنــدوق النقــد الــدويل يأمــل أن التــزام احلكومــة بوضــع إطــار اقتصــادي
كلــي قابــل لالســتمرار سيســهم يف جلــب مزيــد مــن دعــم املانحيــن.

نظرة عامة

املســتهدف يف إطــار االحتــاد النقــدي لــدول شــرق الكاريبــي وهــو %60
بحلــول عــام  .2030وحتقيقــا لهــذا الهــدف ،تعمــل احلكومــة علــى وضــع
خطــة متوســطة املــدى ســتتضمن تدابيــر لتحســين رصيــد املاليــة العامــة
بنحــو  %6مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى مــدى خمــس ســنوات ،يدعمهــا
مستشــار يف جمــال االقتصــاد الكلــي وبتمويــل مــن كنــدا .ومــن شــأن توافــر
احتياطــي وقائــي يف رصيــد املاليــة العامــة بنحــو  %1.5مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي أن يوفــر هامشــا وقائيــا ألي نفقــات إضافيــة علــى إعــادة
اإلعمــار لكــي تكــون دومينيــكا معــدة بصــورة أفضــل ملواجهــة أي كــوارث
طبيعيــة أخــرى يف املســتقبل.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٢-١
دوﻣﻴﻨﻴﻜﺎ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ(

١٨
١٦
١٢
١٠
٨

٢٠
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
٢٠١٩
٢٠٢٠
٢٠٢١
٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
٢٠٢٥
٢٠٢٦
٢٠٢٧
٢٠٢٨
٢٠٢٩
٣٠

٦
٤
٢
ﺻﻔﺮ

ﻓﻌﻠﻴﺔ

إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺨﻼف إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﺮات وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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غواتيماال :استقرار األسعار من أجل مستويات معيشة
أعلى

ســاهمت املســاعدة الفنيــة التــي قدمهــا الصنــدوق يف تمكيــن غواتيمــاال مــن التغلــب علــى تركــة
التضخــم املرتفــع .وبفضــل الدعــم املقــدم مــن الصنــدوق ،تمكــن البنــك املركــزي يف غواتيمــاال
مــن شــحذ جمموعــة أدوات السياســة النقديــة وحتقيــق اتســاق إطــار عملياتــه النقديــة مــع أفضــل
املمارســات الدوليــة .وســاهم يف اعتمــاد نظــام الســتهداف التضخــم يف البــاد وذلــك ،علــى
ســبيل املثــال ،مــن خــال تنميــة قــدرات العامليــن يف البنــك املركــزي علــى إجــراء حتليــات
ووضــع تنبــؤات اقتصاديــة كليــة.

وبفضــل اإلصالحــات التــي نتجــت جزئيــا
عــن املســاعدة الفنيــة ،هبــط التضخــم إىل
حــوايل  %3يف نهايــة  ،2015مقارنــة
باملســتويات شــديدة االرتفــاع التــي
بلغهــا يف منتصــف الثمانينــات ومطلــع
التســعينات ،حينمــا وصــل يف مســتوى
ذروتــه إىل  %60عــام  .1990وواجهــت
الســلطات يف غواتيمــاال هــذه املســألة
بوضــع اســتراتيجية ،انطلقــت يف ،1991
لتخفيــض التضخــم وتقويــة املركــز
اخلارجــي للبــاد .وتضمنــت االســتراتيجية
تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة،
وإصالحــات دســتورية وقانونيــة تمنــع
اســتمرار البنــك املركــزي يف تمويــل احلكومــة بطــرق مباشــرة
أو غيــر مباشــرة ،وحتريــر أســعار الفائــدة ،وإدخــال نظــام ســعر
الصــرف املــرن ،وتعزيــز اســتقاللية البنــك املركــزي.
وهبطــت أســعار الفائــدة الســوقية العــام املاضــي بمــا يزيــد علــى
 10نقــاط مئويــة ممــا ســهل حصــول املقترضيــن علــى ائتمــان.
وســمح هــذا األمــر بزيــادة التعميــق املــايل مــن  %20مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي عــام  2000إىل  %35مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
يف  ،2015وارتفعت القوة الشــرائية لألســرة العادية متوســطة الدخل من  5آالف دوالر يف عام 2000
إىل  7737دوالر يف .2015
واليــوم ،أصبــح ســجل أداء غواتيمــاال يف حتقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي ،الــذي يقــر بــه الكثيــرون
يف الداخــل واخلــارج ،أحــد أهــم ركائــز جــذب االســتثمارات اخلاصــة وتعزيــز النمــو االقتصــادي بمــا يعــود
باملنفعــة علــى ســكانها.
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وكانــت هــذه أوىل االجتماعــات التــي تُعقــد يف أمريــكا اجلنوبيــة منــذ اجتماعــات  1967التــي عُقِــدت يف مدينــة ريــو
دي جانيــرو البرازيليــة ،وجــاء انعقادهــا وســط شــواغل بشــأن حتــوالت كبيــرة يشــهدها االقتصــاد العاملــي — ال
ســيما اســتعادة التــوازن يف الصيــن ،وانخفــاض أســعار الســلع األوليــة ،وحتــول السياســة النقديــة يف الواليــات
املتحــدة .ويف مواجهــة هــذه األوضــاع ،دعــا الصنــدق إىل «حتســين السياســة» مــن أجــل مواجهــة اآلفــاق احملاطــة
بعــدم اليقيــن ،وإســداء املشــورة لصنــاع السياســات بالتركيــز علــى دعــم الطلــب واالســتقرار املــايل واإلصالحــات
الهيكليــة.
وحتدثــت الســيدة كريســتين الغــارد مديــر عــام الصنــدوق يف االجتماعــات الســنوية عــن أهميــة تقويــة الصنــدوق
بجعلــه مؤسســة أســرع حركــة وأكثــر تكامــا وأكثــر تركيــزا علــى البلــدان األعضــاء (جمموعــة مــن األهــداف التــي
تُختصــر باإلجنليزيــة يف كلمــة « .)»AIMوقالــت« :وبالعمــل معــا ،أعلــم أننــا نســتطيع حتقيقــه — وســوف نحققــه».
كذلــك ألقــت الســيدة الغــارد الضــوء علــى أهميــة تفعيــل إصالحــات  2010لنظــام احلصــص ،التــي بلغــت املســتوى
احلــدي الــازم للحصــول علــى موافقــة البلــدان األعضــاء عقــب االجتماعــات الســنوية.

نصف الكرة الغربي

اجتمــع يف ليمــا عاصمــة بيــرو مــا يزيــد علــى  10آالف مــن املشــاركين مــن كل أنحــاء العــامل حلضــور االجتماعــات
الســنوية لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل يف أكتوبــر .2015

نظرة عامة

االجتماعات السنوية  2015يف ليما

وعلــى غــرار االجتماعــات الســنوية األخــرى ،كان اهتمــام احلاضريــن منصبــا علــى «برنامــج النــدوات» ،الــذي
تضمــن ســبعة أحــداث رئيســية عاجلــت موضوعــات خمتلفــة مــن تغيــر املنــاخ واإلدمــاج املــايل إىل جــدول أعمــال
التنميــة فيمــا بعــد عــام  2015وحتــى احلوكمــة يف القطــاع العــام.
كذلــك ســلطت االجتماعــات الضــوء علــى التغيــرات والتحديــات التــي تواجــه أمريــكا الالتينيــة .ويف منتديــات
خمتلفــة — منهــا برنامــج النــدوات — بحــث الصنــدوق وخبــراء مــن خارجــه حاجــة املنطقــة إىل استكشــاف فــرص
جديــدة لتقويــة النمــو االقتصــادي مــع احلفــاظ علــى املكاســب االجتماعيــة وتعزيزهــا.
وكانــت االجتماعــات الســنوية أيضــا مناســبة مالئمــة لعــرض اإلجنــازات االقتصاديــة التــي حققتهــا بيــرو
واالحتفــال بتقاليدهــا وبثــراء تنوعهــا الثقــايف.
أقصى اليســار :أوغســتن كارســتنز ،رئيس اللجنة
الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة وحمافــظ
البنــك املركــزي يف املكســيك يتحــدث يف نــدوة
عــن مســتقبل أعمــال املصــارف املركزيــة يف
أمريــكا الالتينيــة
اليســار :أويانتــا هومــاال رئيــس بيــرو (إىل
اليســار) يرحــب بمديــر عــام الصنــدوق يف القصــر
الرئاســي يف ليمــا.
أســفل :ديفيــد ليبتــون النائــب األول ملديــر عــام
الصنــدوق يتحــدث يف نــدوة عــن النزاهــة يف
حوكمــة القطــاع العــام.
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حملة عن اإلقراض من الصندوق

يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل بشــكل عــام نوعيــن مــن القــروض— قــروض ُت َقـدَّم
بأســعار فائــدة مرتبطــة بالســوق (بشــروط غيــر ُم َي َّســرة) وقــروض يقدمهــا
للبلــدان منخفضــة الدخــل بشــروط ُم َي َّســرة ،بأســعار فائــدة منخفضــة أو صفريــة
يف بعــض احلــاالت.

اإلقراض بشروط غير ُم َي َّسرة

يف ظل حساب املوارد العامة

التزامات جديدة

االلتزامات

صدرت املوافقة عليها يف السنة
املالية  ،2016حسب نوع اإلقراض

تتضمــن جممــوع االلتزامــات غيــر
املســحوبة واالئتمــان القائــم ،يف 30
إبريــل 2016

 8مليارات دوالر

 1.2مليار دوالر

 178مليار دوالر

اتفاقات االستعداد االئتماين

 5.5مليار دوالر

خط االئتمان املرن

طاقة
اإلقراض

 975مليار دوالر

تتضمــن حصــص العضويــة واالتفاقــات
اجلديــدة لالقتــراض ،واتفاقــات االقتــراض
املبرمــة يف  ،2012يف  30إبريــل ،2016
ناقــص األرصــدة االحترازيــة

 1.3مليار دوالر

أداة التمويل السريع

اإلقراض بشروط ُم َي َّسرة

قــروض بأســعار فائــدة منخفضــة أو صفريــة للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل
يف ظــل الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر

التزامات جديدة
 1.2مليار دوالر

صدرت املوافقة عليها يف السنة املالية ،2016
حســب نوع اإلقراض ،بما فيها الزيادات

 258.7مليون دوالر

التسهيل االئتماين املمدد

 792.4مليون دوالر
تسهيل االستعداد االئتماين

 126.4مليون دوالر
التسهيل االئتماين السريع
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االلتزامات
 11.4مليار دوالر

تتضمــن جممــوع االلتزامات غير املســحوبة
واالئتمان القائم ،يف  30إبريل 2016

قروض غير
مسحوبة
 8.6مليارات دوالر

تتضمن أرصدة االلتزامات غير
املسحوبة بموجب اتفاقات االقتراض
يف ظل الصندوق االستئماين للنمو
واحلد من الفقر ،يف  30إبريل 2016

اجلزء ٢

العمل الذي نضطلع به« :املهام الرئيسية الثالث»

يضطلع صندوق النقد الدويل بثالثة أدوار رئيسية:
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 256مليون دوالر

تنمية القدرات

اإلقراض

 ٩,٢مليارات دوالر

يشرف صندوق
النقد الدويل
على النظام
النقدي الدويل
ويتابع
السياسسات
االقتصادية
واملالية يف
بلدانه األعضاء البالغ عددها  ١٨٩بلدا.
ويف إطار عملية الرقابة هذه ،التي تنفذ
على املستوى الدويل ويف فرادى البلدان،
يسلط الصندوق الضوء على اخملاطر
احملتملة التي تهدد االستقرار ،ويقدم
املشورة بشأن التعديالت الالزمة على
السياسات.

ملشورة اخلبراء والتدريب
يساعد صندوق
النقد الدويل بلدانه
األعضاء على
وضع سياسات
اقتصادية وإدارة
شؤونها املالية
بفعالية أكبر عن
طريق تعزيز قدراتها البشرية واملؤسسية
من خالل مشورة اخلبراء التي تعرف باسم
«املساعدة الفنية» والتدريب ،ويطلق عليهما
معا «تنمية القدرات».

تم تقديمها إىل  ١٦بلدا ،بما يف
ذلك  ١,٢مليار دوالر أمريكي يف
صورة قروض بفائدة منخفضة
أو صفرية مقدمة إىل  ١٣بلدا
عضوا من البلدان النامية ذات
الدخل املنخفض.

العمل الذي نضطلع به

عملية حتقق من سالمة
اقتصادات البلدان

يقدم الصندوق
قروضا 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.
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«الرقابــة» هــي الكلمــة اجلامعــة التــي تشــمل العمليــة التــي
يقــوم الصنــدوق مــن خاللهــا باإلشــراف علــى النظــام
النقــدي الــدويل والتطــورات االقتصاديــة العامليــة ومتابعــة
السياســات االقتصاديــة واملاليــة لبلدانــه األعضــاء البالــغ
عددهــا  189بلــدا .ويف إطــار هــذه العمليــة الراميــة إىل
التحقــق مــن الســامة املاليــة للبلــدان ســنويا عــادة ،يسـ ِّـلط
الصنــدوق الضــوء علــى اخملاطــر التــي يمكــن أن تهــدد
االســتقرار ويقــدم املشــورة بشــأن التعديــات الالزمــة علــى
السياســات .وبهــذه الطريقــة ،فإنــه يســاعد النظــام النقــدي
الــدويل علــى الوفــاء بالغــرض األساســي منــه وهــو تيســير
تبــادل الســلع واخلدمــات ورؤوس األمــوال بيــن البلــدان،
وبالتــايل اســتمرار النمــو االقتصــادي القــوي.

وتكــون املشــاورات يف صــورة حــوار للسياســات مــن اجتاهيــن مــع
الســلطات القُطْ ريــة للبلــد املعنــي ،بــدال مــن قيــام الصنــدوق بتقييــم
البلــد مــن جانــب واحــد .ويجتمــع فريــق الصنــدوق عــاد ًة مــع مســؤويل
احلكومــة والبنــك املركــزي ،ومــع عــدد آخــر مــن املعنييــن مثــل

وعقــب األزمــة املاليــة العامليــة ،أجــرى صنــدوق النقــد الــدويل
تقييمــات للقطاعــات املاليــة كجــزء مــن عمليــة الرقابــة يف البلــدان
التــي تؤثــر قطاعاتهــا املاليــة علــى النظــام.
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 امللح ،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 استقرار األسواق
املالية .ويعنى تقرير الراصد املايل بتحديث توقعات املالية العامة
يف األجل املتوسط وتقييم التطورات يف املاليات العامة .وينشر
الصندوق أيض ًا تقارير آفاق االقتصاد اإلقليمي ،يف إطار مسوحه
االقتصادية واملالية العاملية.

العمل الذي نضطلع به

واحملــور الــذي ترتكــز عليــه الرقابــة الثنائيــة هــو مــا يطلــق
عليــه مشــاورات املــادة الرابعــة ،التــي ســميت كذلــك علــى
أســاس املــادة الــواردة يف اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق التــي
تقتضــي إجــراء مراجعــة للتطــورات والسياســات االقتصاديــة
يف كل مــن البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق البالــغ عددهــا
 189بلــدا .وتغطــي مشــاورات املــادة الرابعــة طائفــة مــن القضايــا
التــي تعتبــر ذات أهميــة كليــة — أي قضايــا املاليــة العامــة وأســعار
الصــرف والقضايــا املاليــة والنقديــة والهيكليــة — وتتركــز علــى
اخملاطــر ومواطــن الضعــف واســتجابات السياســات .ويشــارك مئــات
مــن االقتصادييــن العامليــن يف الصنــدوق يف عمليــة مشــاورات
املــادة الرابعــة.

”The “Big Three

وهنــاك جانبــان رئيســيان لعمــل الصنــدوق يف جمــال الرقابــة:
الرقابــة الثنائيــة ،أو تقييــم سياســات كل بلــد عضــو وإســداء املشــورة
بشــأنها؛ والرقابــة متعــددة األطــراف ،أو اإلشــراف علــى االقتصــاد
العاملــي .وبتوحيــد الرقابــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف ،يمكــن أن
يكفــل الصنــدوق قــدرا أكبــر مــن الشــمول واالتســاق يف حتليــات
«التداعيــات» ،أي الطــرق التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا سياســات بلــد واحــد
علــى بلــدان أخــرى.

البرملانييــن وممثلــي الشــركات واجملتمــع املــدين والنقابــات العماليــة
للمســاعدة علــى تقييــم السياســات االقتصاديــة للبلــد وتوجهــه .ويقــدم
اخلبــراء تقريــراً إىل اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق ،ملناقشــته يف
الظــروف العاديــة ،تختتــم بعدهــا املشــاورات ويعــد موجــز لالجتمــاع
ينقــل إىل ســلطات البلــد املعنــي .ويف معظــم احلــاالت ،وبنــاء علــى
موافقــة البلــد العضــو املعنــيُ ،ينشــر تقييــم اجمللــس يف صــورة نشــرة
صحفيــة ،إىل جانــب تقاريــر اخلبــراء .ويف الســنة املاليــة ،2016
أجــرى الصنــدوق  117مشــاورة يف إطــار املــادة الرابعــة (راجــع
اجلــدول الشــبكي .)1 -2
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”

الرقابة الثنائية
عملية مشاورات املادة الرابعة:
التقييم السنوي للسياسات االقتصادية
جتــرى عمليــة مشــاورات املــادة الرابعــة مــع أحــد البلــدان األعضــاء
علــى مــدى عــدة أشــهر ،وتبــدأ بمراجعــة داخليــة ألهــم قضايــا
السياســات وأولويــات الرقابــة علــى مســتوى اإلدارات ومــع اإلدارة
العليــا ،بموجــب وثيقــة إحاطــة تعــرف باســم مذكــرة السياســات.
وتتنــاول هــذه املذكــرة بالتفصيــل التوجهــات والتوصيــات
الرئيســية للسياســة االقتصاديــة التــي ســتناقش مــع حكومــة
البلــد العضــو .وتتــم مراجعــة مذكــرة السياســات مــع جميــع إدارات
صنــدوق النقــد الــدويل مــن أجــل بنــاء توافــق يف اآلراء بشــأن
البلــد املعنــي قبــل إجــراء املشــاورات ،وتســفر هــذه املراجعــة عــن
عقــد اجتمــاع للتشــاور بشــأن السياســات ،ترســل بعــده مذكــرة
السياســات إىل اإلدارة العليــا للصنــدوق للموافقــة عليهــا .وبعــد
املوافقــة علــى مذكــرة السياســات ،يســافر الفريــق إىل البلــد لعقــد
اجتماعــات مــع املســؤولين احلكومييــن وأصحــاب املصلحــة.
ولــدى عــودة الفريــق إىل مقــر الصنــدوق ،يقــوم اخلبــراء بإعــداد
تقريــر يخضــع مــرة أخــرى ملراجعــة اإلدارات واإلدارة العليــا قبــل
أن ينظــر فيــه اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق.
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صندوق النقد الدويل

تقرير سنوي بشأن مشاورات املادة الرابعة املتأخرة

وفقــا لإلطــار الــذي تــم تطبيقــه عــام  2012بغــرض مواجهــة التأخــر
املفــرط يف إتمــام مشــاورات املــادة الرابعــة ،ينشــر الصنــدوق ســنويا
قائمــة بالبلــدان األعضــاء التــي تأخــر عقــد مشــاورات املــادة الرابعــة
اخلاصــة بهــا لفتــرة تزيــد علــى  18شــهرا .ويصنــف خبــراء الصنــدوق
أســباب التأخيــر إىل الفئــات التاليــة :القضايــا املرتبطــة بالبرنامــج،
وضــرورة إجــراء مزيــد مــن املناقشــات ،والوضــع السياســي/األمني،
وتغييــر احلكومــة ،وعــدم وجــود عــدد كاف مــن اخلبــراء ،وطلــب
الســلطات ،وعــدم االتفــاق علــى تواريــخ البعثات/اآلليــات ،وأســباب
أخــرى متنوعــة.
وتضمنــت القائمــة األخيــرة الصــادرة يف إبريــل  2016البلــدان
التاليــة:
n

فنزويال (عدم االتفاق على تواريخ البعثات/اآلليات))

 nاألرجنتين (أسباب أخرى متنوعة — أكدت السلطات
األرجنتينية عزمها على إعادة بدء مشاورات املادة الرابعة يف
عام )2016
n

إريتريا (عدم االتفاق على تواريخ البعثات/اآلليات)

n

اجلمهورية العربية السورية (الوضع السياسي/األمني)

n

جمهورية إفريقيا الوسطى (الوضع السياسي/األمني)

n

غينيا (أسباب متنوعة أخرى)

n

ليبيا (الوضع السياسي/األمني)

يف إطــار مــا يقــوم بــه صنــدوق النقــد الــدويل مــن مراجعــة منتظمــة
لفعاليــة دوره يف مراقبــة التطــورات االقتصاديــة وتقديــم املشــورة
بشــأن السياســات لبلدانــه األعضــاء وعلــى مســتوى االقتصــاد
العاملــي ،تــم إجــراء مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات يف
عــام  2014وتمــت مناقشــتها يف التقريــر الســنوي لعــام .2015
وقــد أبــرزت هــذه املراجعــة عــددا مــن القضايــا املتصلــة بعمليــات
الرقابــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف التــي أجراهــا الصنــدوق.
وملتابعــة تنفيــذ توصيــات مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث
ســنوات ،أجــرى اجمللــس التنفيــذي وخبــراء الصنــدوق جمموعــة مــن
املراجعــات علــى السياســات بهــدف تعزيــز أنشــطة الرقابــة .وقــد تــم
إعــداد ثــاث دراســات خــال الســنة املاليــة  2016يف ذات الســياق،
وهــي دراســة “”Mainstreaming Macro-Financial Surveillance
ودراســة “ ”Balance Sheet Analysis in Fund Surveillanceودراســة
“.”Evenhandedness of Fund Surveillance

إدماج الرقابة املالية الكلية يف عمل الصندوق
اتضــح مــن األزمــة املاليــة العامليــة أنــه يمكــن للروابــط املاليــة احملليــة
واإلقليميــة أن تؤثــر تأثيــرا ســلبيا علــى أداء االقتصــاد الكلــي وأن
تســهم يف انتقــال التداعيــات إىل خمتلــف اقتصــادات العــامل .والكثيــر
مــن املشــكالت املاليــة التــي ظهــرت — بمــا يف ذلــك االمتنــاع عــن
االســتثمار يف أدوات االئتمــان ،والعجــز املفــرط يف الســيولة يف
األســواق الرئيســية ،واالضطرابــات واإلخفاقــات املؤسســية — مل
تكــن متوقعــة ومل يكــن مــن الســهل إدراجهــا يف النمــاذج التــي كان
يســتخدمها الصنــدوق وغيــره مــن املؤسســات.
وقــد عمــل الصنــدوق علــى فهــم هــذه القضايــا املاليــة الكليــة وكيفيــة
تضميــن التطــورات والروابــط ذات الصلــة يف ســياق عملــه .وكان ذلــك
أحد العناصر األساســية يف مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث ســنوات
التــي تــم إجراؤهــا عــام  ،2014والتــي أوصــت بإدمــاج إجراءات الرقابة
املاليــة الكليــة يف عمــل الصنــدوق .وبذلــك أصبــح الصنــدوق ال يتعامــل
مــع القطــاع املــايل كعنصــر منفصــل يف إطــاره التحليلــي ،حيــث يــويل
يف الوقــت احلــايل مزيــدا مــن االهتمــام بتأثيــر القضايــا املاليــة علــى
القطاعــات األخــرى ،وتأثيــر هــذه القطاعــات علــى التطــورات املاليــة.

يقــوم خبــراء الصنــدوق بإجــراء أعمــال الرقابــة حتــت إشــراف إدارات
املناطــق اجلغرافيــة التــي تشــمل إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،وآســيا
واحمليــط الهــادئ ،وأوروبــا ،والشــرق األوســط وآســيا الوســطى،
ونصــف الكــرة الغربــي .وتضطلــع هــذه اإلدارات بإجــراء التحليــات
وصياغــة املشــورة بشــأن السياســات .وخــال الســنة املاليــة ،2016
تــم تضميــن عــدد مــن القضايــا يف إطــار التحليــات القطريــة ،مثــل
كيفيــة تأثيــر الصدمــة األخيــرة يف أســعار النفــط علــى ســامة البنــوك
واإلقــراض املصــريف ،وكيفيــة انتقــال تأثيــر انخفــاض التضخــم
مــن خــال امليزانيــات العموميــة إىل النظــام املــايل ،وقــدرة البنــوك
احملليــة علــى تمويــل برامــج الشــراكات الضخمــة بيــن القطاعيــن
العــام واخلــاص ،والسياســات الالزمــة إلزالــة املعوقــات التــي تواجــه
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف احلصــول علــى التمويــل .ويقــدم
الصنــدوق تدريبــا متقدمــا ويشــجع تبــادل املعرفــة وزيــادة االعتمــاد
علــى املمارســات اجليــدة كأدوات تكميليــة للجهــود املبذولــة يف هــذا
اجملــال يف إطــار مشــاورات املــادة الرابعــة.
كذلــك فــإن اإلدارات الوظيفيــة بالصنــدوق ،التــي تشــمل إدارة البحــوث
وإدارة األســواق النقديــة والرأســمالية ومعهــد تنميــة القــدرات وإدارة
اإلحصــاءات وإدارة الشــؤون القانونيــة ،تســهم باخلبــرة العمليــة،
حيــث ســاعدت يف زيــادة عــدد الفــرق ال ُقطريــة العاملــة يف جمــال
التحليــل املــايل الكلــي ليصــل عــدد مشــاورات املــادة الرابعــة إىل 60
تقريبــا .وتعكــف اإلدارات الوظيفيــة أيضــا علــى وضــع أدوات حتليليــة
جديــدة:

العمل الذي نضطلع به

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث سنوات

األدوار املنوطة بإدارات املناطق اجلغرافية
واإلدارات الوظيفية بالصندوق

 nتوافر تنبؤات دقيقة عن نمو االئتمان أمر مهم يف تقييم آثار
القطاع املايل على التوقعات األساسية .وقد وضعت إدارة البحوث
أدوات مكتبية للتحقق من االتساق بين تنبؤات القطاع احلقيقي
والقطاع املايل.

 nاستحدثت إدارة األسواق النقدية والرأسمالية أدوات جديدة
يف جمال التحليل املايل ،بما يف ذلك أدوات لتقييم التغيرات يف
األوضاع املالية الكلية وقياس صمود القطاع املايل.

التقرير السنوي ٢٠١٦
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 nودعما لتحليل امليزانية العمومية ،وضعت إدارة اإلحصاءات
نموذجا إلعداد مصفوفة منهج امليزانية العمومية وفق الصيغة
الواردة يف مراجعة املراقبة املقررة كل ثالث سنوات لعام ،2014
وذلك استنادا إىل بيانات تم إعدادها بمعرفة خبراء الصندوق.
 nويويل الصندوق أولوية أيضا لتدريب اخلبراء بغرض بناء
قدرات الصندوق وتعميق معرفته بالقضايا ذات الصلة بعمله.
وقد نظم معهد تنمية القدرات دورة تدريبية خلبراء الصندوق تضم
خمس وحدات نموذجية تتناول موضوعات مهمة يف جمال املالية
الكلية.

حتليل امليزانية العامة يف إطار عمليات الرقابة

أبــرزت األزمــة املاليــة العامليــة بشــدة مــدى أهميــة تضميــن
امليزانيــات العموميــة يف تقييمــات اآلفــاق واخملاطــر االقتصاديــة.
وقــد أكــدت مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات لعــام 2014
علــى أهميــة مراقبــة اخملاطــر املؤثــرة علــى االســتقرار وضــرورة إيــاء
مزيــد مــن االهتمــام بامليزانيــات العموميــة الوطنيــة يف تقييــم مواطن
الضعــف .وحــث تقريــر مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات
الصنــدوق علــى اســتخدام بيانــات أكثــر تفصيــا يف وضــع وتعديــل
حتليــات امليزانيــة العموميــة.
وخــال جلســة غيــر رســمية يف  19يونيــو  ،2015ناقــش اجمللــس
التنفيــذي تقريــرا أعــده خبــراء الصنــدوق تنــاول اســتخدام حتليــات
امليزانيــة العموميــة يف إطــار عمليــات الرقابــة الثنائيــة وعــرض
أمثلــة عمليــة علــى كيفيــة توســيع نطــاق اســتخدام هــذه التحليــات يف
عمليــات الرقابــة .وكان هــذا العمــل جــزءا مــن جهــود الصنــدوق نحــو
تكثيــف تغطيــة القضايــا املاليــة الكليــة.
وكان هــذا التقريــر بمثابــة خطــوة أوىل نحــو إبــراز أمثلــة مفيــدة مــن
التحليــات التــي أجراهــا خبــراء الصنــدوق خــال العقــد املاضــي.
ويوثــق التقريــر البيانــات واألدوات التــي تــم اســتخدامها ويســلط
الضــوء علــى بعــض أوجــه القصــور .كذلــك يناقــش التحســينات التــي
تــم إدخالهــا مؤخــرا علــى نطــاق تغطيــة بيانــات امليزانيــة العموميــة
وجودتهــا مــن خــال مبــادرات تــم إطالقهــا يف أعقــاب األزمــة ،وأهــم
الفجــوات املتبقيــة التــي ينبغــي معاجلتهــا مــن خــال التعــاون الــدويل.
ويقترح التقرير التركيز على القيام بمزيد من اجلهود يف جمالين:
 nمعاجلة أهم فجوات البيانات التي تعيق أنشطة الرقابة — ال
سيما املتصلة باملؤسسات املالية غير املصرفية والشركات غير
املالية واحلكومات واألسر — بما يف ذلك املعلومات املرتبطة
بالعمالت وهيكل آجال االستحقاق ،وباألطراف املقابلة،
واالنكشافات خارج امليزانية العمومية .وينبغي أيضا القيام
بجهود بغرض زيادة تغطية البلدان منخفضة الدخل يف بيانات
امليزانية العمومية وحتسين آليات رصد بيانات األدوات املالية
متزايدة التعقيد يف االقتصادات األكثر تقدما.
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اإلطار  :1-2تقييم القطاع املايل األمريكي
يضطلــع القطــاع املــايل األمريكــي — وهــو األكبــر علــى اإلطــاق
علــى مســتوى العــامل — بــدور أساســي يف ضمــان االســتقرار املــايل
العاملــي .ويف عــام  2010يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة ،قــرر
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يف إطــار برنامــج تقييــم القطــاع املــايل
طلــب إجــراء تقييــم ألكبــر  25نظامــا ماليــا علــى مســتوى العــامل كل
خمــس ســنوات .وازدادت هــذه القائمــة لتصبــح  29بلــدا يف عــام
.2013
وبرنامــج تقييــم القطــاع املــايل هــو عبــارة عــن حتليــل شــامل ومتعمــق
للقطــاع املــايل لبلــد مــا .وقــد أشــار الصنــدوق يف تقييمــه للنظــام
املــايل األمريكــي يف عــام  ،2015الــذي أجــراه كجــزء مــن التقييــم
اإللزامــي لالســتقرار املــايل إىل أن املصــارف األمريكيــة تبــدو أكثــر
ســامة وقــوة مقارنــة بوقــت إجــراء التقييــم الســابق يف عــام .2010
غيــر أن التقريــر أشــار إىل وجــود مواطــن ضعــف يف القطــاع غيــر
املصــريف ســريع النمــو.
وتعتمــد النتائــج التــي توصــل إليهــا الصنــدوق جزئيــا علــى اختبــارات
القــدرة علــى حتمــل الضغــوط التــي تــم إجراؤهــا لتقييــم اســتقرار النظــام
املــايل األمريكــي .وخلصــت هــذه االختبــارات إىل أن اجلهــاز املصــريف
قــادر علــى الصمــود أمــام صدمــات حــادة بحجــم األزمــة الســابقة.
وأشــار حتليــل الصنــدوق أيضــا إىل أن شــركات التأميــن وصناديــق
التحــوط وغيرهــا مــن الصناديــق املــدارة تســهم يف زيــادة اخملاطــر
املاليــة الكليــة بدرجــة أكبــر كثيــرا مــن املتوقــع بالنظــر إىل حجمهــا،
ويجــب بالتــايل توجيــه مزيــد مــن االنتبــاه لهــا.

 nتصميم مزيد من األدوات ملساعدة خبراء الصندوق يف حتليل
امليزانيات العمومية وتوسيع نطاق تقييم الروابط والتداعيات
املالية الكلية .وقد تم استحداث مناهج جديدة لهذه األغراض تمت
مناقشتها يف التقرير املذكور.

املساواة يف الرقابة

وافــق اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق علــى وضــع إطــار للمســاعدة يف
ضمــان املســاواة يف رقابــة الصنــدوق وفقــا للتوصيــات الــواردة يف
تقريــر مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات لعــام .2014
ويتضمــن اإلطــار الــذي أقــره اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق عنصريــن
أساسـ�يين كما ورد يف دراسـ�ة أعدها خبراء الصندوق بعنوا ن �“Even
handedness of Fund Surveillance—Principles and Mechanisms
” for Addressing Concernsوناقشــها اجمللــس يف  22فبرايــر .2016

ويهــدف اإلطــار اجلديــد إىل التصــدي بشــفافية لهــذه املعتقــدات
وحــاالت عــدم املســاواة ،مــع احلفــاظ يف الوقــت نفســه علــى اســتقاللية
ونزاهة املشــورة املقدمة من خبراء الصندوق .وترســي هذه املبادئ
مفهومــا مشــتركا للمســاواة ،وتســهم بالتــايل يف تعميــق احلــوار
يف هــذا الصــدد بمــا يتيــح الكشــف املبكــر عــن مشــكالت املســاواة
ومناقشــتها بشــفافية أكبــر يف إطــار عمليــة املراقبــة.
وقد أيد املديرون التنفيذيون وضع آلية يمكن للســلطات من خاللها
إبــاغ أي شــواغل بشــأن عــدم املســاواة .وهــذه اآلليــة بمثابــة ركيــزة
ُيســتند إليهــا يف تقييــم الشــواغل العالقــة وحتديــد الــدروس التــي يمكــن
االســتفادة منها يف تعزيز املمارســات املســتخدمة .ويف هذا الصدد،
يدعــم إطــار املســاواة أيضــا األهــداف األعــم لعمليــة مراجعــة املراقبــة
املقــررة كل ثــاث ســنوات واملتمثلــة يف تشــجيع زيــادة تركيــز أنشــطة
الرقابــة علــى البلــدان األعضــاء.

وجتــرى مناقشــات السياســات اإلقليميــة مــع اجملموعــات التاليــة:
اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا ،واالحتــاد النقــدي
لــدول شــرق الكاريبــي ،ومنطقــة اليــورو ،واالحتــاد االقتصــادي
والنقــدي لغــرب إفريقيــا.
ويف ينايــر  ،2016تناولــت الســيدة كريســتين الغــارد ،مديــر عــام
صنــدوق النقــد الــدويل ،يف زيــارة إىل الكاميــرون حتديــات السياســات
التــي تواجــه اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا.

اإلطار  :2-2استكمال مشاورات املادة الرابعة لعام
 2015مع جمهورية إيران اإلسالمية
اختتــم اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل مشــاورات املــادة
الرابعــة مــع جمهوريــة إيــران اإلســامية يف شــهر ديســمبر .2015
وأشــار تقييــم اجمللــس إىل أن «التراجــع احلــاد يف أســعار النفــط
العامليــة ،وتشــديد امليزانيــات العموميــة للشــركات واملصــارف،
وتأجيــل قــرارات االســتهالك واالســتثمار قبــل اإللغــاء املتوقــع
للعقوبــات االقتصاديــة ،جميعهــا عوامــل أدت إىل تباطــؤ حــاد يف
النشــاط االقتصــادي منــذ الربــع الرابــع مــن عــام .»2015/2014

وأكــد املديــرون أن اإلطــار املتفــق عليــه لالسترشــاد بــه يف ضمــان
املســاواة يف األنشــطة الرقابيــة ال يــزال إطــارا جديــدا مل يخضــع
لالختبــار ويتعيــن تعديلــه وتطويــره بمــرور الوقــت عندمــا يصبــح
الصنــدوق أكثــر خبــرة يف تطبيقــه .واتفقــوا علــى أن مراجعــة املراقبــة
لعــام  2019ســتكون فرصــة مالئمــة إلجــراء تقييــم شــامل للمبــادئ
واآلليــة اجلديــدة.

«يتوقــع تراجــع نمــو
ويضيــف تقريــر التقييــم الصــادر عــن اجمللــس ُ
إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي مــن  %3يف عــام 2015/2014
إىل مــا بيــن  %0.5و %0.5-يف عــام  .2016/2015كذلــك تراجــع
التضخــم املقيــس خــال  12شــهرا (أي املقيــس يف نفــس التاريــخ
بعــد  12شــهرا) إىل حــوايل  %10يف الشــهور األخيــرة ،وهــو مــا
يعكــس يف األســاس تراجــع تضخــم أســعار الغــذاء واملشــروبات،
ويتوقــع أن يظــل معــدل التضخــم مقاربــا مــن مســتوى  %14يف
ُ
نهايــة العــام.

يتم إجراء مناقشــات بشــأن السياســات على املســتوى اإلقليمي لدعم
العمــل الرقابــي القطــري للصنــدوق يف عــدة حــاالت عندمــا يكــون البلد
جــزءا مــن احتــاد عملــة .ويجــري خبــراء الصنــدوق مشــاورات بصفــة
منتظمــة مــع املؤسســات اإلقليميــة املســؤولة عــن وضــع سياســات
موحــدة للبلــدان األعضــاء يف احتــاد العملــة بغــرض تعزيز املناقشــات
الثنائيــة املنعقــدة يف إطــار املــادة الرابعــة.

«وتوقعــات النمــو خــال عــام  2017/2016أفضــل كثيــرا يف
ضــوء اإللغــاء املتوقــع للعقوبــات االقتصاديــة .ومــن املتوقــع
ارتفــاع إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي إىل حــوايل  %4إىل %5.5
خــال العــام التــايل يف ظــل زيــادة إنتــاج النفــط ،وتراجــع تكلفــة
املعامــات التجاريــة واملاليــة ،واســتعادة إمكانيــة االســتثمار يف
األصــول األجنبيــة».

الرقابة على البلدان التي تطبق سياسات موحدة

العمل الذي نضطلع به

واملســاواة يف حتليــات الصنــدوق ومشــورته أمــر ضــروري
ملصداقيــة املؤسســة وفعاليــة تعاونهــا مــع البلــدان األعضــاء .وقــد
ناقــش تقريــر مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات هــذه
املســألة بالتفصيــل ،بمــا يف ذلــك مــن خــال إجــراء دراســة خارجيــة.
ويف حيــن توصــل التقريــر إىل عــدم وجــود قصــور دائــم يف املســاواة،
كشــف عــن اختالفــات يف الرقابــة بيــن البلــدان غيــر مرتبطــة بظــروف
تلــك البلــدان .كذلــك ألقــى التقريــر الضــوء علــى معتقــدات ســائدة منــذ
فتــرة طويلــة بشــأن انعــدام املســاواة يف األنشــطة الرقابيــة للصنــدوق.

”The “Big Three

أوال ،يشــرح اإلطــار املبــادئ التــي يقــوم عليهــا مفهــوم املســاواة.
وثانيــا ،يضــع اإلطــار آليــة لتقييــم أي شــواغل بشــأن عــدم املســاواة
يف الرقابــة وإبالغهــا.

ويعــد اخلبــراء تقريــرا عــن فــرادى اجملموعــات اإلقليميــة ،وتعــرض
هــذه التقاريــر علــى اجمللــس التنفيــذي للنقــاش .وتنشــر آراء املديريــن
التنفيذييــن يف بيــان صحفــي مــع تقريــر اخلبــراء .وتمثل هذه التقارير
جــزءا مــن مشــاورات املــادة الرابعــة مــع فــرادى البلــدان األعضــاء يف
كل مــن اجملموعــات اإلقليميــة.

التقرير السنوي ٢٠١٦

47

الرقابة متعددة األطراف

تقرير القطاع اخلارجي لعام ٢٠١٥

تضمــن تقريــر القطــاع اخلارجــي الرابــع الصــادر عــن صنــدوق
النقــد الــدويل يف يوليــو  2015تقييمــا ملركــز القطــاع اخلارجــي
وسياســاته يف االقتصــادات الكبــرى خــال عــام  2014وأوائــل
عــام  .2015وناقــش اجمللــس التنفيــذي التقريــر خــال جلســة غيــر
رســمية ،إىل جانــب دراســة مرفقــة بالتقريــر بعنــوان «تقييمــات
فــرادى االقتصــادات».
ويمثــل هــذا التقريــر ،إىل جانــب تقريــر التداعيــات ومشــاورات املــادة
الرابعة لعام  ،2015جزءا من اجلهود التي تضمن قدرة الصندوق
علــى مواجهــة اآلثــار احملتملــة لتداعيــات سياســات البلدان األعضاء
علــى االســتقرار العاملــي ومراقبــة اســتقرار القطاعــات اخلارجيــة
للبلــدان األعضــاء بشــكل شــامل .وتتضمــن التقاريــر تقييــم
أســعار الصــرف واحلســابات اجلاريــة واالحتياطيــات والتدفقــات
الرأســمالية وامليزانيــات العموميــة اخلارجيــة.

أهم النتائج

       nتراجعت اختالالت احلساب اجلاري وغيرها من االختالالت
املفرطة على مستوى العامل خالل عام  2013إىل حد ما ،ولكنها
ظلت ثابتة عند مستواها دون أي تغيير خالل عام  .2014ويف
حين اختلف توزيع االختالالت حسب البلدان ،كان التقدم الكلي
احملرز نحو احلد من االختالالت املفرطة حمدودا.
           nوطرأت تطورات ملحوظة أثرت على املراكز اخلارجية خالل عام
 :2015التراجع احلاد يف أسعار النفط ،وفجوات بين االقتصادات
الكبرى ناجتة عن عوامل مرتبطة بالدورة االقتصادية واختالف
السياسات النقدية املطبقة فيها ،وما يرتبط بذلك من حتركات يف
قيم العمالت.

 nونمط التغيرات املتوقعة يف احلسابات اجلارية يف األجل
القريب يعكس يف اجلزء األكبر منه آثار تراجع أسعار النفط ،وإن
كانت هذه اآلثار ستوازنها جزئيا التحركات يف قيم العمالت
والتدابير املتخذة على جانب املصروفات ملواجهة هذه اآلثار.
كذلك ستؤثر التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية —
حوايل  %10يف بعض احلاالت — على احلسابات اجلارية.
 nوالتحركات يف قيم العمالت الناجمة عن اختالف السياسات
االقتصادية والنقدية املطبقة يف االقتصادات الكبرى هي
انعكاس حلالة التعايف غير املكتملة واحلاجة إىل تدابير أوسع
نطاقا على مستوى السياسات بغرض دعم الطلب والنمو .ومن
املرجح أن يؤثر استكمال تنفيذ جدول أعمال السياسات على
أسعار الصرف — بما يف ذلك دعم الطلب من خالل سياسات
متنوعة بخالف السياسات النقدية — ولكن األهم من ذلك أنه
قد يسهم يف حتسين آفاق استمرارية النمو واالستقرار املايل على
مستوى العامل .وستكون جهود اقتصادات الفائض واقتصادات
العجز داعمة لبعضها البعض وللنمو.

48

صندوق النقد الدويل

 nوسوف تتعقد البيئة املالية العاملية بفعل اخملاطر املتنوعة
املقترنة بتطبيق سياسات نقدية شديدة التيسير وإلغائها الحقا ،مما
قد يتسبب يف اضطراب األسواق .لذلك ينبغي على صناع السياسات
االستعداد ملواجهة األوضاع املالية املتغيرة بمرونة باستخدام
جمموعة متنوعة من األدوات.

تقرير التداعيات لعام 2015

يحلــل تقريــر التداعيــات لعــام  ،2015الــذي تــم إعــداده بالتزامــن
مــع تقريــر القطــاع اخلارجــي ،التأثيــر احملتمــل عبــر احلــدود
للتطــورات االقتصاديــة الكليــة واملاليــة الكليــة يف البلــدان
األعضــاء املؤثــرة علــى
النظــام العاملــي .وتمــت
مناقشــة التقريــر خــال
جلســة غيــر رســمية
للمجلــس التنفيــذي يف
 22يونيــو .2015
ويركــز التقريــر علــى
انعكاســات وتداعيــات
السياســة النقديــة يف
االقتصــادات املتقدمــة
وتراجــع أســعار النفــط

اإلطار  :3-2عملية اإلنذار املبكر

يف عــام  ،2008طالبــت جمموعــة العشــرين لالقتصــادات الصناعيــة
صنــدوق النقــد الــدويل وجملــس االســتقرار املــايل بالتعــاون يف
إجــراء عمليــات إنــذار مبكــر بصفــة منتظمــة .والغــرض مــن عمليــات
اإلنــذار املبكــر تقييــم اخملاطــر املؤثــرة علــى االقتصــاد العاملــي التــي
تقــل احتمــاالت حدوثهــا ولكــن قــد تنجــم عنهــا آثــار حــادة ،وحتديــد
السياســات الالزمــة للتخفيــف مــن حــدة هــذه اخملاطــر.
وعمليــات اإلنــذار املبكــر حتلــل اخملاطــر النظاميــة مــن املنظوريــن
االقتصــادي الكلــي واملــايل اســتنادا إىل جمموعــة مــن األدوات الكميــة
ومشــاورات واســعة النطــاق .وجتــرى هــذه العمليــات مرتيــن ســنويا،
وتعتمــد علــى جمموعــة كبيــرة مــن املعلومــات ،بمــا يف ذلــك تقريــر
آفــاق االقتصــاد العاملــي ،وتقريــر االســتقرار املــايل العاملــي،
وتقريــر الراصــد املــايل ،وهــي أهــم إصــدارات الصنــدوق يف جمــال
الرقابــة العامليــة .والغــرض مــن أنشــطة املراقبــة الثنائيــة ومتعــددة
األطــراف التــي يجريهــا الصنــدوق متابعــة تنفيــذ نتائــج عمليــات اإلنــذار
املبكــر والسياســات التــي أوصــت بهــا.
وعقــب مناقشــة نتائــج عمليــات اإلنــذار املبكــر يف اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق ومــع جملــس االســتقرار املــايل ،تعــرض هــذه النتائــج علــى
كبــار مســؤويل الصنــدوق خــال اجتماعــات الربيــع واالجتماعــات
الســنوية املنعقــدة بيــن الصنــدوق والبنــك الــدويل.

ويصــف التقريــر التحديــات التــي تواجههــا العديــد مــن االقتصــادات
املتقدمــة املؤثــرة علــى النظــام العاملــي يف ســد فجــوات النــاجت
وزيــادة مســتوى النمــو املمكــن للنــاجت .ويشــير التقريــر إىل أن مواجهــة
هــذه التحديــات تســتلزم تنفيــذ جمموعــة مــن السياســات االقتصاديــة
الكليــة واملاليــة والهيكليــة التــي مــن شــأنها تعزيــز الطلــب الكلــي
والعــرض الكلــي وســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب .ويخلــص
التقريــر إىل أن كل عنصــر مــن عناصــر جمموعــة السياســات مهــم وال
يمكــن لعنصــر أخــر أن يحــل حملــه .إذ يشــير التقريــر إىل أنــه ال يمكــن
للسياســة النقديــة وحدهــا زيــادة النــاجت املمكــن ،كمــا أنــه ال يمكــن
لإلصالحــات الهيكليــة وحدهــا ســد فجــوات النــاجت.

العمالت االفتراضية

يمكــن للتكنولوجيــا اجلديــدة —املدعومــة بالتقــدم يف جمــاالت
التشــفير واحلوســبة الشــبكية —إحــداث حتــول يف االقتصــاد
العاملــي ،بمــا يف ذلــك كيفيــة تبــادل الســلع
واخلدمــات واألصــول .ومــن التطــورات املهمــة
يف هــذا الصــدد ظهــور العمــات االفتراضيــة
وتكنولوجيــا الســجالت املشــتركة غيــر
املركزيــة التــي تســجل بهــا جميــع املعامــات
املنفــذة باســتخدام هــذه العمــات.

وتناولــت املذكــرة بإيجــاز العمــات االفتراضيــة وكيفيــة اســتخدامها
ودجمهــا يف النظــم النقديــة احملليــة والدوليــة .وتناقــش املذكــرة
االنعكاســات واملزايــا احملتملــة للتقــدم التكنولوجــي الــذي تقــوم عليــه
العمــات االفتراضيــة ،مثــل نظــام الســجالت املشــتركة غيــر املركزيــة،
ثــم تتطــرق إىل حتليــل التحديــات ذات الصلــة بالقواعــد التنظيميــة
والسياســات املطبقــة يف جمــاالت حمايــة املســتهلك ،والنزاهــة
املاليــة ،والضريبــة ،واالســتقرار املــايل ،والضوابــط الرقابيــة علــى
الصــرف األجنبــي ورأس املــال ،والسياســة النقديــة .كذلــك توضــح
املذكــرة املبــادئ الالزمــة لتصميــم أطــر تنظيميــة حتكــم اســتخدام
العمــات االفتراضيــة علــى املســتويين احمللــي والــدويل.
ومــن أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا املذكــرة أن مفهــوم الســجالت
املشــتركة غيــر املركزيــة للمعامــات مــن شــأنه إحــداث حتــول يف
البيئــة املاليــة مــن خــال خفــض التكاليــف وإتاحــة الفرصــة لزيــادة
اإلدمــاج املــايل .وقــد ينطبــق ذلــك بدرجــة كبيــرة علــى معامــات
حتويــات املغتربيــن التــي قــد تنطــوي علــى تكلفــة كبيــرة .وهــذا
التحــول املمكــن يقتضــي اســتمرار صنــاع السياســات يف مراقبــة
التطــورات التــي تطــرأ علــى العمــات االفتراضيــة وتكنولوجيــا
الســجالت املشــتركة غيــر املركزيــة.

التقرير السنوي ٢٠١٦

العمل الذي نضطلع به

العامليــة ،وهــي عوامــل أدت جميعهــا إىل «بيئــة كثيفــة التداعيــات»
حســب وصــف التقريــر.

وأعــد خبــراء الصنــدوق مذكــرة مناقشــات يف ينايــر  2016بعنــوان
“ ”Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerationsتناولوا
فيهــا التحديــات التــي ينطــوي عليهــا تطبيــق إطــار تنظيمــي متــوازن
بهــدف التحــوط مــن اخملاطــر احملتملــة مثــل غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب والتهــرب الضريبــي دون إعاقــة االبتــكار.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١-٢

التطورات واآلفاق االقتصادية الكلية يف البلدان
النامية منخفضة الدخل

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ —ﻣﺆﺷﺮ
ﺻﺎﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ
ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪان

أعـ�د خبـ�راء الصنـ�دوق تقريـ�را بعنـ�وا ن �“Macroeconomic Develop
”ments and Prospects in Low-Income Developing Countries: 2015

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  – ٢٠١٤ﻳﻮﻧﻴﻮ (٢٠١٥
ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان وﻳﻀﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.

وهــو التقريــر الســنوي الثــاين حــول هــذا املوضــوع ،وناقشــه اجمللــس
التنفيــذي يف  9ديســمبر  .2015ويتنــاول التقريــر انعكاســات التراجــع
احلــاد يف أســعار الســلع األساســية والتراجــع املتوقــع يف األســعار
عمومــا يف األجــل املتوســط .ويحلــل التقريــر كذلــك جتربــة البلــدان
الناميــة منخفضــة الدخــل مــع التدفقــات الرأســمالية الداخلــة خــال
العقــد املاضــي.

ﻣﺼﺪرون ﻣﺘﻨﻮﻋﻮن
ﻣﺼﺪرو اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺪرو اﻟﻨﻔﻂ
٢

–٢

ﺻﻔﺮ

–٦

–٤

–١٠

–٨

اﳌﺼﺎدر :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ دراﺳﺔ
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واتفــق املديــرون عمومــا مــع تقييــم التطــورات االقتصاديــة األخيــرة يف
البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل علــى خلفيــة الصعوبــات املتزايــدة يف
البيئة اخلارجية .وأشار املديرون إىل التفاوت يف تأثير التراجع احلاد
يف أســعار الســلع األساســية .فالكثيــر مــن البلــدان املصــدرة املعتمــدة
علــى الســلع األساســية ،ال ســيما البلــدان املنتجــة للنفــط ،تضــررت بشــكل
بالــغ ،يف حيــن اســتفادت البلــدان األقــل اعتمــادا علــى صــادرات الســلع
األساســية مــن تراجــع أســعار الــواردات ،ال ســيما مــن خــال انخفــاض
فاتــورة الــواردات النفطيــة (راجــع الشــكل البيــاين .)1-2
ورغــم تراجــع النمــو يف الكثيــر مــن البلــدان املصــدرة املعتمــدة علــى
الســلع األساســية ،ظــل األداء االقتصــادي قويــا عــادة يف البلــدان ذات
الهيــاكل التجاريــة األكثــر تنوعــا .كذلــك تضــرر عــدد مــن البلــدان الناميــة
منخفضــة الدخــل ضــررا بالغــا بســبب صدمــات العــرض احملليــة ،بمــا
يف ذلــك تلــك الناجتــة عــن الكــوارث الطبيعيــة واألوبئــة (مثــل فيــروس
إيبــوال) وتــردي األوضــاع األمنيــة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣-٢

ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺗﺪﻓﻘﺎت اﳊﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ.
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻷزﻣﺔ
اﻷزﻣﺔ

وخــال املناقشــات ،أقــر املديــرون التنفيذيــون بأهميــة عقــد مناقشــات
رســمية ســنوية داخــل اجمللــس بشــأن التطــورات االقتصاديــة الكليــة
يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل ،كمــا أكــدوا علــى ضــرورة اتســاق
اآلراء يف هــذا الشــأن .كذلــك رحــب املديــرون باجلهــود املبذولــة نحــو
تصنيــف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل إىل جمموعــات فرعيــة بمــا
يتيــح تقديــم املشــورة بشــأن السياســات والدعــم املــايل واملســاعدة
الفنيــة بشــكل يتناســب مــع أوضــاع كل جمموعــة ،مــع مراعــاة ظــروف
كل بلــد داخــل نفــس اجملموعــة الفرعيــة.

–٢

وأشــار املديــرون إىل أنــه بالرغــم مــن أن أســس االقتصــاد ظلــت قويــة
يف عــدد مــن البلــدان املصــدرة ذات الهيــاكل التجاريــة املتنوعــة،
ازدادت مواطــن الضعــف االقتصاديــة قصيــرة األجــل يف عــدد كبيــر مــن
البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل (الشــكل البيــاين  .)2-2ويعكــس ذلــك
يف جــزء منــه الصدمــات االقتصاديــة التــي شــهدتها البلــدان املصــدرة
للســلع األساســية ،ولكنــه يعكــس أيضــا تــآكل االحتياطيــات الوقائيــة
التــي تتيحهــا سياســة املاليــة العامــة يف بعــض البلــدان األقــل اعتمــادا
علــى صــادرات الســلع األساســية .وأكــد املديــرون علــى أهميــة اســتغالل
أوقــات الرخــاء يف بنــاء االحتياطيــات الوقائيــة املاليــة واخلارجيــة
الالزمــة لتمكيــن البلــدان مــن التصــدي بفعاليــة للصدمــات املعاكســة
املســتقبلية.

كذلــك أشــار املديــرون إىل ارتفــاع تدفقــات احلافظــة الداخلــة إىل
البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل ارتفاعــا ملحوظــا خــال الســنوات
األخيــرة ،إىل جانــب ارتفــاع االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة (الشــكل
البيــاين  .)3-2وأقــروا بأنــه يف حيــن أتاحــت األوضــاع املاليــة
العامليــة بيئــة داعمــة ،فــإن حتســن األســس احملليــة كان لــه دور
أساســي يف جــذب التدفقــات الداخلــة.

تطور أسس السياسة النقدية يف البلدان
منخفضة الدخل

جنــح الكثيــر مــن البلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان يف الشــريحة
األدنــى مــن الدخــل املتوســط يف حتســين آليــات الرقابــة علــى
سياســة املاليــة العامــة ،وحتريــر األســواق املاليــة وتعميقهــا،
وتثبيــت التضخــم عنــد مســتويات معتدلــة خــال العقديــن املاضييــن.
وأطــر السياســات النقديــة التــي ســاعدت يف حتقيــق هــذه األغــراض
تواجــه حتديــات بســبب التطــور املــايل وزيــادة االنكشــاف لألســواق
الرأســمالية العامليــة.
وكان خبـ�راء الصنـ�دوق قـ�د أعـ�دوا تقريـ�را بعنـ�وا ن �“Evolving Mone
tary Policy Frameworks in Low-Income and Other Developing
”  Countriesتمت مناقشــته يف جلســة غير رســمية للمجلس التنفيذي

بتاريــخ  9نوفمبــر  .2015وأرفقــت بالتقريــر دراســة تناولــت جتــارب
البلــدان مــع قضايــا السياســة النقديــة.
ويعــرض التقريــر التحســينات التــي تنظــر البلــدان يف تطبيقهــا علــى
أطــر سياســاتها النقديــة والتحســينات التــي يجــري تنفيذهــا حاليــا يف
تلــك األطــر .وفيمــا يلــي بعــض نتائــج التقريــر:
 nينبغي على البلدان وضع أطر سياسات نقدية متسقة وشفافة.
وينبغي أن تتوىل البنوك املركزية مسؤوليات ومهام واضحة
تويل أولوية الستقرار األسعار مع تعزيز استقرار االقتصاد الكلي
والقطاع املايل.

 nوينبغي حتديد هدف واضح للتضخم يستند إليه يف صياغة
تدابير السياسة النقدية والبيانات املوجهة للجمهور يف هذا الصدد.
ويسهم هذا الهدف يف تثبيت التضخم ويتيح معيارا لقياس أداء
البنك املركزي.

 nواملفاضلة بين استقرار األسعار وأهداف السياسة األخرى أمر
صعب ،ولكن إيالء األولوية لهدف استقرار األسعار يمكن أن يتيح
للبنوك املركزية حيزا أكبر ملراعاة األهداف األخرى يف قراراتها
بشأن السياسات.

 nوينبغي أن تقوم إجراءات تنفيذ السياسة النقدية التي يتخذها
البنك املركزي على أساس سعر فائدة حمدد قصير األجل .ويمكن أن
تسهم هذه اإلجراءات التشغيلية يف احلد من تقلبات أسعار الفائدة،
وتشجيع تطور األسواق املالية ،وتعزيز انتقال آثار السياسة النقدية
إىل االقتصاد.

وســوف يواصــل الصنــدوق دعمــه للبلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان
يف الشــريحة األدنــى مــن الدخــل املتوســط بهــدف تعزيــز أطــر السياســات
وتطويرهــا مــن خــال تقديــم املشــورة بشــأن السياســات يف إطــار
أنشــطته الرقابيــة والبرامــج التــي ينفذهــا ،ومــن خــال تقديــم املســاعدة
الفنيــة والتدريــب أيضــا.

العمل الذي نضطلع به

السيد ميتسوهيرو
فوروساوا ،نائب مدير
عام صندوق النقد الدويل،
يستضيف جلسة حول
التنمية القابلة لالستمرار
يف البلدان النامية
منخفضة الدخل خالل
اجتماعات الربيع لعام
 2016بين صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل يف
واشنطن.

اخملاطر الناجمة عن الدين العام يف البلدان
منخفضة الدخل

يف عام  ،2015تعاون صندوق النقد الدويل مع البنك الدويل يف إعداد
تقريرهمــا املشــترك األول بشــأن اخملاطــر الناجمــة عــن الديــن العــام يف
البلــدان منخفضــة الدخــل .وتــم عــرض التقريــر علــى اجمللــس التنفيــذي
خــال جلســة غيــر رســمية يف نوفمبــر  ،2015ويناقــش التطــورات
املرتبطــة بالديــن وأســبابها منــذ بدايــة األزمــة املاليــة العامليــة .وســوف
ُيســتند إىل نتائــج هــذا التقريــر يف إجــراء مراجعــة الحقــة لقــدرة البلــدان
منخفضــة الدخــل علــى االســتمرار يف حتمــل أعبــاء الديــون.
ووفقــا للتقريــر الــذي يغطــي  74بلــدا ،فــإن مصــادر التمويــل األكثــر
تنوعــا التــي توفــرت للبلــدان منخفضــة الدخــل خــال الســنوات األخيــرة
يمكــن أن تتيــح فرصــا جديــدة ولكنهــا تنطــوي علــى قــدر مــن اخملاطــر
أيضــا .ويوضــح التقريــر أن اجتاهــات الديــن العــام قــد اختلفــت بصــورة
ملحوظــة خــال العقــد املاضــي .فقــد أدت برامــج تخفيــف أعبــاء الديــون
وقــوة النمــو وزيــادة الطلــب علــى الســلع األساســية إىل تقليــص متوســط
نســبة الديــن إىل إجمــايل النــاجت احمللــي مــن  %66يف عــام  2006إىل
حــوايل  %48يف نهايــة عــام .2014
واألداء االقتصــادي الكلــي اجليــد يف العديــد مــن البلــدان منخفضــة
الدخــل —ال ســيما اقتصــادات الســوق الرائــدة —ســاهم يف توســع
مصــادر التمويــل يف األســواق اخلارجيــة .ويشــير التقريــر إىل أن نســبة
الديــون غيــر التيســيرية إىل جممــوع الديــن اخلارجــي تضاعفــت بوجــه
عــام خــال الفتــرة  2014-2007يف اقتصــادات الســوق الرائــدة
والبلــدان املصــدرة للســلع األساســية.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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يف إفريقيا

أصــدرت اإلدارة اإلفريقيــة بصنــدوق النقــد الــدويل يف ينايــر 2016
كتابــا بعنــوان ”Unlocking the Potential of Small Middle
” ،Income Statesوعقــدت مؤتمــرا حــول املوضــوع يف مدينــة غابــورون
ببوتســوانا.
وخــال الســنوات األخيــرة ،شــهدت البلــدان متوســطة الدخــل الصغيــرة يف
إفريقيــا جنــوب الصحــراء نمــوا وتنميــة اقتصاديــة أكبــر مقارنــة بمعظــم
البلــدان األخــرى يف املنطقــة .كذلــك جنحــت حكومــات تلــك البلــدان يف
التصــدي بفعاليــة لتحديــات التنميــة مثــل تقليــص فجــوة البنيــة التحتيــة
وزيــادة توافــر خدمــات التعليــم والصحــة.
غيــر أن عــددا مــن التطــورات اخلارجيــة األخيــرة أدى إىل اضطرابــات
وتراجــع النشــاط االقتصــادي .لذلــك يتعيــن علــى البلــدان متوســطة الدخــل
الصغيــرة تصحيــح سياســاتها بغــرض احلفــاظ علــى االســتقرار واســتعادة
النمــو .ويف الوقــت نفســه ،يجــب عليهــا حتديــد اإلصالحــات الهيكليــة
التــي مــن شــأنها إرســاء األســاس الــازم للنمــو يف األجــل الطويــل.
وتمثــل السياســات التــي ناقشــها الكتــاب خارطــة طريــق ممكنــة لتنفيــذ
اإلصالحــات بغــرض دفــع البلــدان متوســطة الدخــل الصغيــرة إىل األمــام
يف مصــاف االقتصــادات املتقدمــة.

وخــال الفتــرة موضــوع املناقشــة ،ظلــت اخملاطــر املرتبطــة بالديــن
أقــل مقارنــة بفتــرة مــا قبــل األزمــة .فخــال الفتــرة ،2015-2007
تراجعــت نســبة البلــدان التــي تواجــه خطــر التعثــر يف أداء ديونهــا
اخلارجيــة (أو املتعثــرة بالفعــل) مــن  %43إىل  .%26ويف الوقــت
نفســه ،تقلصــت احتياطيــات الســيولة وارتفعــت نســبة الديــن إىل
إجمــايل النــاجت احمللــي ،بمــا يعكــس تنفيــذ سياســات مضــادة
لالجتاهــات الدوريــة واســتغالل مســاحة التصــرف التــي يتيحهــا
اإلقــراض يف تمويــل النفقــات ذات األولويــة.
ويســلط التقريــر الضــوء علــى علــى أهميــة إحــكام الرقابــة يف الوقــت
الــذي تواجــه فيــه البلــدان منخفضــة الدخــل أوضــاع ســوقية متغايــرة
وآفــاق عامليــة ضعيفــة .ففــي ظــل زيــادة اندمــاج البلــدان منخفضــة
الدخــل يف االقتصــاد العاملــي ،وزيــادة انكشــافها خملاطــر الســوق،
وتراجــع احتياطياتهــا الوقائيــة املتاحــة يف إطــار املاليــة العامــة،
بــات مــن الضــروري قيــام هــذه البلــدان بتنفيــذ سياســات ماليــة
عامــة احترازيــة وتعزيــز آليــات إدارة الديــن .ومــن املرجــح أن تواجــه
هــذه السياســات حتديــات بســبب الضغــوط علــى العمــات ،وبســبب
انخفــاض األســعار العامليــة للســلع األساســية وتراجــع أوضــاع
اإلقــراض العامليــة نتيجــة عــودة السياســات النقديــة إىل أوضاعهــا
الطبيعيــة.
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خيارات الستخدام احلوافز الضريبية بفعالية يف
البلدان منخفضة الدخل
تعــاون خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ومنظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة األمم املتحــدة يف إعــداد
وثيقــة مرجعيــة لعرضهــا علــى جمموعــة العشــرين بعنــوان “Options

for Low-Income Countries’ Effective and Efficient Use of Tax
”Incentives for Investment

وتصــف هــذه الوثيقــة — التــي تــم عرضهــا علــى جمموعــة عمــل
التنميــة املنبثقــة عــن جمموعــة العشــرين يف ســبتمبر  2015وعلــى
اجمللــس التنفيــذي يف الشــهر التــايل— األدوات التــي يمكــن للبلــدان
منخفضــة الدخــل اســتخدامها يف تقييــم احلوافــز الضريبيــة:
 nحتليل التكاليف واملزايا يتيح إطارا شامال لتقييم احلوافز
الضريبية.
 nيمكن استخدام ثالث أدوات — تقييم النفقات الضريبية
ونماذج احملاكاة االقتصادية اجلزئية للشركات ونماذج معدل
الضريبة الفعلي — يف حتليل التكاليف واملزايا.
 nوتستخدم أداتان أخريان يف تقييم شفافية وحوكمة احلوافز
الضريبية.

اإلدماج املايل يف أمريكا الالتينية
شــهدت اقتصــادات كثيــرة يف أمريــكا الالتينيــة تراجعــا ملحوظــا يف
النمــو خــال الســنوات القليلــة املاضيــة نتيجــة االنخفــاض احلــاد يف
أســعار الســلع األساســية ،وإعــادة تــوازن النمــو يف الصيــن ،والتباطــؤ

اإلطار  :5-2الروابط االقتصادية بين أمريكا
الالتينية وآسيا
كان االندمــاج التجــاري واملــايل بيــن آســيا وأمريــكا الالتينيــة
هــو حمــور تركيــز مؤتمــر ُعقــد بمقــر صنــدوق النقــد الــدويل
يف  3مــارس  .2016وقــد تعمــق االندمــاج االقتصــادي بيــن
املنطقتيــن خــال العقــد املاضــي ،ال ســيما وأن آســيا —ويف
مقدمتهــا الصيــن —أصبحــت مــن أهــم أســواق الصــادرات للســلع
األساســية القادمــة مــن أمريــكا الالتينيــة .كذلــك تنامــت تدفقــات
االســتثمارات ،ومعظمهــا مــن آســيا إىل أمريــكا الالتينيــة.
ويف الوقــت الــذي تعيــد فيــه الصيــن توازنهــا االقتصــادي ويتباطــأ
الطلــب فيهــا علــى الســلع األساســيةُ ،يتوقــع تنامــي الروابــط
التجاريــة واالســتثمارية .وبحــث املؤتمــر أهم الفرص والتحديات
احمليطــة بهــذه الروابــط التجاريــة واملاليــة املتناميــة ،بمــا يف
ذلــك تقييــم انعكاســات الشــراكة االقتصاديــة االســتراتيجية عبــر
احمليــط الهــادئ.

املطــول يف معــدالت النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة .كذلــك انســحبت
الكثيــر مــن البنــوك متعــددة اجلنســيات مــن املنطقــة منــذ بدايــة األزمــة
املاليــة العامليــة ،وهــو األمــر الــذي ربمــا أثــر ســلبا علــى توافر االئتمان
واملنافســة يف القطــاع املــايل.
ويؤكــد تقريــر أعــده خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل بعنــوان “Financial
” ،Integration in Latin Americaونشــر يف مــارس  2016علــى أن

ويقتــرح التقريــر شــروطا مســبقة تضمــن حتقيــق االندمــاج دون معوقــات،
إىل جانــب اقتــراح قيــود يمكــن احلــد منهــا تدريجيــا وإلغاؤهــا لتيســير
االندمــاج.

املشورة بشأن السياسات

تعزيــز االندمــاج املــايل اإلقليمــي .وناقــش اجمللــس التنفيــذي التقريــر
خــال جلســة غيــر رســمية يف مــارس .2016
ويشــير التقريــر إىل أن االندمــاج املــايل اإلقليمــي ال يحــل حمــل
االندمــاج يف االقتصــاد العاملــي .غيــر أنــه يف ظــل سياســة التشــديد
املــايل التــي تتبعهــا البنــوك متعــددة اجلنســيات والتوافــق احملــدود
بشــأن املبــادرات العامليــة ،قــد يكــون االندمــاج اإلقليمــي خطــوة نحــو
حتقيــق االندمــاج العاملــي.
فعلــى ســبيل املثــال ،مــن شــأن االندمــاج املــايل اإلقليمــي تيســير
تطبيــق اقتصــادات أمريــكا الالتينيــة ألفضــل املمارســات يف جماالت
الرقابــة واحملاســبة ،إىل جانــب تيســير دخــول االســتثمارات ووصــول
األســواق إىل احلجــم األدنــى الــذي يتيــح لهــا االســتمرارية ،وكذلــك
تيســير التنويــع بحيــث ال يكــون اعتمــاد االقتصــادات علــى التطــورات
احملليــة أو العامليــة وحدهــا .فبــدال مــن ذلــك ،يمكــن للبلــدان االســتفادة
مــن االســتقرار االقتصــادي يف البلــدان األخــرى باملنطقــة.

ســرعان مــا أصبــح اإلدمــاج املــايل يف مقدمــة جــدول أعمــال اإلصالحــات
االقتصاديــة بوصفــه وســيلة مهمــة لتحســين حيــاة الشــعوب واحلــد مــن
الفقــر وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة .وقــد حــددت أكثــر مــن  60حكومــة
اإلدمــاج املــايل بوصفــه أحــد أهــداف السياســات ،وتــويل أهــداف التنميــة
املســتدامة الصــادرة عــن منظمــة األمم املتحــدة أهميــة كبيــرة لإلدمــاج
املــايل.

كذلــك يــويل عمــل الصنــدوق يف جمــال النمــو الشــامل أهميــة كبيــرة
لإلدمــاج املــايل يف إعــداد التحليــات واإلحصــاءات وصياغــة املشــورة
املقدمــة للبلــدان األعضــاء .وقــد حظيــت هــذه املســألة باهتمــام بالــغ
خــال الســنة املاليــة  ،2016حيــث أصــدر خبــراء الصنــدوق مذكــرة
مناقشــات بعنــوان “Financial Inclusion: Can It Meet Multiple
” ،Macroeconomic Goalsوأعقــب ذلــك عقــد نــدوة مهمــة حــول هــذه
املوضوعــات خــال االجتماعــات الســنوية ،وعقــد مؤتمــر كبيــر حتــت
عنــوان ” “The Future of Asia’s Financeيف جاكارتــا بإندونيســيا يف
ســبتمبر  .2015كذلــك تــم عقــد مؤتمــر حــول اإلدمــاج املــايل يف وســط
إفريقيــا يف مــارس  .2015ويف إبريــل  ،2016شــارك صنــدوق النقــد
الــدويل يف تنظيــم مؤتمــر كبيــر يف واشــنطن بعنــوان “Financial Inclusion:
”and Regulatory Challenges

العمل الذي نضطلع به

الوقــت قــد يكــون مالئمــا القتصــادات أمريــكا الالتينيــة للعمــل علــى اإلدماج املايل

.Macroeconomic

التقرير السنوي ٢٠١٦

53

وكانــت كريســتين الغــارد ،مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل ،ضمــن
املتحدثيــن الرئيســيين يف مؤتمــر جاكارتــا ،حيــث قالــت «إن اإلدمــاج
املايل ال يتعلق باملنتجات أو القوانين التنظيمية فحسب .فالغرض
منــه هــو توفيــر اخلدمــات وخلــق الفــرص حيثمــا توجــد عــدم املســاواة
—عــدم مســاواة يف الدخــل ،وعــدم مســاواة بيــن اجلنســين ،وعــدم
مســاواة يف التعليــم والصحــة».
وتشــير نتائج مذكرة املناقشــات التي أعدها خبراء الصندوق إىل أن
اإلدمــاج املــايل —كجــزء مــن عمليــة التعميــق املــايل يف اقتصــادت
الســوق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة —يحقــق منافــع اقتصاديــة
كبيــرة مثــل ارتفــاع معــدل نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي .ولكــن يف
الوقــت نفســه ،يتضــح تراجــع هــذه املنافــع مــع زيــادة التعميــق املــايل.
وتســتند هــذه املذكــرة إىل بيانــات عامليــة شــاملة مســتمدة مــن مســح
إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة الصــادر عــن الصنــدوق
(الــذي يعــد ســنويا بدعــم مــن هولنــدا ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس)
وغيرهــا مــن جمموعــات البيانــات.
وقد شهد العامل زيادة كبيرة يف اإلدماج املايل ،ولكن ال تزال توجد
فجــوات ضخمــة .إذ زادت نســبة البالغيــن ممــن يمتلكــون حســابات
مصرفيــة مــن  %50إىل حــوايل  %60علــى مســتوى العــامل بيــن عامــي
 2011و .2014غير أن حوايل ملياري شخص ال يملكون حسابات
مصرفيــة حتــى اآلن ،كمــا أن  %40تقريبــا مــن الســكان الذيــن يملكــون
حســابات مصرفيــة ال يســتخدمون هــذه احلســابات بفعاليــة يف إيــداع
األمــوال أو ســحبها.
وتشــير املذكــرة أيضــا إىل أن خماطــر
االســتقرار املصــريف تزيــد كلمــا زاد توافــر
االئتمــان ،ال ســيما يف ظــل عــدم وجــود
رقابــة وتنظيــم كافييــن .لذلــك يتعيــن
إيــاء مزيــد مــن االهتمــام بتعزيــز الرقابــة
والتنظيــم .غيــر أن تعزيــز إمكانيــة احلصــول
علــى اخلدمــات املاليــة األخــرى ،مثــل
ماكينــات الصــرف اآليل والفــروع ودفــع
الرواتــب ومعاشــات التقاعــد مــن خــال
احلســابات املصرفيــة ،ليــس لــه تأثيــر قــوي
علــى االســتقرار املصــريف.

اإلدماج املايل وعدم املساواة بين اجلنسين

تشــير بحــوث خبــراء الصنــدوق إىل أن االســتبعاد املــايل
وثيــق الصلــة بعــدم املســاواة بيــن اجلنســين .فإمكانيــة
امتــاك الرجــال حلســابات مصرفيــة أكبــر بنســبة %7
مقارنــة بالنســاء علــى مســتوى العــامل وبنســبة  %9يف
البلــدان الناميــة.
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صندوق النقد الدويل

وعلــى مســتوى العــامل ،تمتلــك  %58مــن النســاء حســابات مصرفيــة،
مقابــل  %65مــن الرجــال .ورغــم عــدم وجــود فجــوة بيــن اجلنســين
يف االقتصــادات املتقدمــة األعضــاء يف منظمــة التعــاون والتنميــة
يف امليــدان االقتصــادي ،حيــث يمتلــك  %94مــن جميــع البالغيــن
حســابات مصرفيــة ،تــزداد الفجــوة بدرجــة كبيــرة يف جنــوب آســيا
حيــث تمتلــك  %37مــن النســاء فقــط حســابات مصرفيــة مقابــل %55
مــن الرجــال.
وتتســع الفجــوة بيــن اجلنســين بدرجــة أكبــر يف اســتخدام اخلدمــات
املاليــة بوجــه عــام بخــاف امتــاك احلســابات .فعلــى ســبيل املثــال،
يرجــح أن تواجــه أصحــاب املشــروعات مــن النســاء مزيــدا مــن
املعوقــات يف احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة مقارنــة بالرجــال:
فحــوايل  %70مــن املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة اململوكــة
لنســاء يف البلــدان الناميــة ال تســتفيد مــن خدمــات املؤسســات املاليــة
بصــورة كافيــة أو ال تســتفيد علــى اإلطــاق.
وعلــى جانــب عــرض االئتمــان ،غالبــا مــا تفــرض علــى النســاء
متطلبــات ضمــان أكثــر تشــددا وفتــرات اســتحقاق أقصــر وأســعار
فائــدة أعلــى .وعلــى جانــب الطلــب ،تمثــل األميــة وعــدم إمكانيــة
التصــرف يف املــوارد املاليــة لألســرة معوقــات حتــول دون احلصــول
علــى قــروض.
وتوجــد أيضــا فجــوة بيــن اجلنســين يف قطــاع اخلدمــات املاليــة.
فالنساء تمثل أقل من  %20من مديري البنوك يف خمتلف املناطق.
ويف عــام  ،2013بلــغ عــدد البنــوك التــي تشــغل فيهــا النســاء منصــب
الرئيــس التنفيــذي  15بنــكا فقــط مــن حــوايل
 800بنــك يف  72بلــدا .وباملثــل ،تقــل نســبة
النســاء يف جمالــس إدارة الهيئــات املكلفــة
بالرقابــة علــى القطــاع املصــريف وتنظيمــه.

شــهدت بنغالديــش زيــادة ســريعة يف اإلدمــاج املــايل خــال العقــد
املاضــي ،حيــث اتخــذت الســلطات عــدة تدابيــر بغــرض تعزيــز إمكانيــة
احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة .وهــذه السياســات —التــي تســتند
إىل التقــدم احملــرز يف تقديــم االئتمــان الصغيــر منــذ ســبعينات القــرن
املاضــي —تســتهدف علــى وجــه اخلصــوص الفئــات املســتبعدة مــن
التعامــل مــع القطــاع املــايل أو التــي ال تســتفيد بالشــكل الــكايف مــن
خدماتــه.
وتتضمــن هــذه السياســات إمكانيــة اســتخدام اخلدمــات املاليــة مــن
خــال صيرفــة الهاتــف احملمــول ،وهــو مــا يســتلزم قيــام البنــوك بفتــح
مــا ال يقــل عــن  %50مــن فروعهــا يف املناطــق الريفيــة ،والصيرفــة
مــن خــال الــوكالء التــي تتيــح تقديــم اخلدمــات يف املناطــق النائيــة،
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اإلدماج املايل يف بنغالديش

وتطبيــق حــد أدنــى لالئتمــان املقــدم للقطــاع الزراعــي والقطــاع
الريفــي وتوفيــر خطــوط ائتمانيــة بشــروط تيســيرية للقطاعيــن،
ودعــم املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة وأصحــاب املشــروعات مــن
النســاء ،وتنفيــذ برامــج تهــدف إىل حتويــل املناطــق العشــوائية إىل
مناطــق ريفيــة ،واســتحداث خدمــة احلســابات املصرفيــة الصغيــرة
منخفضــة الرســوم.
ونتــج عــن ذلــك زيــادة حــادة يف نســبة الســكان البالغيــن املالكيــن
حلســابات إيــداع مصرفيــة ،ويف حجــم االئتمــان املقــدم إىل
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة التــي تديرهــا النســاء ،والعــدد
الفعلــي ألصحــاب املشــروعات مــن النســاء ،وعــدد حســابات األمــوال
املســتخدمة عــن طريــق الهواتــف احملمولــة ،كمــا زاد يف الوقــت نفســه
تواجــد ماكينــات الصــرف اآليل وفــروع البنــوك لتخــدم مزيــدا مــن
املناطــق اجلغرافيــة والســكان (راجــع الشــكل البيــاين .)4-2
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التقرير السنوي ٢٠١٦
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اإلدماج املايل ونمو االقتصاد الفلسطيني

يمثــل اإلدمــاج املــايل —إمكانيــة حصــول األســر والشــركات علــى
اخلدمــات املاليــة واســتخدامها —لعــدد كبيــر مــن البلــدان عنصــرا
ضروريــا للتنميــة االقتصاديــة واحلــد مــن الفقــر .وينطبــق ذلــك حتديــدا
علــى الضفــة الغربيــة وغــزة حيــث تفــرض القيــود علــى حركــة األفــراد
والســلع واألمــوال حتديــات إضافيــة بالنســبة لصنــاع السياســات.

وقــد حققــت ســلطة النقــد الفلســطينية ،بدعــم فنــي مــن صنــدوق النقــد
الــدويل وجهــات مانحــة أخــرى ،تقدمــا كبيــرا نحــو اإلدمــاج املــايل
واالستقرار باعتبارها حمور اجلهود الهادفة إىل زيادة النمو وخلق
فــرص العمــل يف اقتصــاد يعتمــد علــى القطــاع اخلــاص .وخــال العقــد
املاضــي ،اتخــذت ســلطة النقــد الفلســطينية خطــوات مهمــة نحــو زيــادة
إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة وتعزيــز ســامة اجلهــاز
املصــريف .فــإىل جانــب زيــادة عــدد فــروع البنــوك ،شــجعت ســلطة
النقد الفلســطينية اســتخدام خدمات الصيرفة اإللكترونية وســعت إىل
ســد الفجــوة بيــن اجلنســين مــن حيــث اســتخدام احلســابات املصرفيــة.
ويف غــزة ،ســاهمت زيــادة توافــر ماكينــات الصــرف اآليل واســتخدام
صيرفــة الهواتــف احملمولــة يف تمكيــن البنــوك مــن االســتمرار يف
خدمــة عمالئهــا خــال النزاعــات التــي وقعــت عــام .2014
وبالطبــع ،فــإن اإلدمــاج املــايل هــو جمــرد عنصــر واحــد يف معادلــة
النمــو  ،وقــد غطــت املشــورة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق جمموعــة
كبيــرة مــن قضايــا السياســات االقتصاديــة .غيــر أن الصنــدوق قــدم
مســاعدات فنيــة أكثــر تخصصــا ســاعدت ســلطة النقــد الفلســطينية
يف إنشــاء ســجل ائتمــان وتعزيــز الرقابــة القائمــة علــى اخملاطــر.
وتقــوم ســجالت االئتمــان بمراقبــة القــروض التــي تزيــد علــى حــد
أقصــى معيــن وتديرهــا عــادة البنــوك املركزيــة أو هيئــات الرقابــة
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املصرفيــة ،ويســتخدمها صنــاع السياســات واجلهــات التنظيميــة
واجلهــات الرســمية األخــرى يف التنظيــم والرقابــة ألغــراض الســامة
االحترازيــة الكليــة .ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع حجــم االئتمــان املقــدم إىل
القطــاع اخلــاص يف حــدود خانتيــن منــذ عــام .2009
ورغــم هــذه النجاحــات ،يــرى صنــاع السياســات يف الضفــة الغربيــة
وغــزة أنــه ال يــزال يتعيــن عليهــم بــذل الكثيــر مــن اجلهــود لضمــان
حتقيــق اإلدمــاج املــايل علــى نحــو يدعــم تقــدم االقتصــاد ككل،
مــن خــال توســيع نطــاق اخلدمــات املصرفيــة ليشــمل القطــاع غيــر
الرســمي الكبيــر علــى ســبيل املثــال .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،أطلقــت
الســلطة الفلســطينية اســتراتيجية اإلدمــاج املــايل األوىل يف 2015
— وســوف يســتمر الصنــدوق يف املســاعدة.

سياسة املالية العامة والنمو يف األجل الطويل

ناقش اجمللس التنفيذي يف يونيو  2015تقرير سياسات مهم أعده
خبراء الصندوق بعنوان “ ”Fiscal Policy and Long-Term Growthألقى
الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن لسياســات املاليــة العامــة االضطــاع
بــه يف زيــادة مســتوى النمــو املمكــن .وتشــير الدراســة التــي نشــرت يف
وقــت شــهد تراجعــا يف النمــو العاملــي إىل أن مــن شــأن إصالحــات
املاليــة العامــة ،ال ســيما املدعومــة بتعديــل السياســات االقتصاديــة
األخــرى ،أن تســاعد يف حتقيــق نمــو قــوي وعــادل .وقــد قــدم الســيد
فيتــور غاســبار مديــر إدارة شــؤون املاليــة العامــة بصنــدوق النقــد
الــدويل التقريــر يف معهــد بيترســون لالقتصــاد الــدويل يف  30يونيــو.
ويســتند التقريــر إىل الدراســات احلاليــة واملســاعدة الفنيــة املكثفــة
املقدمــة مــن الصنــدوق يف جمــال إصالحــات املاليــة العامــة وعــدد
مــن الدراســات التحليليــة التــي تتضمــن دراســات حالــة تتنــاول

إصالحــات املاليــة العامــة الناجحــة يف االقتصــادات املتقدمــة
واقتصــادات الســوق الصاعــدة والبلــدان منخفضــة الدخــل ،وحتليــل
إحصائــي للزيــادات يف النمــو التــي أعقبــت إصالحــات املاليــة
العامــة ،ونمــاذج حمــاكاة للنمــو القائــم علــى عوامــل ذات منشــأ
داخلــي .ويتضمــن التقريــر ملحقــا يعــرض دراســات احلالــة.
ويشــير التقريــر إىل أن سياســة املاليــة العامــة مــن شــأنها تعزيــز النمــو
مــن خــال سياســات كليــة وهيكليــة يف جمــال الضريبــة واإلنفــاق.
وعلــى املســتوى الكلــي ،تضطلــع سياســة املاليــة العامــة بــدور مهــم
يف ضمــان اســتقرار االقتصــاد الكلــي ،وهــو شــرط مســبق لتحقيــق
النمــو االقتصــادي واســتمراره .وعلــى مســتوى االقتصــاد اجلزئــي،
يمكــن لسياســة املاليــة العامــة زيــادة معــدالت التوظيــف واالســتثمار
واإلنتاجيــة مــن خــال سياســات جيــدة التصميــم يف جمــال الضرائــب
واإلنفــاق .وفيمــا يلــي بعــض نتائــج التقريــر:
 nتقليص العائق الضريبي وحتسين تصميم ضرائب العمل
واملزايا االجتماعية من شأنهما تعزيز حوافز العمل ،وينتج عنهما
تأثير إيجابي على عرض العمالة.
 nزيادة املساواة يف احلصول على خدمات التعليم والرعاية
الصحية تسهم يف مراكمة رأس املال البشري ،وهو من أهم عوامل
النمو.
 nيحد إصالح ضرائب الدخل الرأسمايل من التشوهات ويشجع
االستثمار اخلاص ،فاحلوافز الضريبية املوجهة إىل مستحقيها
من شأنها تعزيز االستثمار اخلاص وزيادة اإلنتاجية من خالل
البحوث والتطوير.
 nكفاءة االستثمار اخلاص ،ال سيما يف قطاع البنية التحتية ،من
شأنها تعزيز القدرة اإلنتاجية لالقتصاد.
 nإذا تطلب تنفيذ اإلصالحات الداعمة للنمو وجود حيز يف
املالية العامة ،ينبغي أن تركز تدابير اإليرادات على توسيع الوعاء
الضريبي واحلد من التشوهات ،كما ينبغي أن تستهدف تدابير
املصروفات ترشيد اإلنفاق وزيادة الكفاءة.

أصــدرت إدارة الصنــدوق يف عــام  2013مذكــرة بعنــوان “Guidance
”،Note for the Liberalization and Management of Capital Flows
وهــي تتضمــن مشــورة تشــغيلية خلبــراء الصنــدوق بشــأن السياســات
املالئمــة لتحريــر التدفقــات الرأســمالية وإدارة التدفقــات الرأســمالية
الداخلــة واخلارجــة املســببة لالضطرابــات.

ويف ديســمبر  ،2015أصدرت اإلدارة العليا مذكرة تتضمن مزيدا من
التفاصيل بشــأن املشــورة األصلية وأطر حمتملة لسياســات التدفقات
الرأسـ�مالية .وتسـ�تفيض املذكـ�رة الصـ�ادرة بعنـ�وا ن �“Managing Capi
” tal Outflows—Further Operational Considerationsيف شــرح
املشــورة املقدمــة إىل اخلبــراء بشــأن السياســات االقتصاديــة واملاليــة
املالئمــة ملواجهــة التدفقــات الرأســمالية اخلارجــة يف ظــل عــدم وجــود
أزمــات ،وذلــك اســتنادا إىل رؤيــة الصنــدوق بشــأن حتريــر التدفقــات
الرأســمالية وإدارتهــا التــي وافــق عليهــا اجمللــس التنفيــذي يف مذكرتــي
املشــورة لعامــي  2012و .2013وتعتبــر مذكــرة عــام  2015مــن
املذكــرات املواضيعيــة ذات األهميــة نظــرا ألن التدفقــات الرأســمالية
اخلارجــة أصبحــت مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه سياســات البلــدان
األعضــاء .وعرضــت هــذه املذكــرة علــى اجمللــس التنفيــذي لإلحاطــة.

العمل الذي نضطلع به

إدارة التدفقات الرأسمالية اخلارجة —
املزيد من االعتبارات التشغيلية

منهجية تقييم التوازن اخلارجي

اتخــذ صنــدوق النقــد الــدويل خطــوات مهمــة نحــو تعزيــز عمليــة تقييــم
القطــاع اخلارجــي يف عــام  2012مــن خــال بــدء تطبيــق منهجيــة
تقييــم التــوازن اخلارجــي وإصــدار تقريــر القطــاع اخلارجــي .وتقــوم
منهجيــة تقييــم التــوازن اخلارجــي علــى تقييــم احلســابات اجلاريــة
وأســعار صــرف املراكــز اخلارجيــة والسياســات يف  49اقتصــادا
باإلضافــة إىل منطقــة اليــورو .ويناقــش تقريــر القطــاع اخلارجــي
تقييمــات اخلبــراء للمراكــز اخلارجيــة جملموعــة مــن االقتصــادات
املؤثــرة علــى االقتصــاد العاملــي تبلــغ  29اقتصــادا ،وذلــك بالتــوازي
مــع أنشــطة الرقابــة الثنائيــة وبشــكل يتســق مــع األنشــطة متعــددة
األطــراف .وقــد دعــت عمليــة مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث
ســنوات لعــام  2014إىل تعميــم اإلجــراءات املبتكــرة التــي أوصــت
بهــا منهجيــة تقييــم التــوازن اخلارجــي يف جمموعــة أكبــر مــن البلــدان.
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وحتقيقــا لهــذا الهــدف ،اقترحــت خطــة عمــل املديــر العــام الصــادرة
اســتجابة لتقريــر مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات وضــع
إطــار التقييــم املبســط للتــوازن اخلارجــي .ويف خريــف عــام ،2014
تــم تطبيــق منهجيــة التقييــم املبســط للتــوازن اخلارجــي بغــرض
تقييــم احلســابات اجلاريــة ،وهــي املــرة األوىل التــي يتــم فيهــا توســيع
نطــاق عمليــة تقييــم التــوازن اخلارجــي لتشــمل بلــدان أخــرى بخــاف
البلــدان املتضمنــة يف التقييــم .ويف صيــف  ،2015تمــت إضافــة
نمــوذج مؤشــر أســعار الصــرف احلقيقيــة ومنهــج اســتمرارية القطــاع
اخلارجــي إىل اإلطــار.
ويف فبرايــر  ،2016عرضــت مذكــرة علــى اجمللــس التنفيــذي
لإلحاطــة تمثــل الوثيقــة املرجعيــة ملنهجيــة التقييــم املبســط للتــوازن
اخلارجــي :وتضمنــت املذكــرة:
 nدوافع تطبيق منهجية التقييم املبسط للتوازن اخلارجي
وإرشادات حول كيفية استخدام املنهجية
n

شروح فنية للمناهج الثالثة املستخدمة يف التقييم

 nمقترحات بشأن كيفية تقييم اخلبراء للقطاع اخلارجي استنادا
إىل نتائج النماذج.

اإلصالحات الهيكلية وأداء االقتصاد الكلي

دعــت مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات إىل مزيــد مــن
العمــل علــى تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى توفيــر مزيــد مــن التحليــات
واملشــورة املتخصصــة بشــأن قضايــا هيكليــة معينــة ،ال ســيما التــي
حتظــى باهتمــام معظــم البلــدان األعضــاء .واســتجابة لذلــك ،صــدر
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تقريـ�ر عـ�ن خبـ�راء الصنـ�دوق بعنـ�وا ن �“Structural Reforms and Mac
”roeconomic Performance: Initial Considerations for the Fund

يف نوفمبــر  2015عقــب عرضــه علــى اجمللــس التنفيــذي خــال جلســة
غيــر رســمية يف شــهر أكتوبــر.

وكان الغــرض مــن التقريــر إشــراك اجمللــس التنفيــذي يف عمــل اخلبــراء
الــذي أعقــب مراجعــة املراقبــة املقــررة كل ثــاث ســنوات بهــدف
تعزيــز قــدرة الصنــدوق علــى حتليــل القضايــا الهيكليــة ذات األهميــة
وتقديــم املشــورة بشــأنها إذا مــا اســتدعى األمــر .وأرفــق بهــذا التقريــر
تقريــر سياســات تضمــن حــاالت قطريــة متصلــة بتحليــل السياســات
الهيكليــة.
وأصبحــت السياســات الهيكليــة عنصــرا أساســيا يف نقاشــات
السياســات االقتصاديــة الكليــة احلاليــة .وقــد أثــر تراجــع النمــو
االقتصــادي وارتفــاع معــدل البطالــة بالســلب علــى اآلفــاق
االقتصاديــة يف بلــدان عديــدة .ونظــرا حملدوديــة بدائــل السياســات
التقليديــة املتاحــة ،ازداد تركيــز صنــاع السياســات علــى الــدور
التكميلــي للسياســات الهيكليــة يف تعزيــز النمــو القابــل لالســتمرار
الــذي يدعــم خلــق فــرص عمــل عديــدة .وحتديــدا ،أكــدت جمموعــة
العشــرين علــى الــدور املهــم لإلصالحــات الهيكليــة يف ضمــان نمــو
قــوي ومســتمر ومتــوازن.
ويجــري العمــل حاليــا بكثافــة علــى السياســات الهيكليــة يف خمتلــف
إدارات صنــدوق النقــد الــدويل .فعلــى ســبيل املثــال ،تضمــن عــدد
ربيــع  2016مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي فصــا عــن «اآلثــار
االقتصاديــة الكليــة إلصالحــات ســوق العمــل واملنتجــات يف
االقتصــادات املتقدمــة» .وقــد عــرض التقريــر اعتبــارات للمســاعدة يف

وضع منهج استراتيجي حول القضايا الهيكلية التي من شأنها دعم
خمتلــف االحتياجــات الهيكليــة الكليــة للبلــدان األعضــاء .ويف حيــن ال
يعكــس التقريــر حتــوال كبيــرا يف جــدول أعمــال الصنــدوق أو نطــاق
تغطيــة القضايــا الهيكليــة ،فإنــه يؤكــد علــى ضــرورة مراعــاة جميــع
أوضــاع الــدورة االقتصاديــة واحليــز املتــاح يف سياســة االقتصــاد
الكلــي عنــد حتديــد اإلصالحــات الهيكليــة ذات األولويــة —وهمــا
قضيتــان تناولهمــا تقريــر اخلبــراء بعنــوان “A Guiding Framework
” for Structural Reformsالــذي تــم عرضــه علــى جمموعــة العشــرين
والــذي يســتند يف معظمــه علــى أهــم النتائــج التــي خلــص إليهــا الفصــل.
والنتيجــة األهــم التــي توصــل إليهــا الفصــل هــي أن اإلصالحــات حتقــق
منافــع يف األجــل املتوســط بالفعــل ،ولكــن تأثيرهــا يف األجــل القصيــر
متفــاوت حســب نــوع اإلصالحــات ،ويف بعــض احلــاالت (إصالحــات
ســوق العمــل) حســب الوضــع الــدوري لالقتصــاد وموقــف سياســات
االقتصــاد الكلــي.

يتمثل أحد أهم عناصر عمل الصندوق مع البلدان النامية منخفضة
الدخــل يف التفاعــل مــع البلــدان الهشــة واخلارجــة مــن نزاعــات .وكان
العمــل مــع هــذه البلــدان عنصــرا مهمــا أيضــا يف االلتزامــات التــي
تعهــد بهــا الصنــدوق جتــاه اجملتمــع الــدويل يف مؤتمــر التمويــل مــن
أجــل التنميــة املنعقــد يف يوليــو  2016يف أديــس أبابــا.

وتشــير دراســة تغطــي جميــع البلــدان األعضــاء إىل أن اإلصالحــات
الهيكليــة مهمــة للنمــو وتزيــد منافعهــا عندمــا يتــم تنفيذهــا يف
جمموعــات .كذلــك تشــير الدراســة إىل أن الزيــادة احملتملــة يف
اإلنتاجيــة نتيجــة خمتلــف أنــواع اإلصالحــات تتفــاوت فيمــا بيــن
جمموعــات الدخــل —أي أن اإلصالحــات الهيكليــة التــي تثبــت
فعاليــة أكبــر يف البلــدان منخفضــة الدخــل قــد ال يكــون لهــا نفــس
التأثيــر يف بلــد أكثــر تقدمــا علــى منحنــى التنميــة.

ويف مايــو  ،2015ناقــش اجمللــس التنفيــذي خــال جلســة غيــر
رســمية تقريــرا بعنــوان “IMF Engagement with Countries in
” .Post-Conflict and Fragile Situations—Stocktakingويتنــاول
هــذا التقريــر جتربــة تنفيــذ الــدروس املســتفادة مــن دراســة تــم عرضهــا
علــى اجمللــس يف عــام  2011ومذكــرة توجيهيــة الحقــة صــدرت
يف عــام  ،2012ويناقــش ســبل تعزيــز تعــاون الصنــدوق مــع الــدول
الهشــة .وتركــز التوصيــات علــى ثالثــة جمــاالت:

ويف ضــوء هــذه اجلهــود األخيــرة ،يعتــزم الصنــدوق مواصلــة العمــل
علــى إرســاء أســاس حتليلــي أكثــر فعاليــة وجمموعــة مــن األدوات
التشــخيصية التــي يمكــن للفــرق القطريــة االعتمــاد عليهــا يف
حتليالتهــا وحوارهــا مــع البلــدان األعضــاء .وسيســاعد ذلــك بالتــايل
يف تعزيــز جتــارب السياســات وتقاســمها بيــن خمتلــف البلــدان .ومــع
تقــدم العمــل يف هــذا اجملــال ،يتوقــع مــن الصنــدوق:

 nبناء القدرات :أعربت حكومات الدول الهشة عن رغبتها يف
بناء قدراتها على نحو يتناسب مع قدرتها االستيعابية ،مع زيادة
التركيز على التدريب والدعم من خالل مستشارين مقيمين .ويقترح
التقرير تطبيق منهج جتريبي جديد يتيح توفير الدعم من خالل
إطار يستهدف بناء القدرات املؤسسية ،كما يتيح حتديد احتياجات
املساعدة الفنية والتدريب الفورية واملستقبلية املطلوبة من
الصندوق وغيره من الشركاء اإلنمائيين ،وتعديل الدعم.

 nأن يدرك جميع القضايا الهيكلية ذات األهمية بالنسبة لسالمة
االقتصاد الكلي يف البلدان األعضاء وأن يلقي الضوء على
التداعيات االقتصادية الكلية والتفاعالت مع السياسات األخرى
يف إطار املشاورات القطرية

 nأن يقصر مشورته بشأن السياسات على اجملاالت التي يكون
لدى خبراء الصندوق خبرة فيها ،مع النظر يف إمكانية بناء اخلبرات
يف جماالت خمتارة مؤثرة وعليها طلب كبير ،مثل قضايا البنية
التحتية وسوق العمل
 nتعزيز التعاون مع الوكاالت األخرى بشأن اإلصالحات
الهيكلية التي تقع خارج نطاق اخلبرات األساسية للصندوق.

العمل الذي نضطلع به

التعاون مع الدول الهشة واخلارجة من نزاعات

نائب املدير العام مِ ن
زو يتحدث خالل ندوة
نقاش حول االقتصاد
السياسي لإلصالحات
الهيكلية خالل
اجتماعات الربيع
لعام  2016املنعقدة
بين صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل
يف واشنطن.
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 nتســهيالت الصنــدوق وتصميــم براجمــه :ازداد اســتخدام الــدول
الهشــة للتســهيل االئتمــاين الســريع ،وحــل يف بعــض احلــاالت حمــل
اســتخدام البرامج التي يراقبها اخلبراء .وأشــارت ســلطات الدول الهشــة
إىل عــدم كفايــة التمويــل املقــدم مــن الصنــدوق بوصفــه أهــم أوجــه
القصــور احلاليــة يف تســهيالت الصنــدوق ،ال ســيما يف ظــل اإلمكانيــة
احملــدودة للحصــول علــى التســهيالت االئتمانيــة الســريعة .وأشــار
التقريــر إىل العمــل اجلــاري حاليــا علــى وضــع بدائــل لزيــادة املــوارد
املاليــة املتاحــة مــن الصنــدوق للــدول الهشــة وتوجيــه املــوارد املتاحــة
مــن الصنــدوق بشــروط تيســيرية نحــو البلــدان األعضــاء األكثــر فقــرا
وتعرضــا للمخاطــر —بمــا يف ذلــك مــن خــال االلتزامــات التــي تعهــد
بهــا الصنــدوق يف مؤتمــر التمويــل مــن أجــل التنميــة —بشــرط احلفــاظ
علــى طبيعــة الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر بوصفــه
صندوقــا مســتمرا ذاتيــا .كذلــك أشــار التقريــر إىل إجــراء تعديــات أوســع
نطاقــا يف التســهيالت خــال املراجعــة القادمــة للتســهيالت املقدمــة
مــن الصنــدوق .واقتــرح أيضــا خطــوات بغــرض حمايــة النفقــات
االجتماعيــة ذات األولويــة يف إطــار البرامــج املدعومــة مــن الصنــدوق
مــن خــال فــرض حــدود دنيــا علــى جمموعــة خمتــارة مــن النفقــات
وتطبيــق خطــط طــوارئ بغــرض حمايــة تلــك النفقــات مــن صدمــات
املاليــة العامــة .كذلــك قــام الصنــدوق يف يوليــو  2015بزيــادة املــوارد
املتاحــة للبلــدان األعضــاء األكثــر فقــرا وتعرضــا للمخاطــر.
 nدعــم السياســات :تنظــر حكومــات الــدول الهشــة إىل دعــم
السياســات املقــدم مــن الصنــدوق بوصفــه دعمــا عــايل اجلــودة ،ولكنهــا
ترغــب يف قيــام فــرق الصنــدوق بتعريفهــا بمزيــد مــن جتــارب البلــدان
النظيــرة ملســاعدتها يف وضــع حلــول بديلــة علــى مســتوى السياســات.
ويدعــو التقريــر إىل مواصلــة تدريــب اخلبــراء علــى قضايــا االقتصــاد
السياســي وتعزيــز تبــادل املعرفــة بشــأن الــدول الهشــة.

عدم املساواة يف الدخل ونصيب سوق العمل

يف إطــار تفاعــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع بلــدان جمموعــة العشــرين،
يعــد خبــراء الصنــدوق بصفــة منتظمــة دراســات بحثيــة حــول القضايــا
ذات األهميــة بالنســبة لســلطات جمموعــة العشــرين ،وغالبــا مــا يكــون
ذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات دوليــة أخــرى.
ويف أغســطس ،2015تعاون
خبــراء الصنــدوق مــع منظمــة
العمــل الدوليــة ومنظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي والبنــك الــدويل
يف إعــداد دراســة بعنــوان
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—“Income Inequality and Labor Income Share in G-20 Countries
” Trends, Impacts and Causesوتــم عــرض الدراســة علــى اجمللــس

التنفيــذي للصنــدوق لإلحاطــة.
وكانــت تركيــا ،التــي تولــت رئاســة جمموعــة العشــرين خــال عــام
 ،2015قــد جعلــت اإلدمــاج والشــمول إحــدى السياســات الثــاث
ذات األولويــة خــال فتــرة رئاســتها .وقــد طالــب ممثلــو رؤســاء دول
وحكومــات بلــدان جمموعــة العشــرين خــال مؤتمــر القمــة الــدويل
وجمموعــة عمــل جمموعــة العشــرين املعنيــة بالتوظيــف املنظمــات
املذكــورة بإعــداد الدراســة التــي تناولــت تداعيــات زيــادة عــدم
املســاواة وتراجــع نصيــب العمالــة يف الدخــل.

تعزيز كفاءة االستثمارات العامة

يدعــم االســتثمار العــام توفيــر اخلدمــات العامــة ويتيــح فرصــا
اقتصاديــة مــن خــال إنشــاء املــدارس واملستشــفيات واملوانــئ
وحمطــات توليــد الطاقــة ومشــروعات أخــرى .وتتيــح االســتثمارات
العامــة بنيــة حتتيــة اجتماعيــة واقتصاديــة ،وهــي بذلــك تعتبــر عامــا
مســاعدا للنمــو.
وخــال اجتمــاع غيــر رســمي للمجلــس
التنفيــذي يف يونيــو  ،2015عــرض خبــراء
الصنــدوق تقريــرا بعنــوان “Making Public
”Investment More Efficient

ألقــوا الضــوء فيــه علــى أهميــة
كفــاءة اإلنفــاق العــام .وقــد
كشــفت مقارنــة قيمــة رأس املــال
العــام ومقاييــس تغطيــة البنيــة

وملســاعدة البلدان يف تقييم مدى قوة ممارســات إدارة االســتثمارات
العامــة املطبقــة لديهــا وحتديــد جمــاالت اإلصــاح ،اســتحدث صنــدوق
النقــد الــدويل تقييــم إدارة االســتثمارات العامــة ،وهــو أداة تــم تطبيقهــا
يف يوليــو  2015يف ســياق مؤتمــر األمم املتحــدة للتمويــل مــن أجــل
التنميــة املنعقــد يف أديــس أبابــا ،والغــرض منــه تقييــم املؤسســات
التي تشــكل صنع قرارات االســتثمار العام يف ثالث مراحل أساســية:
n
n
n

تخطيط االستثمارت القابلة لالستمرار يف القطاع العام
تخصيص االستثمارات للقطاعات واملشروعات املالئمة
تنفيذ املشروعات يف الوقت املالئم ويف حدود املوازنة

ويغطــي التقييــم دورة االســتثمارات العامــة بجميــع مراحلهــا ،بمــا
يف ذلــك التخطيــط الوطنــي للقطاعــات ،ووضــع موازنــة االســتثمارات،
وتقييــم املشــروعات واختيارهــا ،وإدارة تنفيــذ املشــروعات
ومراقبتهــا .وهــذا التقييــم مهــم جلميــع البلــدان باختــاف موقعهــا يف
مســار التنميــة نظــرا ألنــه يعكــس املمارســات املتقدمــة يف جمــاالت
قواعــد املاليــة العامــة والرقابــة علــى الشــراكات بيــن القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص ومراقبــة األصــول العامــة .وأخيــرا ،يتيــح التقييــم
موجــزا لنقــاط القــوة والضعــف يف صــورة أشــكال بيانيــة توضــح

العمل الذي نضطلع به

التحتيــة وجودتهــا بيــن البلــدان
عــن وجــود أوجــه قصــور يف
عمليات االســتثمار العام بنســبة
 %30يف املتوســط .ويمكن جني
مكاســب اقتصاديــة ضخمــة مــن
ســد هــذه الفجــوة :فالبلــدان ذات
االســتثمارات العامــة األكثــر
كفــاءة حتقــق ضعــف النــاجت
علــى حجــم اســتثماراتها مقارنــة
بالبلــدان ذات االســتثمارات العامــة األقــل الكفــاءة.

تقييــم البلــد املعنــي مقارنــة بالبلــدان النظيــرة.
وكجــزء مــن دور الصنــدوق يف مســاعدة البلــدان علــى زيــادة كفــاءة
اســتثماراتها العامــة ،يعتــزم تطويــر أداة تقييــم إدارة االســتثمارات
العامــة لتصبــح أداة تقييــم شــامل ملمارســات إدارة االســتثمارات
العامــة .وســيمكن مــن خــال عمليــة التقييــم حتديــد اإلصالحــات
ذات األولويــة ووضــع اســتراتيجيات بنــاء القــدرات بالتعــاون مــع
املؤسســات األخــرى ،ال ســيما البنــك الــدويل.
وكان الصنــدوق قــد أطلــق أداة حتليليــة جديــدة يف إبريــل 2016
بالتعــاون مــع البنــك الــدويل بغــرض تكميــل أدوات تقييــم املاليــة
العامــة املســتخدمة لديــه .وهــذه األداة هــي نمــوذج تقييــم خماطــر
املاليــة العامــة الناجمــة عــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
واخلــاص ،والــذي ُيســتخدم يف تقييــم التكلفــة واخملاطــر املاليــة
العامــة احملتملــة الناجمــة عــن املشــروعات املنفــذة يف إطــار الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص .فبــدون إجــراء اختبــارات مكثفــة
لقيــاس إمكانيــة حتمــل التكاليــف ،قــد يــؤدي ذلــك باحلكومــات يف
نهايــة املطــاف إىل تنفيــذ مشــروعات ال يمكنهــا تمويلهــا مــن إجمــايل
اعتمــادات املوازنــة أو تعــرض املاليــة العامــة إىل خماطــر مفرطــة.
وملعاجلــة هــذه الشــواغل ،تــم تصميــم هــذا النمــوذج بغــرض قيــاس
انعكاســات املشــروعات املنفــذة يف إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام واخلــاص علــى املاليــة العامــة الكليــة ،وال يقتصــر اســتخدامه
علــى املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق والبنــك الــدويل فحســب،
بــل يف الوحــدات املعنيــة بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص
بــوزارات املاليــة أيضــا.

السياسة النقدية واالستقرار املايل

أثارت قضية اســتخدام السياســة النقدية ألغراض حتقيق االســتقرار
املــايل كثيــرا مــن اجلــدل .فاألزمــة املاليــة العامليــة تذكرنــا بــأن
اســتقرار األســعار ال يكفــي لتحقيــق االســتقرار املــايل ،وأن األزمــات
املاليــة عاليــة التكلفــة ،وأن السياســة النقديــة ينبغــي أن يكــون الهــدف
منهــا احلــد مــن إمكانيــة وقــوع األزمــات وأال تعتمــد فقــط علــى التعامل
مــع تداعيــات األزمــات حــال وقوعهــا.

التقرير السنوي ٢٠١٦
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ويف ســبتمبر  ،2015ناقــش اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يف جلســة
غيــر رســمية تقريــرا أعــده اخلبــراء بعنــوان
” .Financial Stabilityوكان الغــرض مــن التقريــر توضيــح بعــض
القضايــا بشــأن هــذا املوضــوع.
وجتــري مناقشــة العديــد مــن هــذه القضايــا مــن وقــت آلخــر يف تقريــر
االســتقرار املــايل العاملــي الــذي يصــدر مرتيــن ســنويا يف شــهري
إبريــل وأكتوبــر ،وتعــرض املســتجدات علــى اجمللــس التنفيذي يف شــهري
ينايــر ويوليــو .وتمثــل السياســة النقديــة واالســتقرار املــايل أهميــة
ألنشــطة الصنــدوق الرقابيــة أيضــا .كذلــك تــم عقــد نــدوة رفيعــة املســتوى
بشــأن أطــر السياســة النقديــة واالســتقرار املــايل خــال االجتماعــات
الســنوية لعــام  2015يف ليمــا ببيــرو.
ويف حين ال يهدف التقرير إىل تقديم إجابات نهائية ،فإن الغرض منه
يتمثــل يف مســاعدة صنــاع السياســات يف تقييــم الفائــدة واالنعكاســات
الناجتــة عــن اســتخدام السياســة النقديــة يف دعــم االســتقرار املــايل.
ويتيــح التقريــر إطــارا لتوضيــح قنــوات انتقــال آثــار السياســة النقديــة
واملفاضــات بيــن السياســات وإرســاء املفاهيــم اخلاصــة بذلــك ،كمــا
يقــدم مشــورة مبدئيــة بشــأن السياســات اســتنادا إىل أحــدث النتائــج
التجريبيــة ،ويؤكــد علــى وجــود فجــوات يتعيــن ســدها قبــل صياغــة
املشــورة النهائيــة بشــأن السياســات.
وتتضمــن النتائــج التــي انتهــى إليهــا التقريــر التأكيــد علــى أن السياســة
النقديــة ينبغــي أال تنحــرف عــن مســارها التقليــدي إال إذا كانــت التكلفــة
أقــل مــن املنافــع .ويوضــح التقريــر أن التكلفــة تنشــأ يف األجــل القصيــر
مــن تراجــع النــاجت والتضخــم .وتتحقــق معظــم املنافــع يف األجــل
املتوســط مــع تخفيــف حــدة اخملاطــر املاليــة ،ولكنهــا ليســت مؤكــدة بقــدر
آثــار األجــل القصيــر .ويف ضــوء املعلومــات احلاليــة ،ال نــرى مــا يدعــو
إىل «الســباحة عكــس التيــار» نظــرا ألن التكلفــة تفــوق املنافــع يف معظــم
األحــوال.
غيــر أن معرفتنــا بالقنــوات
التــي تؤثــر السياســة النقديــة
مــن خاللهــا علــى االســتقرار
املــايل يف بلــد مــا وعبــر احلــدود
ويف خمتلــف مراحــل الــدورة
االقتصاديــة تتنامــى ســريعا.

“Monetary Policy and
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صندوق النقد الدويل

البيانات
املراجعة التاسعة ملبادرات معايير البيانات

يف مايــو  ،2015ناقــش اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق املراجعــة
التاســعة ملبــادرات معاييــر البيانــات لــدى الصنــدوق .وخلصــت
املراجعــة إىل أن املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات معيــار كامــل
متكامل ال يحتاج إىل أي تعديالت ،حيث ينصب تركيزه على زيادة
عــدد البلــدان املشــاركة فيــه .وتــم إطــاق املعيــار اخلــاص املعزز لنشــر
البيانــات يف فبرايــر  2014بمشــاركة أول تســعة بلــدان.
وانتهــت املراجعــة أيضــا إىل أن النظــام العــام لنشــر البيانــات ظــل
ثابتــا دون أي تعديــات تذكــر منــذ إنشــائه يف عــام  1997وأن نقــص
احلوافــز التــي تشــجع نشــر البيانــات يحــول دون تطــور اإلحصــاءات.
واقترحــت املراجعــة معاجلــة هــذه القضيــة مــن خــال تعزيــز النظــام
العــام لنشــر البيانــات (النظــام العــام املعــزز لنشــر البيانــات) بغــرض
تعديــل اإلطــار بحيــث يركــز علــى نشــر البيانــات الالزمــة لألنشــطة
الرقابيــة التــي يقــوم بهــا الصنــدوق واألســواق ،مــع تعزيــز احلــوار
بشــأن مشــاورات املــادة الرابعــة لتوجيــه اهتمــام الســلطات نحــو
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لالشــتراك يف النظــام.
وقــد اعتمــد املديــرون التنفيذيــون تقييــم اخلبــراء ووافقــوا علــى مقتــرح
إحــال النظــام العــام املعــزز لنشــر البيانــات حمــل النظــام العــام لنشــر
البيانــات بغــرض زيــادة الشــفافية وتشــجيع التطــور اإلحصائــي
واملســاعدة يف تعزيــز األثــر املشــترك لنشــر البيانــات والرقابــة.

خــال العــام ،أصبحــت بوتســوانا وليســوتو ونيجيريــا هــي البلــدان
األعضــاء الثالثــة األوىل التــي نفــذت توصيــات النظــام العــام املعــزز
لنشــر البيانــات الــذي حــل حمــل النظــام العــام لنشــر البيانــات يف مايو
 .2015واســتضافت البلــدان الثالثــة بعثــة معنيــة بالنظــام العــام
املعــزز لنشــر البيانــات ،وأصــدرت الحقــا صفحــة البيانــات املوجــزة
الوطنيــة املدعومــة بنظــام البيانــات املفتوحــة ،وهــي صفحــة شــاملة
الغــرض منهــا نشــر أهــم البيانــات االقتصاديــة الكليــة.

النظام اخلاص لنشر البيانات

يف ظــل التقــدم الكبيــر احملــرز نحــو معاجلــة فجــوات البيانــات التــي
كشــفت عنهــا األزمــة املاليــة العامليــة ،وافــق وزراء املاليــة وحمافظــو
البنــوك املركزيــة لبلــدان جمموعــة العشــرين يف ســبتمر  2015علــى
بــدء املرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة فجــوات البيانــات والتــي تركــز علــى
البيانــات التــي تدعــم حتليــل خماطــر القطــاع املــايل والروابــط بيــن
النظــم االقتصاديــة واملاليــة .ويف ســبتمبر  ،2016ســيتم عــرض
تقريــر تقــدم ســير العمــل األول بشــأن املرحلــة الثانيــة وخطــة العمــل
اخلمســية النهائيــة لتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن املبــادرة علــى وزراة
املاليــة وحمافظــي البنــوك املركزيــة لبلــدان جمموعــة العشــرين.

اشــتركت الصيــن وســريالنكا يف النظــام اخلــاص لنشــر البيانــات
يف اإلحصاءات من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي
عــام  ،2015ليصــل إجمــايل عــدد البلــدان التــي خرجــت مــن النظــام
العــام لنشــر البيانــات (الــذي حــل حملــه اآلن النظــام العــام املعــزز واملايل العاملي

لنشــر البيانــات) إىل  15بلــدا .واالشــتراك يف النظــام اخلــاص لنشــر
البيانــات يعــزز مــن توافــر اإلحصــاءات يف الوقــت املالئــم بمــا يســهم
يف تطبيــق سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة وزيــادة كفــاءة عمــل
األســواق املاليــة.

تنشــر إدارة اإلحصــاءات للجمهــور بيانــات دوليــة مقارنــة عــن
القطاعــات املاليــة للبلــدان األعضــاء ،ممــا يســاعد يف مراقبــة
االســتقرار املــايل علــى املســتويين احمللــي والعاملــي .وتشــكل
اإلحصــاءات النقديــة األداة األساســية لتحليــل التطــورات النقديــة
وصياغــة السياســة النقديــة .ويتمثــل التحــدي الراهــن يف توســيع
نطــاق تغطيــة املؤسســات املاليــة غيــر املصرفيــة ليشــمل بلــدان
أخــرى بخــاف البلــدان التــي تقــوم حاليــا بإبــاغ بياناتهــا وعددهــا
 43بلــدا .وينشــر الصنــدوق علــى موقعــه اإللكتــروين مؤشــرات الســامة
املاليــة جملموعــة مــن البلــدان تشــمل  108بلــدان ،والتــي تعكــس مــدى
ســامة القطــاع املــايل وعمالئــه يف بلــد مــا .ومــن املقــرر زيــادة عــدد
هــذه البلــدان بصفــة مســتمرة.
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صندوق النقد الدويل

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 اإلقــراض الــذي يقــوم بــه
الصنــدوق .ويف الوقــت نفســه ،أبــرزت األزمــة 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 باقتصــادات 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.

نشاط التمويل بشروط غير ميسرة

وافــق اجمللــس التنفيــذي يف الســنة املاليــة  2016علــى ثالثــة
اتفاقــات يف إطــار تســهيالت الصنــدوق للتمويــل غيــر امليســر مــن
حســاب املــوارد العامــة ،بلغــت قيمتهــا الكليــة  4.73مليــار وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة ( 6.7مليــار دوالر أمريكــي قبــل خصــم
االتفاقــات امللغــاة ،وحمولــة إىل الــدوالر األمريكــي بســعر الصــرف
الســائد لوحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة مقابــل الــدوالر يف  29إبريــل
 2016وهــو  .)0.705552وقــد مثــل اتفــاق وقائــي يف إطــار خــط
االئتمــان املــرن لكولومبيــا ( 3.87مليــار وحــدة ســحب خاصــة) %82

مــن هــذه االلتزامــات .وكان خــط االئتمــان املــرن الــذي جــرت املوافقــة
عليــه لكولومبيــا واتفــاق االســتعداد االئتمــاين الوقائــي لكينيــا (0.71
مليــار وحــدة ســحب خاصــة) الحقيــن التفاقــات ســابقة بصــدد
االنتهــاء .وإىل جانــب ذلــك ،وافــق اجمللــس التنفيــذي أيضــا علــى
اتفــاق اســتعداد ائتمــاين جلمهوريــة كوســوفو تبلــغ قيمتــه اإلجماليــة
 0.15مليــار وحــدة ســحب خاصــة ،وبنــاء علــى طلــب الســلطات ،قــام
اجمللــس بتخفيــض خــط االئتمــان املــرن لبولنــدا بمقــدار  2.5مليــار
وحــدة ســحب خاصــة .وتــرد يف اجلــدول  1-2تفاصيــل االتفاقــات
التــي تمــت املوافقــة عليهــا خــال العــام ،وتــرد يف الشــكل البيــاين
 5-2تفاصيــل االتفاقــات التــي تمــت املوافقــة عليهــا علــى مــدى
الســنوات العشــر املاضيــة.

(of SDRs
)Millionsحقوق السحب اخلاصة)
(بماليين وحدات

البلد العضو

التاريخ الفعلي

نوع االتفاق

املبلغ املوافق عليه

اتفاقات جديدة
كوسوفو

اتفاق استعداد ائتماين مدته  22شهرا

 29يوليو 2015

147.5

كينيا

اتفاق استعداد ائتماين مدته  24شهرا

 14مارس 2016

709.3

كولومبيا

خط االئتمان املرن مدته  24شهرا

 17يونيو 2015

3,870.0

اجملموع
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اجلدول ١-٢

Arrangements
the General
Resources
Account
in FY2016
السنة املالية 2016
approvedالعامة يف
حساب inاملوارد
عليها يف
املوافق
االتفاقات

4,726.8

Department
.Source:النقد الدويل.
IMFصندوق
 Financeيف
إدارة املالية
املصدر:

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٥-٢

اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺴﺎب اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠إﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦-٢٠٠٧
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
ﺻﻔﺮ
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٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

ﺧﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺮن

اﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ

ﺧﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﺪد

٢٠٠٧

٢٠-

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
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اجلدول ٢-٢

Financial
under
IMF General
Account
credit
حساب املوارد العامة يف الصندوق
termsمن
املقدم
االئتمان
Resourcesإطار
املالية يف
الشروط

major
lending
long
the core
lending
instrument
of the
Thisســية
tableاألسا
showsـراض
أداة اإلقـ
 nonconcessionalهــي
االئتمــاين ملــدة طويلــة
facilities.ـتعداد
Stand-Byقــات االسـ
Arrangementsظلــت اتفا
haveغيــر امليســر .وقــد
ـراض
beenلإلقـ
الرئيســية
ـهيالت
ـدول التسـ
ـرض هــذا اجلـ
يعـ
2007–09
global
the IMF strengthened
aim
institution.األهــداف
theـهIn.وكان أحــد
 wakeلديـ
theاإلofقــراض
أدوات
جمموعــة
financialـدوق
crisis,ـزز الصنـ
 ،2009-2007عـ
itsـال الفتــرة
 lendingخـ
toolkit.العامليــة
majorمــة Aاملاليــة
ـاب األز
wasأعقـ
enhanceـةto.ويف
للمؤسسـ
instruments
through
creation
Flexible
Liquidityـز and
.)crisis-preventionشــاء أداة
وإىل جانــب ذلــك ،تــم إن
والســيولة.
خــطtheالوقايــة
ofملــرن و
theـان ا
االئتمـ
 Creditخــط
 Lineإنشــاء
)(FCLخــال
 andمــن
theمــات
Precautionaryاألز
أدوات منــع وقــوع
Lineهــو تعزيـ
(PLLســية
الرئي
Rapid
can
be used
ظـin
wideال a
سـ to
replace
the
addition,صـInـادرة عــن
theطــوارئ ال
ـاالت ال
 Financingحـ
Instrumentســاعدة يف
(RFI),ـل سياســة امل
whichـل حمـ
ـة ،لتحـ
اخملتلفـ
ـروف
 rangeمــن
circumstances,يفofالعديــد
wasـن اســتخدامها
 createdيمكـ
ـريع ،التــي
التمويــل ال
.IMF’s emergency assistance
policyـدوق.
الصنـ

التسهيل االئتماين (سنة االعتماد)

1

الغرض

الشرائح االئتمانية وتسهيل الصندوق املمدد

الشروط

التقسيم املرحلي واملراقبة

3

اتفاق االستعداد االئتماين ()1952

مســاعدة قصيــرة إىل متوســطة األجــل
للبلــدان التــي تواجــه مشــكالت متعلقــة
بميــزان املدفوعــات ذات الطابــع قصيــر
األ جــل

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
(اتفاقات ممددة)

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

اعتمــاد برنامــج ملــدة تصــل إىل أربــع
ســنوات ،بجــدول أعمــال هيكلــي ،مــع بيــان
ســنوي تفصيلــي للسياســات املتبعــة يف
االثنــي عشــر شــهرا التاليــة

عمليــات شــراء رُبــع ســنوية أو نصــف ســنوية
(مبالــغ منصرفــة( مرتهنــة بمراعــاة معاييــر
األداء وغيرهــا مــن الشــروط

خط االئتمان املرن ()2009

أداة مرنــة يف ســياق الشــرائح االئتمانيــة
ملعاجلــة جميــع املشــكالت املتعلقــة
باحتياجــات ميــزان املدفوعــات ،ســواء
احملتملــة أو الفعليــة

أساســيات اقتصاديــة كليــة ســابقة ،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.

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
ملراجعــات نصــف ســنوية (بالنســبة خلــط
الوقايــة والســيولة ملــدة تتــراوح بيــن ســنة
و ســنتين )

خط الوقاية والسيولة ()2011

التسهيالت اخلاصة
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

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
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1

تمـوَّل 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 أجنبية.

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 بنســبة  %0.5علــى كل عمليــة ســحب مــن مــوارد الصنــدوق يف حســاب املــوارد العامــة بخــاف عمليــات الســحب مــن شــريحة االحتيــاط .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.

صندوق النقد الدويل

سنويا %145 :من حصة العضوية؛
تراكميا %435 :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
4
العضويــة ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

5-3.25

ربع سنوية

سنويا %145 :من حصة العضوية؛
تراكميا %435 :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
4
العضويــة ملــدة تتجــاوز  51شــهرا)

10-4.5

نصف سنوية

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
4
العضويــة ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

حدود االستفادة من املوارد

1

الرسوم

2

5-3.25

ربع سنوية

يُتــاح  %125مــن حصــة العضويــة ملــدة  6شــهور؛
ويُتــاح  %250مــن حصــة العضويــة عنــد صــدور
املوافقــة علــى اتفاقــات مدتهــا بيــن عام وعامين؛
ويصــل اجملمــوع  %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
4
ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

5-3.25

ربع سنوية

سنويا %37.5 :من حصة العضوية؛
تراكميا %75 :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
4
العضويــة ملــدة تتجــاوز  36شــهرا)

5-3.25

ربع سنوية

3

الشــرائح االئتمانية تشــير إىل حجم عمليات الشــراء) املبالغ املنصرفة( من حيث تناســبها مع حصة عضوية البلد العضو يف الصندوق؛ وعلى ســبيل املثال ،املبالغ املنصرفة حتى %25
مــن حصــة عضويــة البلــد العضــو هــي مبالــغ منصرفــة يف إطــار شــريحة االئتمــان األوىل وتقتضــي مــن البلــدان األعضــاء إبــداء مــا تبذلــه مــن جهــود معقولــة للتغلــب علــى مشــكالتها املتعلقــة
بميــزان املدفوعــات .أمــا طلبــات صــرف املبالــغ التــي تتجــاوز نســبة  ،%25فيطلــق عليهــا ســحوبات يف الشــرائح االئتمانيــة العليــا؛ ويتــم صرفهــا يف شــكل أقســاط مــع حتقيــق املقتــرض بعــض
األهــداف املقــررة املتعلقــة بــاألداء .وعــادة مــا تقتــرن مثــل هــذه املبالــغ املنصرفــة باتفــاق لالســتعداد االئتمــاين أو اتفــاق ممــدد.

4

اســتحدث نظــام الرســوم اإلضافيــة يف نوفمبــر  .2000وطُبــق نظــام جديــد للرســوم اإلضافيــة اعتبــارا مــن أول أغســطس  ،2009وتــم حتديثــه يف  17فبرايــر  ،2016مــع تعديــل حمــدود بغيــر
أثــر رجعــي لالتفاقــات القائمــة.

التقرير السنوي ٢٠١٦

العمل الذي نضطلع به

اجلدول الزمني
(سنوات)

األقساط
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اجلدول ٣-٢

امليسر
اإلقراض
تسهيالت
Concessional
lending
facilities

.Three concessional
lending
facilities
for low-income
developing
are available
امليسر.
لإلقراض
تسهيالت
الدخل ثالثة
countriesمنخفضة
للبلدان النامية
تتوافر

التسهيل االئتماين املمدد

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

يحل حمل

تسهيل النمو واحلد من الفقر ()PRGF

تسهيل مواجهة الصدمات اخلارجية

تســهيل مواجهــة الصدمــات اخلارجيــة بعنصــر
اإلتاحــة الســريعة للمــوارد( ،)ESF-RACواملســاعدة
املدعمــة الطارئــة يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع (،)EPCA
واملســاعدة الطارئــة ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة
( )ENDA

الهدف

مســاعدة البلــدان منخفضــة الدخــل علــى حتقيــق مركــز اقتصــادي كلــي مســتقر وقابــل لالســتمرار واحلفــاظ عليــه بشــكل يتســق مــع تســجيل أداء قــوي ودائــم يف جمــال
النمــو واحلــد مــن الفقــر.

بعنصر عايل املوارد ()ESF-HAC

الغرض

معاجلة مشكالت مطولة تتعلق بميزان
املدفوعات

األهلية

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

تلبية احتياجات قصيرة األجل تتعلق
بميزان املدفوعات

التمويــل بمــوارد منخفضــة لتلبيــة احتياجــات عاجلــة
تتعلــق بميــزان املدفوعــات

املؤهل

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

استراتيجية النمو واحلد من الفقر

ينبغــي أن يكــون البرنامــج املدعــم بمــوارد الصنــدوق متوائمــا مــع أهــداف البلــد لتحقيــق النمــو واحلــد مــن الفقــر وينبغــي أن يهــدف إىل دعــم السياســات التــي توفــر
ضمانــات وقائيــة لإلنفــاق االجتماعــي واإلنفــاق اآلخــر ذي األولويــة

الشرطية

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

وجــود حاجــة ملحــة ملعاجلــة مشــكالت تتعلــق بميــزان
املدفوعــات عندمــا يكــون برنامــج الشــرائح االئتمانيــة
1
األعلــى إمــا متعــذرا أو غيــر ضــروري

تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر

ال يلــزم تقديــم وثيقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر؛
ويف حالــة وجــود احتيــاج مســتمر إىل التمويــل،
يطلــب البلــد املســتخدم لتســهيل االســتعداد
االئتمــاين تســهيل ائتمــان ممــدد مــع مــا يتصــل
بــه مــن شــروط بتقديــم وثائــق اســتراتيجية احلــد
مــن الفقــر

ال يلزم تقديم وثيقة استراتيجية احلد من الفقر

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

شــريحة االئتمــان األعلــى؛ تهــدف إىل تلبيــة
احتياجــات قصيــرة األجــل ملعاجلــة مشــكالت
تتعلــق بميــزان املدفوعــات

ال توجــد شــريحة ائتمــان أعلــى أو شــرطية علــى
أســاس املراجعــة البعديــة؛ ويســتخدم ســجل األداء
لتأهيــل البلــد لتكــرار االســتخدام (عــدا يف إطــار نافــذة
الصد مــات)

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1الشــرطية املعياريــة لشــرائح االئتمــان األعلــى هــي جمموعــة مــن الشــروط املتصلــة بالبرنامــج تهــدف إىل ضمــان أن مــوارد صنــدوق النقــد الــدويل تدعــم 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 احتياجــات يف املســتقبل لدعــم 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 ديســمبر ،2014
حيــث وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى مــد اإلعفــاء مــن الفائــدة علــى القــروض املقدمــة بشــروط ميســرة حتــى نهايــة ديســمبر  2016بســبب اآلثــار املمتــدة لألزمــة االقتصاديــة العامليــة.
ويف يوليــو  ،2015حــدد اجمللــس التنفيــذي ســعر فائــدة صفــري للتســهيل االئتمــاين الســريع.
 4تســهيالت االســتعداد االئتمــاين التــي تُعامَــل باعتبارهــا وقائيــة ال تدخــل يف تقييــم احلــدود الزمنيــة 4.تســهيالت االســتعداد االئتمــاين التــي تُعامَــل باعتبارهــا وقائيــة ال تدخــل يف
تقييــم احلــدود الزمنيــة.
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صندوق النقد الدويل

التسهيل االئتماين املمدد

سياسات االستفادة من
املوارد

تسهيل االستعداد االئتماين

التسهيل االئتماين السريع

حــد ســنوي نســبته  %75مــن حصــة العضويــة؛ وحــد تراكمــي (بعــد خصــم مدفوعــات الســداد املقــررة) نســبته  %225مــن حصــة العضويــة .وتســتند احلــدود إىل جميــع القــروض
القائمــة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .ويف حالــة االســتفادة مــن املــوارد يف حــاالت اســتثنائية ،تكــون نســبة احلــد الســنوي  %100مــن حصــة العضويــة؛
ونســبة احلــد التراكمــي (بعــد خصــم مدفوعــات الســداد املقــررة)  %300مــن حصــة العضويــة
املعايير واحلدود الفرعية

2

شروط التمويل

3

املزج

سعر الفائدة :صفر
فترات السداد 10 – 5.5 :سنوات

سعر الفائدة%0.25 :
فترات السداد 8 - 4 :سنوات
رسم إتاحة  %15على املبالغ املتاحة
ولكن مل تُسحب يف إطار االتفاق الوقائي

احلــدود الفرعيــة )بالنظــر إىل عــدم وجــود شــرطية الشــرائح االئتمانيــة
األعلــى) :ال يمكــن أن يتجــاوز جممــوع أرصــدة قــروض التســهيل االئتمــاين
الســريع القائمــة يف أي نقطــة زمنيــة  %75مــن حصــة العضويــة )بعــد
خصــم مدفوعــات الســداد املقــررة( .ويكــون حــد االســتفادة يف إطــار
التســهيل االئتمــاين الســريع خــال أي فتــرة مدتهــا  12شــهرا %18.75
مــن حصــة العضويــة ،بينمــا يكــون  %37.5مــن حصــة العضويــة يف إطــار
نافــذة الصدمــات .واملشــتريات التــي تمــت يف إطــار أداة التمويــل الســريع
بعــد األول مــن يوليــو  2015تُتســب ضمــن احلــدود الســنوية والتراكميــة
املطبقــة.

العمل الذي نضطلع به

يكــون معيــار االســتفادة  %90مــن حصــة
العضوية لكل اتفاق تســهيل ائتماين ممدد مدته
 3ســنوات بالنســبة للبلــدان التــي يقــل جممــوع
االئتمــان القائــم املقــدم لهــا مــن الصنــدوق
بشــروط ميســرة يف إطــار كل التســهيالت عــن
 %75مــن حصــة العضويــة ،ويكــون %56.25
مــن حصــة العضويــة لــكل اتفــاق مدتــه  3ســنوات
بالنســبة للبلــدان التــي يتــراوح االئتمــان القائــم
املقــدم لهــا مــن الصنــدوق بشــروط ميســرة بيــن
 %75و %150مــن حصــة العضويــة.

يكون معيار االســتفادة  %90من حصة العضوية
لــكل اتفــاق تســهيل اســتعداد ائتمــاين مدتــه
 18شــهرا بالنســبة للبلــدان التــي يقــل جممــوع
االئتمــان القائــم املقــدم لهــا مــن الصنــدوق
بشــروط ميســرة يف إطار كل التســهيالت عن %75
مــن حصــة العضويــة ،ويكــون  %56.25مــن حصــة
العضويــة لــكل اتفــاق مدتــه  18شــهرا بالنســبة
للبلــدان التــي يتــراوح االئتمــان القائــم املقــدم لهــا
مــن الصنــدوق بشــروط ميســرة بيــن  %75و%150
مــن حصــة العضويــة.

ال يوجد أي معيار لالستفادة من التسهيل االئتماين السريع.

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

االستخدام الوقائي

ال يوجد

يوجــد اســتخدام وقائــي ،بحــد ســنوي لالســتفادة
عنــد املوافقــة نســبته  %56.25مــن حصــة
العضويــة وال يمكــن أن يتجــاوز متوســط احلــد
الســنوي لالســتفادة عنــد املوافقــة  %37.5مــن
حصــة العضويــة

ال يوجد

املدة وتكرار االستخدام

 4-3ســنوات (يمكــن تمديدهــا إىل )5؛ ويمكــن
اســتخدامه بصــورة متكــررة

 24-12شــهرا؛ ويقتصــر االســتخدام علــى 2.5
4
ســنة مــن أي  5ســنوات

مبالــغ منصرفــة مباشــرة؛ يمكــن تكــرار االســتخدام بشــرط التقيــد بحــدود
االســتفادة والشــروط األخــرى

االستخدام املتزامن

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

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

حســاب املــوارد العامــة (أداة التمويــل الســريع وأداة دعــم السياســات)؛
االئتمــان املقــدم يف إطــار أداة التمويــل الســريع يُحتســب ضمــن حــدود
التســهيل االئتمــاين الســريع

التقرير السنوي ٢٠١٦
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وبنهايــة إبريــل  ،2016بلــغ إجمــايل املبالــغ املنصرفــة يف إطــار
اتفاقــات التمويــل مــن حســاب املــوارد العامــة ،املشــار إليهــا بعبــارة
«مشــتريات»  4.68مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 6.64مليــار
دوالر) ،حيــث شــكلت مشــتريات قبــرص وباكســتان وأوكرانيــا ثلثــي
هــذا اإلجمــايل .وإىل جانــب هــذه االتفاقــات مــن حســاب املــوارد
العامــة ،وافــق اجمللــس التنفيــذي ،يف  29يوليــو  ،2015علــى شــراء
العــراق  891.3مليــون وحــدة ســحب خاصــة (حــوايل  1.24مليــار
دوالر أمريكــي) يف إطــار أداة التمويــل الســريع.
وبلــغ جممــوع مدفوعــات الســداد ،املشــار إليهــا بعبــارة «عمليــات
إعادة الشــراء» للســنة املالية  12.1مليار وحدة حقوق ســحب خاصة
( 17.2مليــار دوالر أمريكــي) ،منهــا عمليــات إعــادة شــراء مبكــرة ،وال
ســيما مــن البرتغــال قيمتهــا  3.1مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة
( 4.2مليــار دوالر أمريكــي) .وأســفرت عمليــات إعــادة الشــراء الكبيــرة
وعمليــات الشــراء املتوقفــة املرتبطــة بالتأخيــر يف تنفيــذ البرامــج عــن
انخفــاض رصيــد االئتمــان القائــم مــن  55.22مليــار وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة ( 78مليــار دوالر أمريكــي) يف العــام الســابق إىل 47.8
مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 68مليــار دوالر أمريكــي) .وتــرد
يف الشــكل البيــاين  6-2معلومــات عــن املبالــغ القائمــة للتمويــل غيــر
امليســر علــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة.

نشاط التمويل بشروط ميسرة يف
السنة املالية ٢٠١٦

التــزم الصنــدوق يف الســنة املاليــة  2016بمنــح قــروض قيمتهــا
 0.83مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة ( 1.2مليــار دوالر) لبلدانــه
األعضــاء الناميــة منخفضــة الدخــل يف إطــار برامــج مدعمــة مــن
الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .وبلــغ جممــوع القروض
القائمة املقدمة بشــروط ميســرة إىل  56بلدا عضوا  6.5مليار وحدة
حقــوق ســحب خاصــة يف نهايــة إبريــل  .2016وتــرد يف اجلــدول
 4-2معلومــات مفصلــة عــن االتفاقــات والزيــادات اجلديــدة بشــأن
القــروض بموجــب التســهيالت التمويليــة املقدمــة بشــروط ميســرة
مــن الصنــدوق .ويوضــح الشــكل البيــاين  7-2املبالــغ املســتحقة مــن
القــروض املقدمــة بشــروط غيــر ميســرة علــى مــدى العقــد املاضــي.
ورغــم اكتمــال مبــادرة البلــدان املثقلــة بالديــون (هيبيــك) إىل حــد
كبيــر مــع وصــول عــدد البلــدان املســتفيدة إىل  36مــن أصــل 39
بلــدا مؤهــا لالســتفادة ،ومنهــا تشــاد – أحــدث مســتفيد يف تلقــى
مســاعدات لتخفيــف أعبــاء الديــون يف إبريــل  - 2015يســتطيع
الصنــدوق أيضــا تقديــم منــح لتخفيــف أعبــاء الديــون للبلــدان املؤهلــة
مــن خــال الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٦-٢

اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺮوط ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺴﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦-٢٠٠٧
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ(

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

اﳌﺼﺪر :إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

70

صندوق النقد الدويل

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠ ١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

اﻟﺮﺑﻊ
٤

ﺻﻔﺮ

٢٠٠٧

اﻟﺮﺑﻊ
٣

اﻟﺮﺑﻊ
٢

اﻟﺮﺑﻊ
١

ويف يوليــو  ،2015اتخــذ صنــدوق النقــد الــدويل تدابيــر ملواصلــة
حتســين شــبكة األمــان املــايل يف البلــدان منخفضــة الدخــل كجــزء مــن
اجلهــود األوســع نطاقــا التــي يبذلهــا اجملتمــع الــدويل لدعــم البلــدان

ويف نوفمبــر  ،2015تــم إطــاق جولــة مفاوضــات جلمــع مــا يصــل
إىل  11مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة مــن مــوارد القــروض
اجلديــدة املقدمــة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن

العمل الذي نضطلع به

الديــون الــذي أنشــئ يف فبرايــر  .2015ويقــدم الصنــدوق االســتئماين
الحتــواء الكــوارث وتخفيــف أعبــاء الديــون 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 أنــواع أخــرى مــن الكــوارث املدمــرة مثــل الــزالزل
الضخمــة .ويمـوَّل الصنــدوق االســتئماين الحتــواء الكــوارث وتخفيــف
أعبــاء الديــون مــن رصيــد الصنــدوق االســتئماين لتخفيــف أعبــاء
الديــون يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث ،واحلســابات املتبقيــة مــن تمويــل
املبــادرة متعــددة األطــراف لتخفيــف أعبــاء الديــون ،ومســاهمات
املانحيــن .ويف نهايــة إبريــل  ،2016كان صنــدوق النقــد الــدويل قــد
قــدم منحــا تبلــغ  68مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف إطــار هــذا
الصنــدوق االســتئماين لتخفيــف أعبــاء ديــون ثالثــة بلــدان تضــررت
علــى النحــو األشــد مــن وبــاء إيبــوال (غينيــا 21.42 ،مليــون وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة؛ وليبيريــا 25.84 ،مليــون وحــدة حقــوق ســحب
خاصــة؛ وســيراليون 20.74 ،مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة).

يف املضــي قدمــا نحــو حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بعــد عــام
 .2015وتتضمــن هــذه التدابيــر )1( :زيــادة بنســبة  %50يف معاييــر
وحــدود االســتفادة مــن التســهيالت امليســرة يف إطــار الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر؛ و( )2إعــادة التــوازن بيــن مزيــج
التمويــل امليســر وغيــر امليســر لتصبــح النســبة بينهمــا  2:1بــدال مــن
 1:1وذلــك بالنســبة للبلــدان الغنيــة التــي حتصــل علــى دعــم مــايل مــن
صنــدوق النقــد الــدويل يف شــكل مزيــج مــن التمويــل امليســر وغيــر
امليســر ،وهــو مــا يعــد اعترافــا بــأن الفــرص املتاحــة أمــام هــذه البلــدان
للحصــول علــى التمويــل مــن الســوق عــادة مــا تكــون أكبــر بكثيــر ممــا
هــو متصــور عنــد إنشــاء التســهيالت احلاليــة؛ و( )3زيــادة إمكانيــة
االســتفادة مــن الدعــم علــى أســاس الصــرف العاجــل بموجــب التســهيل
االئتمــاين الســريع ملســاعدة البلــدان التــي تواجــه أوضاعــا هشــة ،أو
املتضــررة مــن الصراعــات ،أو املتأثــرة بالكــوارث الطبيعيــة وزيــادة
مســتوى التيســير لهــذا الدعــم عــن طريــق حتديــد ســعر فائــدة صفــري
بشــكل دائــم علــى قــروض التســهيل االئتمــاين الســريع.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٧-٢
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الفقــر ،واملطلوبــة لدعــم اســتمرار اإلقــراض امليســر مــن الصنــدوق إىل
أفقــر بلدانــه األعضــاء وأكثرهــا تعرضــا للمخاطــر .وقــام صنــدوق
النقــد الــدويل بالتواصــل مــع  14بلــدا عضــوا مــن املقرضيــن احلالييــن
للصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر وعــدد مماثــل مــن
املقرضيــن اجلــدد احملتمليــن ،بمــا يف ذلــك األســواق الصاعــدة
الرئيســية .وحتــى اآلن أعــرب ثالثــة أربــاع األعضــاء املســتهدفين
للصنــدوق عــن اهتمامهــم ،بمــا يف ذلــك املقرضيــن اجلــدد احملتمليــن،
ويف انتظــار الــرد مــن خمســة أعضــاء .ومــن شــأن اكتمــال اجلهــود
احلاليــة لتعبئــة القــروض بنجــاح أن يســمح للصنــدوق االســتئماين
للنمــو واحلــد مــن الفقــر بمواصلــة تقديــم القــروض يف العقــد املقبــل.
اجلدول ٤-٢

Arrangements
عليهاand
augmented
the
approvedإطار الصندوق
واملعززة يف
underاملوافق
االتفاقات

Poverty
Reduction
FY2016
2016
املالية
andيف السنة
Growthالفقر
Trustواحلد من
االستئماينinللنمو

(of SDRs
)Millionsحقوق السحب اخلاصة)
(بماليين وحدات

التاريخ الفعلي
البلد العضو
اتفاقات جديدة لثالث سنوات يف إطار التسهيل االئتماين املمدد
غينيا– بيساو

 10يوليو 2015

1

املبلغ
املوافق
عليه
17.0

هايتي

 18مايو 2015

49.1

سان تومي وبرينسيبي

 13يوليو 2015

4.4

اجملموع الفرعي

70.6

االتفاقات املعززة يف إطار التسهيل االئتماين املمدد
بوركينا فاصو

2

 5يونيو 2015

24.1

النيجر

 30نوفمبر 2015

41.1

سيراليون

 16نوفمبر 2015

46.7

111.9

اجملموع الفرعي
االتفاقات اجلديدة يف إطار تسهيل االستعداد االئتماين

2

كينيا

 14مارس 2016

354.6

موزامبيق

 18ديسمبر 2015

204.5

جمهورية إفريقيا الوسطى

 14سبتمبر 2015

8.4

اجملموع الفرعي

559.1

املبالغ املنصرفة يف إطار التسهيل االئتماين السريع
دومينيكا

 28أكتوبر 2015

6.2

مدغشقر

 18نوفمبر 2015

30.6

نيبال

 31يوليو 2015

35.7

فانواتو

 5يونيو 2015

8.5

اجملموع الفرعي
اجملموع

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.
 1كان يُعرف يف السابق باسم تسهيل النمو واحلد من الفقر.
 2بالنسبة لالتفاقات املعززة ،ال يظهر إال مبلغ الزيادة.
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89.2
830.8

تصميم البرامج
مراجعة البرامج املدعمة بموارد الصندوق أثناء
األزمة املالية العاملية

أنهــى اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يف ديســمبر  2015مراجعــة
تصميــم البرامــج املدعمــة بمــوارد الصنــدوق التــي نُفــذت أثنــاء األزمــة
املاليــة العامليــة وبعدهــا وكذلــك مراجعــة نتائــج التنفيــذ .واســتندت
املناقشــات إىل معلومــات وفرهــا بحــث خلبــراء الصنــدوق.
ووفــرت املراجعــة تقييمــا حمدثــا لعــدد  32برناجمــا مدعمــا مــن
حســاب املــوارد العامــة يف الصنــدوق لصالــح  27بلــدا يف الفتــرة مــن
ســبتمبر  2008إىل يونيــو  .2013واســتنادا إىل أدوات إقــراض يبلــغ
جمموعهــا  420مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة (حــوايل 577
مليــار دوالر أمريكــي) ،قــدم الصنــدوق الدعــم إىل بلــدان منطقــة اليــورو
عنــد قيامهــا ببنــاء برجميــات واقيــة مــن العــدوى املاليــة ،وإىل بلــدان
األســواق الصاعــدة والــدول الصغيــرة عنــد قيامهــا بمعاجلــة انهيــار
تدفقــات التجــارة والتمويــل يف  ،2009-2008وإىل اقتصــادات
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا عنــد قيامهــا بتنفيــذ اإلصالحــات
بعــد الربيــع العربــي يف .2011
وكانــت اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة قــد طلبــت إجــراء
مراجعــة ملتابعــة البرامــج املدعمــة بمــوارد الصنــدوق بهــدف حتســين
مشــورة الصنــدوق واتفاقاتــه يف املســتقبل .وقــد أُجريــت أوىل هــذه
املراجعــات يف  ،2009بينمــا أُجريــت التحديثــات يف -2010
.2012
ووافــق املديــرون التنفيذيــون علــى النتيجــة التــي خلــص إليهــا التقريــر
الصــادر يف  2015وهــي أنــه مــن خــال تعزيــز الثقــة وتوفيــر املــوارد،
إىل جانــب اجلهــود العامليــة األخــرى ،ســاعدت البرامــج املدعمــة
بمــوارد الصنــدوق علــى احلــد مــن األضــرار الناجمــة عــن األزمــة
املاليــة العامليــة وإيضــاح الســبيل للخــروج منهــا .وأشــار املديــرون
إىل مساهمة الدعم املايل الذي يقدمه الصندوق يف جعل التصحيح
الــازم إجــراؤه أكثــر تدرجــا .وقــد رأوا أن البرامــج تســهم يف حصــول
البلــدان علــى الوقــت الــازم ملعاجلــة مشــكالت أكثــر عمقــا ،والبــدء
يف معاجلــة االختــاالت االقتصاديــة الكليــة ،وإصــاح امليزانيــات
العموميــة.
ورحــب املديــرون باجلهــود املبذولــة لالســتفادة مــن نتائــج البرامــج
عنــد تصميــم برامــج الحقــة .واعترفــوا كذلــك بالتغييــرات التــي تــم
إدخالهــا علــى تصميــم البرامــج والتــي تضمنــت التحــول نحــو تصحيــح
أوضــاع املاليــة العامــة بوتيــرة أبطــأ ،وإن ظلــت مالئمــة يف بعــض
البرامــج؛ وتعزيــز اجلهــود املبذولــة لتحقيــق التخفيــض الداخلــي لســعر
الصــرف؛ وزيــادة احلوافــز التــي تشــجع علــى إعــادة هيكلــة الديــن
ملعاجلــة مشــكالت فــرط الديــون اخلاصــة؛ وتضمنــت إعــادة هيكلــة
الديــون الســيادية متــى اقتضــى األمــر يف بعــض البرامــج الالحقــة.

وافــق اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل يف ينايــر 2016
علــى إصــاح إطــار اإلقــراض يف الصنــدوق لالســتفادة مــن املــوارد
يف الظــروف االســتثنائية ممــا يجعــل سياســة الصنــدوق أكثــر توافقــا
مــع أوضــاع الديــن لــدى البلــدان األعضــاء ،وجتنــب التكاليــف غيــر
الضروريــة التــي تتحملهــا البلــدان األعضــاء ،والدائنيــن ،والنظــام
املــايل ككل .وينظــم إطــار االســتفادة مــن املــوارد يف الظــروف
االســتثنائية القــروض التــي تتجــاوز حــدود التمويــل العاديــة لــدى
الصنــدوق ،والتــي تســتند إىل حجــم حصــص البلــدان األعضــاء.
وقــد تــم اقتــراح اإلصالحــات يف بحــث أعــده خبــراء الصنــدوق يف
إبريــل  2015بعنــوان «إطــار اإلقــراض لــدى الصنــدوق والديــون
الســيادية — اعتبــارات أخــرى» ،وذلــك عقــب إجــراء اجمللــس مناقشــة
أوليــة حــول املوضــوع يف  .2014وإىل جانــب إصــاح سياســة
الصنــدوق بشــأن عــدم حتمــل املتأخــرات والــذي تمــت املوافقــة عليــه
يف ديســمبر  ،2015يعــد اإلصــاح أحــد مكونــات برنامــج العمــل ذي
احملــاور األربعــة بشــأن حــل أزمــة الديــون الســيادية والــذي أقــره
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يف  .2013وتهــدف هــذه اإلصالحــات
إىل تعزيــز احلوافــز املشــجعة علــى العمــل اجلماعــي عنــد احلاجــة
إىل دعــم القطــاع الرســمي واحليلولــة دون قيــام الدائنيــن الثنائييــن
الرســميين غيــر املشــاركين بعرقلــة برنامــج مدعــم بمــوارد الصنــدوق.
وتشــمل اإلصالحــات اســتبعاد «اإلعفــاء النظامــي» الــذي تــم
اســتحداثه يف  ،2010وزيــادة املرونــة املتاحــة للبلــدان األعضــاء
عندمــا تشــير التقديــرات إىل إمكانيــة مواصلــة حتمــل الديــن ولكــن
دون احتماليــة عاليــة ،وتوضيــح للمعيــار املرتبــط بالنفــاذ إىل
األســواق .وعندمــا تشــير التقديــرات إىل إمكانيــة مواصلــة حتمــل الديــن
ولكــن دون احتماليــة عاليــة ،فــإن اإلصــاح يعطــي لصنــدوق النقــد
الــدويل املرونــة املالئمــة جلعــل تمويلــه مشــروطا بمجموعــة أوســع
مــن عمليــات الديــن ،بمــا يف ذلــك طــرح اخليــار األقــل إثــارة للمشــكالت
وهــو «إعــادة توصيــف حالــة الديــن» – أي تمديــد قصيــر لآلجــال
املســتحقة خــال البرنامــج ،مــع عــدم تخفيــض املبلــغ األصلــي أو
القســائم عــادة.
وقــد فضَّــل املديــرون التنفيذيــون اســتبعاد اإلعفــاء النظامــي لعــدة
أســباب:
 nإذا كان البلد العضو يواجه مواطن ضعف كبيرة يف مراكز الدين
رغم اجلهود التصحيحية املقررة ،فإن استخدام اإلعفاء النظامي
لتأجيل التدابير العالجية قد يُضعف فرص جناح البلد العضو يف
املستقبل ويقوض الضمانات الوقائية التي تكفل حسن استخدام
موارد الصندوق.
 nمن منظور الدائنين ،ستؤدي االستعاضة عن مطالبات القطاع
اخلاص املستحقة بمطالبات رسمية ،وحتديدا ائتمان الصندوق،
إىل عدم إعطاء أولوية ملطالبات القطاع اخلاص املتبقية يف حالة
إعادة الهيكلة.

 nليس من الواضح أنه يمكن ألغراض احلد من العدوى االعتماد
على استخدام اإلعفاء النظامي يف تأجيل اتخاذ التدابير الالزمة
بشأن الدين ،ألن مصدر املشكلة — أي خماوف السوق بشأن
مواطن الضعف يف مراكز الدين — يُترك دون معاجلة.
وقــد أصبحــت التغييــرات التــي تــم إدخالهــا علــى إطــار الصنــدوق
لالســتفادة مــن املــوارد يف الظــروف االســتثنائية ســارية املفعــول
فــورا وتُطبــق علــى كل عمليــات اســتكمال املراجعــة يف املســتقبل
بموجــب االتفاقــات احلاليــة أو موافقــة الصنــدوق علــى اتفاقــات
جد يــدة.

أدوات دعم السياسات
تتيــح أدوات دعــم السياســات للبلــدان منخفضــة الدخــل التــي ال تريــد
– أو حتتــاج إىل – مســاعدة ماليــة مــن الصنــدوق أداة مرنــة تمكنهــا
مــن احلصــول علــى مشــورة الصنــدوق ودعمــه دون وجــود اتفــاق
لالقتــراض .وتعــد هــذه األدوات غيــر املاليــة عنصــرا تكميليــا مهمــا
لتســهيالت اإلقــراض التــي يقدمهــا الصنــدوق يف إطــار الصنــدوق
االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر .وتســاعد هــذه األدوات البلــدان
علــى تصميــم برامــج اقتصاديــة فعالــة تعطــي إشــارات واضحــة إىل
اجلهــات املانحــة والدائنيــن وعمــوم اجلمهــور بشــأن قــوة سياســات
البلــد العضــو املعنــي.

العمل الذي نضطلع به

إصالح إطار اإلقراض لالستفادة من املوارد يف
الظروف االستثنائية

 nيؤدي اإلعفاء النظامي إىل تفاقم اخلطر األخالقي يف النظام
املايل الدويل وقد يؤدي إىل تفاقم أجواء عدم اليقين يف األسواق
يف فترات الضغوط السيادية.

ويف يونيــو  ،2015وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى أداة لدعــم
السياســات مدتهــا ثــاث ســنوات للســنغال .وتدعــم هــذه األداة تنفيــذ
برنامــج لإلصالحــات االقتصاديــة الكليــة مدتــه ثــاث ســنوات تــم
تصميمــه إلحــراز تقــدم يف االســتراتيجية املســماة “Plan Sénégal
” ،Emergentوهــي االســتراتيجية التــي وضعتهــا الســلطات لزيــادة
النمــو واحلــد مــن الفقــر مــع احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي الكلــي
واســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن.
وتعتــزم الســلطات التركيــز علــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة من خالل
توســيع القاعــدة الضريبيــة ،فضــا علــى ترشــيد النفقــات اجلاريــة
لتوفيــر احليــز املــايل الــازم لتمويــل البنيــة التحتيــة والنفقــات
االجتماعيــة .وســيتم إيــاء االهتمــام إىل جــودة النفقــات ،بمــا يف
ذلــك االســتثمار ،وتعزيــز التمويــل العــام ،والشــفافية ،واحلوكمــة
االقتصاديــة .وتعتــزم الســلطات تعجيــل اإلصالحــات الهيكليــة
لتعزيــز بيئــة األعمــال لتصبــح أكثــر جاذبيــة ،ممــا يشــجع علــى تطويــر
القطــاع اخلــاص.
وقد وافق اجمللس التنفيذي حتى اآلن على  18أداة لدعم السياسات
لســبعة مــن بلدانــه األعضــاء ،هــي :كابو فيــردي وموزامبيق ونيجيريا
ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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صندوق النقد الدويل

يقدم صندوق النقد الدويل املساعدة الفنية والتدريب
للمســؤولين يف البلــدان األعضــاء – وهــو مــا يطلــق
عليــه «تنميــة القــدرات» – ملســاعدة البلــدان علــى بناء
مؤسســات قويــة وتعزيــز املهــارات الالزمــة لوضــع
سياســات اقتصاديــة كليــة وماليــة ســليمة وتنفيذهــا.
وتنميــة القــدرات ،التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بعمــل
الصنــدوق الرقابــي ومشــاركته يف البرامــج ،مدفوعــة
بالطلــب ،وتتســم بســرعة االســتجابة ،وتلقــى تقديــرا
كبيــرا مــن البلــدان األعضــاء.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٨-٢

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق،
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻃﺮاف

٪٢٤
٪٣

٪٢٠

املساعدة الفنية

زادت املســاعدة الفنيــة املقدمــة يف الســنة املاليــة  ،2016ال ســيما
يف مناطــق إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،والشــرق األوســط وآســيا
الوســطى ،ونصــف الكــرة الغربــي (الشــكل البيــاين  .)10-2وال يــزال
يوجــه
مــا يقــرب مــن نصــف املســاعدات الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق َّ
إىل البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل (الشــكل البيــاين .)11-2

العمل الذي نضطلع به

وقــد اســتمر نمــو أنشــطة تنميــة القــدرات املقدمــة مــن الصنــدوق يف
الســنة املاليــة  ،2016ممــا يعكــس يف األســاس زيــادة األنشــطة
املقدمــة للشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،إىل جانــب نصــف الكــرة
الغربــي وإفريقيــا جنــوب الصحــراء .وزادت املســاعدة الفنيــة املقدمــة
يف مواضيــع نقديــة وماليــة ويف مواضيــع املاليــة العامــة .وقــد بلــغ
جممــوع اإلنفــاق املباشــر علــى أنشــطة تنميــة القــدرات (املمولــة مــن
مصــادر خارجيــة ومــن الصنــدوق)  256مليــون دوالر أمريكــي يف
الســنة املاليــة  ،2016مقابــل  242مليــون دوالر أمريكــي يف الســنة
املاليــة  ،2015بمعــدل نمــو بلــغ ( %6الشــكل البيــاين  .)9-2وبلــغ
اجلــزء املمــول مــن مصــادر خارجيــة  127مليــون دوالر أمريكــي ،أو
 %49مــن جممــوع األنشــطة ،بمعــدل نمــو  %8تقريبــا يف الســنة املاليــة
.2016

”The “Big Three

وقد شــهدت أنشــطة املســاعدة الفنية والتدريب املقدمة من الصندوق
– تنمية القدرات  -زيادة سريعة يف السنوات األخيرة لتلبية الطلب
مــن البلــدان األعضــاء بدعــم قــوي مــن الشــركاء اخلارجييــن .فقــد
مثــل اإلنفــاق علــى تنميــة القــدرات أكثــر مــن ربــع النفقــات اإلداريــة
للصنــدوق يف الســنة املاليــة  .2016وكان معظــم هــذه النفقــات علــى
املســاعدة الفنيــة ،بنســبة  ،%23يف حيــن بلغــت نســبة اإلنفــاق علــى
التدريــب ( %5راجــع الشــكل البيــاين .)8-2

ويف مــارس  ،2016وقــع صنــدوق النقــد الــدويل مذكــرة تفاهــم مــع
احلكومــة الهنديــة إلنشــاء املركــز اجلديــد للتدريــب واملســاعدة الفنيــة
اإلقليمــي جلنــوب آســيا ( ،)SARTTACليكــون مقــره يف نيودلهــي.
وســيكون املركــز هــو األول مــن نوعــه الــذي ُيدمــج بشــكل كامــل
أنشــطة التدريــب واملســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق ويعــد
نموذجــا ألنشــطة تنميــة القــدرات املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل
يف املســتقبل .وســيخدم املركــز بنغالديــش ،وبوتــان ،والهنــد ،وجــزر
ملديــف ،ونيبــال ،وســري النــكا يف جمموعــة واســعة مــن اجملــاالت،
بمــا يف ذلــك إدارة االقتصــاد الكلــي واملاليــة العامــة ،والعمليــات
النقديــة ،وتنظيــم القطــاع املــايل والرقابــة عليــه ،واإلحصــاءات
االقتصاديــة الكليــة .وقــد ُأنشــئ مركــز التدريــب واملســاعدة الفنيــة
اإلقليمــي جلنــوب آســيا بفضــل االلتزامــات املاليــة التــي تعهــدت بهــا
الهنــد وجمهوريــة كوريــا وأســتراليا يف وقــت مبكــر.

ففــي الســنة املاليــة  ،2016تلقــت منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء
احلصــة الكبــرى مــن املســاعدة الفنيــة ،ممــا يــدل علــى العــدد الكبيــر
للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل يف هــذه املنطقــة .وقــد زادت
املســاعدة الفنيــة املقدمــة يف مواضيــع نقديــة وماليــة ويف مواضيــع

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٩-٢

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات

اﻹﻗﺮاض

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

٣٠٠
٢٥٠

٪١٥

٢٠٠
١٥٠

٪١٠
٪٢٣
اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻨﻴﺔ

٪٥
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.

١٠٠
٥٠

اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥

اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

اﳌﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

اﳌﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
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املاليــة العامــة ،اســتجابة لطلــب البلــدان األعضــاء (الشــكل البيــاين
 .)12-2وظلــت مواضيــع املاليــة العامــة تشــكل حــوايل نصــف
املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق.

أضواء على تنمية القدرات يف جمال املالية العامة

ـدرج أنشــطة تنميــة القــدرات املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل
ُتـ َ
ضمــن احلــوار حــول السياســات بيــن البلــدان األعضــاء والصنــدوق
والــذي ُيجــرى يف إطــار الرقابــة أو البرامــج املدعمــة مــن الصنــدوق.
وقــد واصــل الصنــدوق يف الســنة املاليــة  2016مســاعدة البلــدان يف
إطــار البرامــج املدعمــة مــن الصنــدوق .ففــي جامايــكا ،اســتعرض
الصنــدوق أثــر اإلصــاح الضريبــي األخيــر وفــرض الضرائــب علــى
القطــاع املــايل وقطــاع االتصــاالت ،وســاعد يف وضــع خيــارات
لتحســين حياديــة النظــام الضريبــي .ويف مــاوي ،التــي كانــت
تســعى إىل احلــد مــن اعتمادهــا علــى املنــح املتقلبــة ،وضــع الصنــدوق
خيــارات السياســة لتعبئــة اإليــرادات ،بمــا يف ذلــك إعــادة تــوازن
األعبــاء الضريبيــة مــن ضريبــة الدخــل إىل ضريبــة االســتهالك
عــن طريــق خفــض معــدل الضريبــة علــى دخــل الشــركات وترشــيد
التفضيــات الضريبيــة .ويف تونــس ،قــدم الصنــدوق املشــورة بشــأن
اإلصــاح الضريبــي يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة والتــي ركــزت علــى
تبســيط النظــام الضريبــي ،وإدخــال املزيــد مــن احليــاد والتصاعديــة،
مــع توليــد إيــرادات إضافيــة.
ويواصــل الصنــدوق تقديــم أنشــطة تنميــة القــدرات التــي تهــدف إىل
حتســين قــدرات املؤسســات وصنــع السياســات يف البلــدان األعضــاء،

وخاصــة البلــدان منخفضــة الدخــل والهشــة ،والــدول الصغيــرة.
ولتلبيــة احلاجــة إىل إطــار الالمركزيــة املاليــة الــذي يقــوم عليــه
اتفــاق الســام لعــام  2015يف مــايل ،قــدم الصنــدوق مســاعدة فنيــة
مكثفــة للمســاهمة يف ضمــان التحويــل التدريجــي لنســبة  %30مــن
اإليــرادات احلكوميــة إىل خمتلــف املناطــق يف البــاد بحلــول عــام
 .2018ويف أعقــاب أزمــة إيبــوال يف غينيــا ،واصــل الصنــدوق
مشــاركته املكثفــة مــع هــذا البلــد ،حيــث قــدم دعمــا علــى أرض الواقــع
لبنــاء القــدرات يف جمــال إدارة اخلزانــة والنظــم احملاســبية ،بدعــم
مــن إحــدى جهــات تقديــم املشــورة املقيمــة .وبعــد ثــاث ســنوات مــن
االضطــراب السياســي يف جمهوريــة إفريقيــا الوســطى ،اســتجاب
الصنــدوق ســريعا للطلــب املقــدم مــن هــذا البلــد للحصــول علــى
املســاعدة الفنيــة عــن طريــق إيفــاد بعثــة تركــز علــى اســتعادة وظائــف
اإلدارة املاليــة العامــة األساســية .وبالنســبة للصومــال ،يعــد حتســين
احلوكمــة يف مؤسســات الدولــة الرئيســية أمــرا بالــغ األهميــة إلحــراز
تقــدم بشــأن إعــادة بنــاء االقتصــاد وتنميتــه .ويف حلقــة تطبيقيــة
عقدهــا الصنــدوق يف نيروبــي ،أعــدت الســلطات الصوماليــة مســودة
الســتراتيجية اإلصــاح وخطــة عمــل لــإدارة املاليــة العامــة تغطــي
الفتــرة  .2020-2016وتركــز هــذه اخلطــة علــى أربعــة جمــاالت
رئيســية :تعبئــة اإليــرادات (الضرائــب واجلمــارك) ،والرقابــة الداخليــة
(بمــا يف ذلــك علــى املتأخــرات) ،والتنبــؤ بالنقديــة وإدارتهــا ،وإعــداد
التقاريــر احملاســبية واملاليــة.
وكانــت تعبئــة املــوارد احملليــة مــن مواضيــع املاليــة العامــة األكثــر
طلبــا خــال الســنة .ففــي كــوت ديفــوار ،ســاهم مشــروع مدتــه
ثــاث ســنوات ممــول مــن الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي املعنــي
بــاإلدارة الضريبيــة يف دعــم جهــود الســلطات إلنشــاء مقــر لــإدارة

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٠-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥

١٤٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣

١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
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أوروﺑﺎ

ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

)ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ(

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٤

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٣

ﺻﻔﺮ

ومــن أنشــطة بنــاء القــدرات املقدمــة مــن
الصنــدوق يف البلــدان الغنيــة باملــوارد
املســاعدة التــي قدمهــا الصنــدوق يف
أوكرانيــا يف جمــال تصميــم وتنفيــذ نظــام
ماليــة عامــة جديــد قائــم علــى الغــاز .كذلــك
عقــد الصنــدوق ،يف غانــا ،حلقــات تطبيقيــة
تفاعليــة مــع الســلطات بشــأن نمــاذج املاليــة
العامــة والتنبــؤ بإيــرادات املــوارد الطبيعيــة،
بدعــم مــن الصنــدوق االســتئماين املواضيعــي
متعــدد الشــركاء املعنــي بــإدارة املــوارد

التقرير السنوي ٢٠١٦
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١١-٢

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

الضريبيــة القائمــة علــى وظائــف ،وإعــادة هيكلــة شــبكة املكاتــب
علــى أســاس مبــادئ تقســيم دافعــي الضرائــب ،وتنفيــذ خطــة شــاملة
لتحســين االمتثــال .ونتيجــة لذلــك ،تمكنــت الســلطات مــن حتقيــق
حتســن كبيــر يف معــدالت امتثــال كبــار ومتوســطي دافعــي الضرائــب.
ويف غرينــادا ،ســاعد الصنــدوق إدارة اإليــرادات يف برناجمهــا
اإلصالحــي للمســاهمة يف ضمــان اســتمرارية املاليــة العامــة وتهيئــة
بيئــة اقتصاديــة كليــة مســتقرة للنمــو .واشــتملت التدابيــر اإلصالحيــة
علــى وحــدة لالمتثــال الضريبــي خمصصــة لكبــار ومتوســطي دافعــي
الضرائــب ،وشــطب الديــون الضريبيــة غيــر القابلــة للتحصيــل ،واتخــاذ
إجــراءات فعالــة لإلنفــاذ ،وإعــادة تركيــز خطــة التدقيــق علــى خماطــر
االمتثــال الرئيســية ،وتعزيــز القــدرات اإلداريــة .ويف الكويــت ،ســاعد
الصنــدوق يف تصميــم نظامهــا الضريبــي غيــر القائــم علــى النفــط منــذ
أواخــر  ،2011أي قبــل أن تبــدأ أســعار النفــط يف االنخفــاض بفتــرة
طويلــة .وتضمنــت املســاعدة إجــراء دراســات تشــخيصية ،وتصميــم
سياســات لضرائــب االســتهالك والدخــل ،وإعــداد مســودة قوانيــن
ضريبيــة جديــدة.
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الطبيعيــة .ويف أوغنــدا ،يعكــس التشــريع الــذي صــدر مؤخــرا إىل حــد
كبيــر مشــورة الصنــدوق يف جمــاالت رئيســية ،منهــا نمــوذج جديــد
التفاقــات تقاســم اإلنتــاج ،وتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة علــى
قطــاع الصناعــات االســتخراجية ،وحســاب الدخــل اخلاضــع للضريبــة
مــن تراخيــص النفــط .واســتضاف الصنــدوق باالشــتراك مــع وزارة
املاليــة يف كولومبيــا مؤتمــرا حــول «حتديــد الوعــاء الضريبــي
للصناعــات االســتخراجية يف منطقــة األنديــز »،لتبــادل اخلبــرات
واآلراء بشــأن احلمايــة الفعالــة للوعــاء الضريبــي مــن التخطيــط
الضريبــي ،وتنفيــذ نظــم ماليــة عامــة أكثــر اســتجابة ومرونــة لقطاعــي
النفــط والتعديــن ،وحتســين التعــاون اإلقليمــي.
ووضــع صنــدوق النقــد الــدويل أيضــا جمموعــة مــن أدوات تقييــم
املاليــة العامــة لتقويــة األســاس التحليلــي للرقابــة علــى املاليــة
العامــة ،وتوجيــه إصالحــات املاليــة العامــة الهيكليــة ،وحتديــد
أولويــات املســاعدة الفنيــة .وخــال الســنة املاليــة  ،2016تــم إطــاق
أداة التقييــم التشــخيصي لــإدارة الضريبيــة مــع جمموعــة واســعة
مــن الــوكاالت الشــريكة ،وأصبحــت أساســا مهمــا للمســاعدة الفنيــة
التــي يقدمهــا الصنــدوق يف جمــال إدارة اإليــرادات .كذلــك تــم عــرض
األداة اجلديــدة لتقييــم إدارة االســتثمار العــام علــى اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق خــال الســنة املاليــة  ،2016ويجــري اســتخدامها جتريبيــا
يف جمموعــة مــن البلــدان بالتعــاون مــع البنــك الــدويل.
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صندوق النقد الدويل

أضواء على بناء القدرات
يف القطاعين النقدي واملايل

اســتمر نمــو املســاعدة الفنيــة املقدمــة يف مواضيــع نقديــة وماليــة،
ممــا يعكــس احلاجــات املتغيــرة للبلــدان األعضــاء وتزايــد ترابــط
النظــام املــايل العاملــي وتعقيــده .وقــد تمــت إضافــة جمــاالت جديــدة
إىل خبــرات صنــدوق النقــد الــدويل ،منهــا الرقابــة القائمــة علــى
اخملاطــر ،وتنفيــذ متطلبــات رأس املــال وفقــا التفاقيتــي بازل الثانية
والثالثــة ،وسياســات الســامة االحترازيــة الكليــة ،مــع اســتمرار العمــل
يف اجملــاالت التقليديــة مثــل تنظيــم النظــام املــايل والرقابــة عليــه،
ومنــع األزمــات وإدارتهــا ،والسياســات النقديــة وسياســات ســعر
الصــرف ،وعمليــات البنــك املركــزي.
ويف إفريقيــا ،ركــزت املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق علــى
البلــدان الهشــة واخلارجــة مــن نزاعــات ،فضــا عــن غيرهــا مــن مناطــق
اختصــاص ناميــة .ففــي جنــوب الســودان ،علــى ســبيل املثــال ،قــام
الصنــدوق بتنفيــذ برنامــج صنــدوق اســتئماين متعــدد الشــركاء مدتــه
خمــس ســنوات لدعــم االســتقرار املــايل واالقتصــادي الكلــي مــن خــال
تعزيــز القــدرات واألطــر املؤسســية للبنــك املركــزي .وعلــى نطــاق
أوســع ،يتــم دعــم قــدر كبيــر مــن العمــل يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء
مــن خــال مراكــز املســاعدة الفنيــة اخلمســة املوجــودة يف جميــع
أنحــاء املنطقــة .ويف آســيا واحمليــط الهــادئ ،ركــزت املســاعدة الفنيــة
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ولتقويــة النظــام املــايل ،كان مــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر متزامنــة
علــى عــدد مــن األصعــدة لتحســين اإلطــار القانــوين؛ وتنظيــم النظــام
املــايل والرقابــة عليــه؛ ومراقبــة خماطــر النظــام املــايل ،وتقييمهــا،
ومعاجلتهــا .ويف ســياق برنامــج إصالحــي شــامل وطمــوح
مدعــم بمــوارد الصنــدوق تقــوم بــه احلكومــة ملعاجلــة االختــاالت
االقتصاديــة الكليــة ومواطــن الضعــف الهيكليــة ،ال يــزال الصنــدوق
يقــدم ألوكرانيــا مســاعدة فنيــة مكثفــة بشــأن قضايــا القطاعيــن
النقــدي واملــايل .ويجــري تقديــم هــذه املســاعدة الفنيــة يف إطــار
مشــروع لبنــاء القــدرات ممــول مــن الشــؤون العامليــة يف كنــدا والــذي
يقــدم الدعــم لبنــك أوكرانيــا املركــزي ،وصنــدوق ضمــان الودائــع،
واللجنــة الوطنيــة لســوق األوراق املاليــة واألســهم.

املقدمــة يف جمــال الرقابــة املصرفيــة يف كمبوديــا ،وميانمــار،
ونيبــال علــى وضــع األطــر التنظيميــة وتعزيــز املهــارات الرقابيــة
األساســية الالزمــة حلمايــة االســتقرار املــايل ،بينمــا دعمــت أنشــطة
املســاعدة الفنيــة املقدمــة إلندونيســيا والفلبيــن االنتقــال إىل
الرقابــة القائمــة علــى اخملاطــر .وحصلــت ســري النــكا والســودان
علــى تقييمــات تشــخيصية لالســتقرار املــايل ،وهــو جمــال يحظــى
باهتمــام متزايــد .ويف أوروبــا ،اســتهدفت أنشــطة املســاعدة الفنيــة
املقدمــة مــن الصنــدوق ألوكرانيــا تعزيــز الرقابــة املصرفيــة ،وســوق
الصــرف األجنبــي ،وإصــدار الديــن احمللــي ،والسياســة النقديــة،
وهيــكل البنــك املركــزي (راجــع اإلطــار .)6-2
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التغييرات القانونية والتنظيمية لتحسين االستقالل املؤسسي
واملايل لبنك أوكرانيا املركزي ،وزيادة شفافية القطاع املصريف،
وتطبيق أفضل املمارسات الدولية لتحسين قدرة البنوك على
حتمل الصدمات والتحديات؛
الدعم الفني إلعداد دراسة تشخيصية طموحة وتفصيلية حول
أكبر  20بنكا ،بما يف ذلك إجراء مراجعات جودة األصول
واختبارات القدرة على حتمل الضغوط؛
التحسينات التي تم إدخالها على تنظيم القطاع املصريف
والرقابة عليه ،بما يف ذلك التحول إىل منهج للرقابة قائم على
اخملاطر ،وحتسين نظم اإلنذار املبكر وعمليات الفحص امليداين،
وتشديد التنظيم والرقابة على أنشطة األطراف ذات الصلة،
واعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية؛

العمل الذي نضطلع به

يســعى االقتصــاد األوكــراين والقطــاع املــايل يف أوكرانيــا إىل اخلــروج
مــن أعمــق أزمــة واجهتهمــا منــذ االســتقالل بســبب النــزاع العســكري
يف شــرق البــاد واالختــاالت الهيكليــة واســعة النطــاق التــي تراكمــت
علــى مــدار عــدة عقــود .وقــد ظــل القطــاع املــايل لفتــرة طويلــة يفتقــر إىل
التنظيــم املالئــم والرقابــة الفعالــة ،وهــو مــا ســاهم يف زيــادة ســريعة
يف عــدد املؤسســات املاليــة ،والتــي كان الكثيــر منهــا ُيســتخدم
فقــط كأدوات تمويــل للشــركات ذات الصلــة ،ممــا أدى إىل نقــص
اخملصصــات واملبالغــة يف تقديــر نســب رأس املــال .وأدى عــدم
كفايــة احلمايــة قانونيــة للدائنيــن إىل تقاقــم الوضــع.

ورغــم أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة إىل إدخــال مزيــد مــن التحســينات ،فــإن
التقــدم امللحــوظ الــذي تــم إحــرازه خــال الســنة املاليــة  2016يشــمل
مــا يلــي:

التحسينات التي تم إدخالها على عمليات صنع قرارات السياسة
النقدية ،بما يف ذلك تعزيز صياغة قرارات السياسة النقدية
واإلبالغ عنها ،وترشيد وإلغاء بعض القيود األكثر صرامة على
سوق الصرف األجنبي ،وترشيد العمليات النقدية.

ويف الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،ســاهم الدعــم املقــدم مــن
الصنــدوق يف تعزيــز إدارة األزمــات يف املغــرب ،وحتســين الرقابــة
املصرفيــة يف جمهوريــة قيرغيزســتان وتونــس ،وحتديــث
عمليــات التحليــل والبحــوث لــدى البنــك املركــزي يف تركمانســتان.
ويف نصــف الكــرة الغربــي ،ركــزت املســاعدة الفنيــة املقدمــة للبنــك
املركــزي لشــرق الكاريبــي علــى الرقابــة املصرفيــة ،وتســوية
أوضــاع البنــوك ،ومنــع األزمــات لدعــم الوحــدة النقديــة .وركــزت
املســاعدة الفنيــة املقدمــة إىل باراغــواي علــى تنفيــذ الرقابــة القائمــة
علــى اخملاطــر وتنفيــذ اســتهداف التضخــم.

التقرير السنوي ٢٠١٦

79

أضواء على بناء القدرات اإلحصائية

حتتــاج البلــدان األعضــاء إىل إحصــاءات اقتصاديــة كليــة ذات
جــودة عاليــة كأســاس لصنــع قراراتهــا االقتصاديــة .وتقــدم إدارة
اإلحصــاءات يف صنــدوق النقــد الــدويل املســاعدة الفنيــة والتدريــب
للبلــدان األعضــاء ،مــع التركيــز علــى االقتصــادات الهشــة واملنخفضــة
الدخــل .وقــد أدى هــذا الدعــم إىل زيــادة البيانــات االقتصاديــة الكليــة
وحتســينها ،فضــا علــى حتســين فــرص احلصــول علــى البيانــات
أمــام كبــار مســؤويل السياســات ،واجلهــات الفاعلــة يف ســوق رأس
املــال ،واألطــراف املعنيــة األخــرى ،بمــا يف ذلــك عمــوم اجلمهــور.
ويف الســنوات اخلمــس املاضيــة ،زادت أنشــطة تنميــة القــدرات يف
جمــال اإلحصــاءات بأكثــر مــن  ،%70بتمويــل مــن الشــركاء الثنائييــن
ومتعــددي األطــراف .ويشــمل التدريــب اآلن موضوعــات علــى درجــة
عاليــة مــن التطــور ،كامليزانيــات العموميــة ،ومؤشــرات أســعار
العقــارات ،وإحصــاءات املراكــز عبــر احلــدود ،باإلضافــة إىل الــدورات
املعتــادة حــول اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.
ويغطــي أكبــر مشــروع لتنميــة القــدرات يف جمــال اإلحصــاءات 44
بلــدا يف مناطــق إفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا الوســطى يف إطــار
املبــادرة املعــززة لنشــر البيانــات .ويم ـ ِّول املشــروع إدارة التنميــة
الدوليــة يف اململكــة املتحــدة ،وبــدأت مرحلتــه الثانيــة يف مايــو
 .2015وتضمنــت النتائــج اســتكمال مســوح جديــدة حــول التدفقــات
الرأســمالية اخلاصــة لتحســين إحصــاءات القطــاع اخلارجــي وتعديــل
أســس احلســابات القوميــة ،ممــا أعطــى لصنــاع السياســات صــورة أدق
وخمتلفــة غالبــا بشــكل كبيــر عــن حجــم االقتصــاد وهيكلــه.
وقامــت ثــاث بلــدان يف آســيا الوســطى — أذربيجــان ،وجمهوريــة
قيرغيزســتان ،وطاجيكســتان — بتحســين إحصــاءات القطــاع
اخلارجــي بالدعــم املقــدم مــن الصنــدوق لتنميــة القــدرات اإلحصائيــة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٢-٢
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وعــن طريــق التمويــل املقــدم مــن أمانــة الدولــة للشــؤون االقتصاديــة
يف سويســرا ،اســتفادت هــذه البلــدان مــن نظــم إعــداد البيانــات لديهــا
يف تعزيــز شــمول إحصاءاتهــا واتســاقها وحداثتهــا ودقتهــا .ويف
مــارس  ،2016نفــذت البلــدان الثالثــة أحــدث منهجيــة (اســتنادا إىل
الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات وأوضــاع االســتثمار
الــدويل) يف جمــال إحصــاءات ميــزان املدفوعــات وبــدأ َب َلــدان يف
إعــداد ونشــر إحصــاءات ربــع ســنوية عــن أوضــاع االســتثمار الــدويل
والديــن اخلارجــي اســتنادا إىل الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان
املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.
وقــد اســتفاد الصنــدوق مــن التكنولوجيــا يف حتســين نشــر البيانــات،
وبالتــايل توســيع نطــاق توافــر اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة
والتنبــؤ بهــا .ويف مايــو  ،2015اعتمــد اجمللــس التنفيــذي الصيغــة
املعــززة للنظــام العــام لنشــر البيانــات ،الــذي يهــدف إىل مســاعدة
املشــاركين يف حتســين شــفافية البيانــات واحلوكمــة مــن خــال نشــر
البيانــات األساســية لتحليــل األوضــاع االقتصاديــة الكليــة .ونفــذ
الصنــدوق ،بالتعــاون مــع بنــك التنميــة اإلفريقــي ،نظــام البيانــات
املفتوحــة الــذي يعــزز إىل حــد كبيــر نشــر البيانــات يف حــوايل  20بلــدا
يف إفريقيــا .وم َّكنــت املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن الصنــدوق بلديــن
مــن تنفيــذ الصيغــة املعــززة للنظــام العــام لنشــر البيانــات :بوتســوانا
يف نوفمبــر  2015ونيجيريــا يف فبرايــر .2016

أضواء على بناء القدرات القانونية

يف الســنة املاليــة  2016اســتمر طلــب البلــدان املســتفيدة وغيــر
املســتفيدة مــن البرامــج علــى املســاعدة الفنيــة بشــأن املســائل
القانونيــة يف جمــاالت مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب،
والقانــون املــايل وقانــون املاليــة العامــة ،واإلعســار ،وإنفــاذ
املطالبــات.
وقــد واصــل الصنــدوق عملــه يف جمــال مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب بالتعــاون مــع فرقــة العمــل لإلجــراءات املاليــة،
والبنــك الــدويل ،وجمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة،
واألجهــزة اإلقليميــة علــى غــرار فرقــة العمــل لإلجــراءات املاليــة
املعنيــة بغســل األمــوال .وقــاد الصنــدوق التقييــم الــذي أجرتــه كنــدا
بموجــب املعيــار الــدويل املنقــح .كذلــك واصــل الصنــدوق البرنامــج
العاملــي الناجــح للمســاعدة الفنيــة يف إطــار الصنــدوق االســتئماين
املواضيعــي متعــدد الشــركاء املعنــي بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب؛ وقــدم مســاعدته الفنيــة يف ميانمــار وأوكرانيــا بتمويــل
مــن اليابــان وكنــدا ،علــى الترتيــب؛ وزادت مشــاركته يف دول اخلليــج
وحــول تمويــل اإلرهــاب؛ وواصــل تنســيق عملــه ســواء داخليــا أو مــع
عــدد كبيــر مــن مقدمــي املســاعدات الدوليــة.

واســتمر الطلــب القــوي علــى املســاعدة الفنيــة املقدمــة بشــأن القانــون
الضريبــي يف اجملــاالت الرئيســية لضريبــة الدخــل ،وضريبــة القيمــة
املضافــة ،واإلجــراءات الضريبيــة ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى
اجلوانــب الدوليــة ،ممــا يعكــس زيــادة االهتمــام العاملــي بقضايــا
الضرائــب الدوليــة .وباملثــل ،كانــت قضايــا تصميــم قانــون الضرائــب
الدوليــة حمــور نــدوة يف املقــر الرئيســي ودورة تدريبيــة يف الكويــت،
مــع تركيــز األخيــرة بشــكل خــاص علــى القضايــا اإلقليميــة.
وواصــل الصنــدوق تقديــم املســاعدة الفنيــة ألعضائــه يف جمــال
إعســار الشــركات واألســر وإنفــاذ املطالبــات للمســاعدة علــى ضمــان
إعــادة التأهيــل املبكــرة والســريعة للشــركات التــي تتوفــر لها مقومات
البقــاء وتصفيــة الشــركات التــي ال تتوفــر لهــا هــذه املقومــات،
وحتســين إجــراءات إنفــاذ املطالبــاتَّ .
ونظــم الصنــدوق أيضــا حلقتيــن
تطبيقيتيــن لكبــار املســؤولين يف معهــد فيينــا املشــترك ،إحداهمــا
حــول إعســار الشــركات واألســر واألخــرى حــول جوانــب معينــة يف
إنفــاذ املطالبــات.

يمثــل برنامــج التدريــب لــدى الصنــدوق جــزءا ال يتجــزأ مــن
اختصاصاتــه فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرات وهــو يســعى إىل
االســتجابة ملــا يطــرأ مــن تغيــرات علــى مســتوى العــامل يف التطــورات
االقتصاديــة الكليــة والتحديــات يف جمــال السياســات ،وطلبــات
البلــدان األعضــاء ،واالبتــكارات التكنولوجيــة .وتتضمــن الــدورات
املقدمــة حماضــرات نظريــة وأدوات حتليليــة وحلقــات تطبيقيــة
تعتمــد علــى املشــاركة النشــطة .واســتمرت الــدورات الدراســية
املقدمــة عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت واملتاحــة بــدون رســوم ألي
شــخص لديــه وصلــة لإلنترنــت ،يف النمــو ،مــن خــال إضافــة دورة
البرجمــة والسياســات املاليــة ،اجلــزء الثــاين ،ودورة لتحليــل األســواق
املاليــة؛ والنســخ اإلســبانية والروســية لــدورة البرجمــة والسياســات
املاليــة ،اجلــزء األول؛ والنســخة الفرنســية لــدورة حتليــل اســتمرارية
القــدرة علــى حتمــل الديــن ،والتــي تمــت تهيئتهــا للتركيــز علــى قضايــا
اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن وإدارة الديــن التــي تواجــه
البلــدان منخفضــة الدخــل .وزادت املشــاركة يف التدريــب املقــدم عبــر
اإلنترنــت زيــادة حــادة بنســبة  %218لتصــل إىل  %30مــن جممــوع
التدريــب املقــدم مــن الصنــدوق خــال الســنة املاليــة .2016

العمل الذي نضطلع به

ويف جمــال القانــون املــايل وقانــون املاليــة
العامــة ،تــم اإلبقــاء علــى املســاعدة الفنيــة
عنــد مســتوياتها الســابقة يف جمــال البنــوك املركزيــة ،وأطــر تنظيــم
القطــاع املصــريف والرقابــة عليــه ،وتســوية أوضــاع البنــوك وإدارة
األزمــات .ويف املقابــل ،كانــت املســاعدة الفنيــة حمــدودة جــدا يف
جمــال البنيــة التحتيــة لألســواق (نظــام الدفــع) لكنهــا واصلــت النمــو
يف جمــال األطــر القانونيــة لــإدارة املاليــة العامــة ،كمــا هــو احلــال
يف الســنوات الســابقة.

التدريب

وخــال الســنة املاليــة  ،2016قــدم الصنــدوق  375نشــاطا تدريبيــا،
شــارك فيهــا  14457مســؤوال مــن البلــدان األعضــاء .وقــد تــم تقديــم
معظم هذه األنشــطة من خالل شــبكة الصندوق من املراكز والبرامج
التدريبيــة اإلقليميــة ،وتــم تقديــم الباقــي يف مقــر الصنــدوق أو يف
أماكــن أخــرى يف اخلــارج .وهنــاك جمموعــة واســعة مــن املواضيــع
تلبــي خمتلــف االحتياجــات وتشــمل السياســات االقتصاديــة الكليــة،
ونمــاذج التنبــؤ واالقتصــاد الكلــي ،والبرجمــة والسياســات املاليــة،

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٣-٢

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
)أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ(

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

١٢,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٨,٠٠٠
٦,٠٠٠
٤,٠٠٠
٢,٠٠٠

أﺧﺮى

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻧﻈﺎم ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ).(PATS
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وقضايــا القطــاع املــايل ،ودورات املاليــة العامــة املتخصصــة،
واإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة ،والتقييمات ،واملســائل القانونية.
وتلقــت اقتصــادات األســواق الصاعــدة أكبــر حصــة مــن التدريــب
املقــدم مــن الصنــدوق ،بنســبة  %53مــن جممــوع التدريــب املقــدم يف
العــام (الشــكل البيــاين  .)13-2ومــن حيــث التوزيــع اإلقليمــي ،تلقــت
منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء أكبــر حصــة مــن التدريــب املقــدم
مــن الصنــدوق بنســبة  ،%28تليهــا آســيا واحمليــط الهــادئ والشــرق
األوســط وآســيا الوســطى (الشــكل البيــاين .)14-2

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٥-٢

اﳌﺴﺢ اﻟﺬي ُﻳﺠﺮى ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق٢٠١٥ ،

خبرة املستخدم

َيجمــع صنــدوق النقــد الــدويل آراء الــوكاالت الراعيــة للمشــاركين يف
التدريــب اخلارجــي حــول فعاليــة البرنامــج التدريبــي املقــدم مــن
الصنــدوق واالحتياجــات التدريبيــة يف املســتقبل ،وذلــك عــن طريــق
املســوح التــي ُتــرى كل ثــاث ســنوات حتــت إشــراف جهــة مســتقلة.
وقــد أســفر أحــدث مســح ُيجــرى كل ثــاث ســنوات ،ويغطــي التدريــب
املقــدم خــال  ،2014-2012عــن نتائــج إيجابيــة للغايــة ،بمــا يف
ذلــك حتقيــق معــدل كلــي لرضــا العمــاء يبلــغ ( %97الشــكل البيــاين
 .)15-2وبشــكل عــام ،يتمتــع معهــد صنــدوق النقــد الــدويل بســمعة
قويــة جــدا بيــن الــوكاالت.
ولالســتفادة مــن أوجــه التضافــر بيــن أنشــطة املســاعدة الفنيــة
والتدريــب ،قــدم اخلبــراء برامــج تدريبيــة بنــاء علــى احتياجــات البلدان
األعضــاء حــول السياســة النقديــة ،وتعاونــوا مــع البنــوك املركزيــة يف
غانــا ،وموزامبيــق ،ومنطقــة جماعــة شــرق إفريقيــا ،وســري النــكا
بشــأن وضــع نظــام للتنبــؤ وحتليــل السياســات لتعزيــز أطــر السياســة
النقديــة .ويجــري تنظيــم حلقــات تطبيقيــة إقليميــة حــول التعلــم مــن
األقــران وتبــادل اخلبــرات.

٪٩٧

راض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق.

٪٩٥

ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق
ﰲ ﲢﺴﻴﻦ أداء اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.

٪٩٥

ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق
ﰲ ﲢﺴﻴﻦ أﺳﻠﻮب ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﰲ وﺿﻊ
و/أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﻘﺪم ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت أﺧﺮى.

٪٩٢

ُأﺑﺪي رأﻳﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﺼﻨﺪوق وأﻣﺪﺣﻪ دون أن
ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ذﻟﻚ.

٪٣٩

أﻣﺪح ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق إذا
ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ إﺑﺪاء رأﻳﻲ.

٪٥٠

املصدر :معهد صندوق النقد الدويل لتنمية القدرات.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١٤-٢

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
)أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ(

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٥
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٣
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٤

٦,٠٠٠
٥,٠٠٠
٤,٠٠٠
٣,٠٠٠
٢,٠٠٠
١,٠٠٠

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أوروﺑﺎ
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صندوق النقد الدويل

ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

يف الســنة املاليــة  ،2016وردت إىل الصنــدوق مســاهمات جديــدة
لتمويــل أنشــطة تنميــة القــدرات بلــغ جمموعهــا  126.3مليــون دوالر
أمريكــي ،وبلغــت قيمــة األنشــطة املمولــة مــن الشــركاء مــا جمموعــه
 142مليــون دوالر أمريكــي .وأكبــر خمســة شــركاء هــم اليابــان،
واالحتــاد األوروبــي ،وسويســرا ،واململكــة املتحــدة ،وهولنــدا.
وقــد قدمــت اليابــان ،وهــي الشــريك األكبــر ،مســاهمات جديــدة
جمموعهــا  30.4مليــون دوالر أمريكــي لتمويــل أنشــطة املســاعدة
الفنيــة والتدريــب ،بمــا يف ذلــك برناجميــن للمنــح الدراســية ،بينمــا
وقعــت سويســرا اتفاقــا جديــدا بقيمــة  24.2مليــون دوالر أمريكــي
تقريبــا لتغطيــة مشــاريع ثنائيــة حتــى ســنة .2020
وخــال الســنة املاليــة  ،2016واصــل الصنــدوق التوســع يف شــبكته
العامليــة مــن مراكــز املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة .وقــام مركــز
املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الكاريبــي بتمهيــد الطريــق
للمرحلــة اجلديــدة ،حيــث تعهــد الشــركاء الرئيســيين والبلــدان األعضاء
بتقديــم الدعــم يف إبريــل  .2016وســوف يبــدأ مركــز املســاعدة
الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة احمليــط الهــادئ املرحلــة اخلامســة مــن
عملياته يف نوفمبر  ،2016بينما ســيكون مركز املســاعدة الفنية
اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط قــد بــدأ مرحلتــه الثانيــة يف
يونيــو  .2016وقــد بــدأ مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة
أمريــكا الوســطى عامــه الثــاين مــن دورة اخلمــس ســنوات الثانيــة
بتعهــد معــزز قيمتــه  8.4مليــون دوالر أمريكــي ( 10مليــون دوالر
كنــدي) مــن كنــدا ،والــذي ســاعد املركــز ،بجانــب زيــادة املســاهمات
املقدمــة مــن الشــركاء احلالييــن ،مثــل لكســمبرغ ،علــى تقديــم أنشــطة
تنميــة القــدرات حســبما كان مقــررا.
وعقــدت مشــاورات اســتراتيجية خــال الســنة لوضــع األســاس الــازم
ُ
ملرحلــة جديــدة مدتهــا خمــس ســنوات مــن املقــرر أن تبدأهــا مراكــز
املســاعدة الفنيــة اإلقليميــة لغــرب إفريقيــا ،ووســط إفريقيــا،
وجنــوب إفريقيــا يف الفتــرة بيــن شــهري مايــو ونوفمبــر .2017
وكمــا ورد يف قســم «أبــرز املالمــح اإلقليميــة» حــول آســيا ،أعلــن
صنــدوق النقــد الــدويل والهنــد ،يف مــارس  ،2016عــن اتفــاق إلنشــاء
مركــز التدريــب واملســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب آســيا
بغــرض تعزيــز تنميــة القــدرات يف بنغالديــش ،وبوتــان ،والهنــد،
وجــزر ملديــف ،ونيبــال ،وســري النــكا.

وقــد أظهــرت مبــادرة ضرائــب أديــس أبابــا احلاجــة املاســة إىل
تعزيــز قــدرات البلــدان األقــل تقدمــا لتمويــل جــدول أعمــال التنميــة
بعــد عــام  .2015ويســاهم الصنــدوق يف تقديــم حلــول ملموســة مــن
خــال الصنــدوق االســتئماين لتعبئــة اإليــرادات والصنــدوق
االســتئماين إلدارة ثــروة املــوارد الطبيعيــة .واألخيــر ســوف
يســاعد البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط علــى حتقيــق أقصــى
اســتفادة مــن النفــط والغــاز واملــوارد املعدنيــة ،ممــا يم ِّكنهــا مــن
حتقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة واحلــد مــن الفقــر.

العمل الذي نضطلع به

الشراكات يف جمال تنمية القدرات

ويف أغســطس  ،2015وقع الصندوق والوكالة األمريكية للتنمية
الدوليــة ( )USAIDمذكــرة التفاهــم األوىل بيــن املؤسســتين .غيــر أن
إطــار تعزيــز التعــاون يف جمــال تنميــة القــدرات مــن شــأنه أن يم ِّكــن
املؤسســتين مــن التعــاون ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة العامليــة
يف ســياق جــدول أعمــال التنميــة بعــد عــام  2015يف أديــس أبابــا.
ويف أول مشــروع مشــترك بين املؤسســتين ،قدمت الوكالة األمريكية
للتنميــة الدوليــة التمويــل الــازم لــدورة تدريبيــة حــول اإلدارة املاليــة
العامــة (تدريــب مباشــر وعبــر اإلنترنــت) أعدتهــا إدارة شــؤون املاليــة
العامــة بالصنــدوق .ووقــع الصنــدوق أيضــا مذكــرة تفاهــم جديــدة مــع
بنــك االســتثمار األوروبــي لتعزيــز الشــراكة القائمــة بينهمــا.

وهنــاك عنصــر آخــر مــن عناصــر اســتجابة الصنــدوق لتمويــل جــدول
أعمــال التنميــة وهــو إنشــاء صنــدوق اســتئماين لتعزيــز اســتقرار
القطــاع املــايل .ويعــد اســتقرار القطــاع املــايل شــرطا مســبقا لتحقيــق
األهــداف األساســية للتنميــة واملتمثلــة يف اإلشــراك املــايل والتعميــق
املــايل .وســوف يدعــم الصنــدوق االســتئماين مراجعــات اســتقرار
القطــاع املــايل وأنشــطة تنميــة القــدرات يف البلــدان منخفضــة الدخــل
والبلــدان يف الشــريحة األدنــى مــن فئــة الدخــل املتوســط مــن خــال
توفيــر تقييــم تشــخيصي كأســاس إلصالحــات القطــاع املــايل ذات
األولويــة.
ووافقــت اإلدارة العامــة للتعــاون والتنميــة الدوليــة التابعــة
للمفوضيــة األوروبيــة وصنــدوق النقــد الــدويل علــى إطــار جديــد
للشــراكة االســتراتيجية يف البلــدان الناميــة مــن شــأنه تعزيــز حــوار
السياســات والتعــاون بيــن املؤسســتين ،حيــث تعهــدت اإلدارة العامــة
باملســاهمة بنحــو  200مليــون يــورو يف تمويــل مبــادرات الصنــدوق
لتنميــة القــدرات يف الفتــرة  .2020-2016ويتعــاون الصنــدوق
بفعاليــة أيضــا مــع اإلدارة العامــة لتلبيــة الطلــب الكبيــر علــى أنشــطة
تنميــة القــدرات يف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي واألعضــاء
احملتمليــن.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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حسب الوضع يف  30إبريل ٢٠١٦

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﻴﻦ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
١
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

ا�ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ

______
اﻟﻌﺎم
اﳌﺪﻳﺮ
_______
ﻧﻮاب اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-
ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ
اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ

إدارات اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ

Aleksei Mozhin,
for Russia,
اﳌﺴﺎﻧﺪة
اﳋﺎﺻﺔExecutive Directorاﳋﺪﻣﺎت
اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وإدارات اﳋﺪﻣﺎت

اﻹدارة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﻮاﺻﻞ

إدارة آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹدارة اﻷوروﺑﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﰲ أوروﺑﺎ

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إدارة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﳌﺸﺘﺮك

إدارة ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ )ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ(
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

became Dean of the Executive Board in
January 2015 as the longest-serving Director.
إدارة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
He came
to the IMF in 1992 as an Alternate
واﳌﻨﺸﺂت
Executive Director when the Russian
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
Executive
Director’s
إدارة and
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 office was createdإدارة
واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
was elected as the principal in 1996.

إدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
Mr. Mozhin
holds
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﳌﺮاﺟﻌﺔa B.A. and Ph.D. inإدارة
economics from Moscow State University
and did postgraduate studies at the State
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺪى اﻷﱈ
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
University
إدارة of
New York at Albany. Prior
to
اﳌﺘﺤﺪة
joining the IMF he was a research fellow at
the Russian Academy of Sciences and head
إدارة اﻟﺒﺤﻮث
of the Russian government’s Department
for Interaction with International Financial
Institutions.
إدارة اﻹﺣﺼﺎءات
Of his work at the Fund, Mr. Mozhin says,
“I’m a true believer in the Fund’s mission
and in the need to enhance international
cooperation to improve the quality of global
”governance.

 ١ﺗُﻌﺮف رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ �ﻠﺲ ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮارد اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

وﺣﺪة إدارة
ا�ﺎﻃﺮ

اجلزء 3

املوارد املالية والهيكل
التنظيمي واملساءلة

عميد

أليكسي موجين،
املدير التنفيذي
املمثل لروسيا،
أصبح عميد
املديرين التنفيذيين
للمجلس التنفيذي
يف يناير 2015
باعتباره أقدم املديرين التنفيذيين يف اجمللس.
وقد انضم إىل الصندوق يف عام  1992وشغل
منصب املدير التنفيذي املناوب وقت إنشاء مكتب
املدير التنفيذي إلدارة روسيا وانتخب ملنصب
املدير التنفيذي الرئيسي يف عام .1996
والســيد موجيــن حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس
ودرجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد مــن جامعــة واليــة
موســكو وأكمــل دراســاته العليــا يف جامعــة واليــة
نيويــورك بألبــاين .وقبــل انضمامــه إىل الصنــدوق،
عمــل زميــا بحثيــا يف األكاديميــة الروســية
للعلــوم وشــغل منصــب رئيــس إدارة املعامــات
مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة التابعــة للحكومــة
الروســية.
ويقــول الســيد موجيــن عــن عملــه يف الصنــدوق
«أومــن إيمانــا صادقــا برســالة الصندوق وباحلاجة
إىل تعزيــز التعــاون الــدويل بهــدف حتســين جــودة
احلوكمــة العامليــة».

جرت العادة
على أن يجتمع
اجمللس التنفيذي
عدة مرات
كل أسبوع.
ويستند اجمللس
يف عمله إىل
حد كبير إىل التقارير التي تعدها إدارة
الصندوق وخبراؤه .ويناقش اجمللس كل ما
يخص الصندوق من االختبارات السنوية
لسالمة اقتصادات البلدان األعضاء إىل
قضايا السياسات االقتصادية ذات الصلة
باالقتصاد العاملي.

اجتماعا للمجلس حول
البلدان األعضاء

164

املديرين التنفيذيين

210

يتــوىل اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل تســيير
أعمــال الصنــدوق اليوميــة ويضــم  24عضــوا يمثلــون
ســويا جميــع البلــدان األعضــاء البالــغ عددهــا 189
بلــدا .ولالقتصــادات الكبــرى ،مثــل الواليــات املتحــدة
والصيــن ،مقاعــد خمصصــة لهــا علــى طاولــة اجمللــس،
بينمــا تقســم معظــم البلــدان ضمــن دوائــر انتخابيــة تمثــل
كل منهــا أربعــة بلــدان أو أكثــر .وتضــم أكبــر الدوائــر
االنتخابيــة  23بلــدا.

اجتماعات رسمية للمجلس

عادة ما يتخذ
اجمللس قراراته
بتوافق اآلراء،
وإن كان يلجأ يف
بعض األحيان
إىل التصويت
الرسمي .وقد
تُعقد مناقشات غير رسمية لتناول قضايا
السياسات املعقدة التي ال تزال يف مراحلها
األوىل.

التقرير السنوي ٢٠١٦

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

أعمال اجمللس التنفيذي
لصندوق النقد الدويل

85

املوارد املالية والهيكل
التنظيمي واملساءلة

امليزانية والدخل
امليزانية متوسطة األجل

يف إبريــل  ،2015ويف ســياق امليزانيــة متوســطة األجــل للســنوات
املاليــة مــن  2016إىل  2018اعتمــد اجمللــس التنفيــذي ميزانيــة
إداريــة صافيــة للســنة املاليــة  2016بلــغ جمموعهــا 1051.5

مليــون دوالر .ووافــق اجمللــس أيضــا علــى وضــع حــد أقصــى إلجمــايل
املصروفــات قــدره  1289.8مليــون دوالر ،يتضمــن ترحيــل 42.5
مليــون دوالر مــن املــوارد التــي مل تنفــق خــال الســنة املاليــة ،2015
التــي يحتمــل إنفاقهــا يف الســنة املاليــة  .2016كمــا وافــق علــى
ميزانيــة رأســمالية قدرهــا  42,1مليــون دوالر ملشــروعات رأســمالية
تتعلــق ببنــاء املرافــق وتكنولوجيــا املعلومــات (اجلــدول .)1-3

اجلدول 1-3

امليزانية حسب فئات النفقات الرئيسية ،السنوات املالية 2019-2015
(بماليين الدوالرات األمريكية)

السنة املالية 2015
امليزانية

النفقات اإلدارية

نتائج
امليزانية

السنة املالية 2016
امليزانية

نتائج
امليزانية

السنة
املالية
2017
امليزانية

السنة
املالية
2018
امليزانية

السنة
املالية
2019
امليزانية

896

862

908

896

938

…

…

128

112

130

120

123

…

…

املباين ونفقات أخرى

193

204

199

199

201

…

…

احتياطيات الطوارئ

7

…

10

…

11

…

…

جمموع النفقات اإلجمالية

1,224

1,177

1,247

1,215

1,273

1,310

1,365

2

–197

–167

–196

–176

–200

–214

–238

1,027

1,010

1,052

1,038

1,072

1,096

1,127

42

…

42

…

43

1,069

1,010

1,094

0

1,115

املوظفون
السفر

1

املقبوضات

جمموع صايف امليزانية
الترحيل

3

جمموع صايف امليزانية شامال
املبالغ املرحّلة

1,096

1,127

النفقات الرأسمالية
املرافق وتكنولوجيا املعلومات
منها :نفقات جتديد مبنى املقر
الرئيسي HQ1

52

136
96

42

131

61

61

90

املصدر :مكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :قد ال تتوافق األرقام مع اجملاميع نظرا للتقريب.
 1تشمل السنة املالية  2016السفر 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.
 3ترحّل املوارد غير املنصرفة من السنة السابقة بموجب قواعد معتمدة.
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اإلطــار  :1-3التقــدم احملــرز يف عمليــة جتديــد مبنــى
املقــر الرئيســي HQ1

وواجــه املشــروع بعــض التحديــات نتيجــة ظــروف فنيــة غيــر متوقعــة ومعقــدة،
إىل جانــب اكتشــاف مزيــد مــن مــادة األسبســتوس ممــا أدى زيــادة نطــاق العمــل.
ويف ينايــر  ،2016وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى تمويــل إضــايف ومــن املتوقــع
اآلن إجنــاز املشــروع يف عــام .2020
وحتقــق تقــدم كبيــر خــال الســنة املاليــة  2016نحــو اســتكمال املرحلــة األوىل
مــن املشــروع ،التــي تمثــل أكثــر مــن  %50مــن مســاحة املبنــى الكليــة بالقــدم
املربــع.

وواصــل برنامــج عمــل الصنــدوق للســنة املاليــة  2016دعــم
حتقيــق االســتقرار التدريجــي يف االقتصــاد العاملــي يف مرحلــة
مــا بعــد األزمــة ،وســط أجــواء متزايــدة مــن عــدم اليقيــن بشــأن
ســرعة التعــايف ومواطــن الضعــف .ويف حيــن كان عــدد البرامــج
التــي حتظــى بدعــم الصنــدوق أقــل مــن مســتويات الــذروة املسـجّلة
يف الســنة املاليــة  ،2012/2011فقــد وضــع تزايــد تعقيــدات
االقتصــاد العاملــي والنظــام املــايل ضغوطــا علــى العمــل الرقابــي
يف الصنــدوق وأدى إىل زيــادة طلبــات املســاعدة الفنيــة .وتمكّنــت
املؤسســة من تلبية هذه املطالب يف إطار ميزانية ثابتة بالقيمة
احلقيقيــة بفضــل تنفيــذ مبــادرة ترشــيد شــاملة اتُفــق عليهــا كجــزء
مــن ميزانيــة الســنة املاليــة  ،2016إىل جانــب اجلهــود اجلاريــة
إلعــادة حتديــد أولويــات اإلدارات اخملتلفــة .ويف الســنة املاليــة
 ،2016بلــغ جممــوع النفقــات اإلداريــة الفعلــي  1038.3مليــون
دوالر ،أي أقــل مــن جممــوع صــايف امليزانيــة بمقــدار  13.2مليــون
دوالر .وال تــزال معــدالت متوســط الشــواغر آخــذة يف التراجــع
حيــث وصلــت اآلن إىل مســتوى الشــواغر العارضــة .واســتمر
تزايــد اإلنفــاق علــى أمــن املبــاين ،يف املقــر ويف اخلــارج ،وعلــى
أمــن تكنولوجيــا املعلومــات ،تمشــيا مــع االجتــاه املس ـجّل خــال
الســنوات األخيــرة.

نائــب مديــر عــام الصنــدوق الســيدة كارال غراســو (علــى اليميــن) تتفقــد التقــدم احملــرز يف عمليــة
جتديــد مبنــى املقــر الرئيســي .HQ1

وتــم جتهيــز عــدة أماكــن عامــة إلعــادة افتتاحهــا خــال الســنة املاليــة ،2017
منهــا البهــو الرئيســي ،والشــرفة ،واملطعــم ،والكافيتريــا ،وأماكــن االلتقــاء.
واس ـتُكملت أعمــال جتديــد طابقيــن مكتبييــن تــم جتهيزهمــا لعــودة اخلبــراء
إليهمــا ،كمــا تــم إخــاء الطابــق املكتبــي التــايل مــن أجــل جتديــده .وخــال مرحلــة
اإلنشــاء ،تــم نقــل بعــض املوظفيــن بصــورة مؤقتــة إمــا إىل مبنــى الصنــدوق
اآلخــر ( )HQ2أو إىل مكاتــب مســتأجرة يف املنطقــة اجملــاورة.
ويســعى هــذا املشــروع إىل احلصــول علــى شــهادة القيــادة يف جمــال الطاقــة
والتصميــم البيئــي ،حيــث يعمــل علــى دمــج تصميــم املبــاين اخلضــراء مــع
ممارســات البنــاء ممــا ســيؤدي إىل تخفيــف األثــر الســلبي الواقــع علــى البيئــة
ويضــع األســاس إلجــراء العمليــات وأعمــال الصيانــة علــى أســاس مســتمر وقابــل
لالســمرار.

وبلــغ جممــوع نفقــات امليزانيــة الرأســمالية علــى املرافــق وتكنولوجيــا
املعلومــات  131مليــون دوالر ،بمــا يف ذلــك املبالــغ اخملصصــة مــن
الســنوات الســابقة .واســتمر التقــدم يف برنامــج جتديــد مبنــى املقــر الرئيســي
 ،HQ1حيــث وصــل العمــل يف عــدة أماكــن مــن هــذا املبنــى إىل املراحــل
األخيــرة مــن االختبــار والتشــغيل قبــل إعــادة االفتتــاح .ويف ينايــر ،2016
وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى أمــوال إضافيــة لبرنامــج جتديــد مبنــى املقــر
الرئيســي  HQ1لتغطيــة أي نفقــات غيــر متوقعــة .وبلــغ جممــوع النفقــات
الرأســمالية علــى جتهيــزات تكنولوجيــا املعلومــات مــا جمموعــه 25.9
مليــون دوالر ،خُصِّــص أساســا لتحســين إدارة املعرفــة ،وتعزيــز إدارة
البيانــات وقــدرات حتليلهــا ،وتبســيط الوصــول إىل املعلومــات الســتخدامها
داخــل الصنــدوق ويف املكاتــب القُطْريــة.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

اســتمرت طــوال هــذا العــام أعمــال جتديــد املبنــى األقــدم الــذي يشـكّل أحــد مقــري
صنــدوق النقــد الــدويل والكائــن يف وســط مدينــة واشــنطن العاصمــة .ويهــدف
هــذا املشــروع الضخــم إىل إحــال نظــم املبــاين القديمــة ،بمــا يف ذلــك نظــم
تكييــف الهــواء ،وغاليــات التدفئــة ،ومضخــات امليــاه ،وإحــال مواســير ميــاه
بطــول  12ميــا ،وتدفئــة امليــاه ،وأجهــزة التحكــم اخلاصــة باملبنــى ،ومصابيــح
اإلضــاءة البالــغ عددهــا  35ألــف مصبــاح .ومــن املنتظــر أن تســهم أعمــال
التجديــد هــذه يف زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة ودعــم عمليــات الصنــدوق علــى
أســاس قابــل لالســتمرار ،ويف حتســين أماكــن العمــل عــن طريــق إنشــاء مرافــق
معاصــرة ومرنــة ومتعــددة املهــام ،بمزيــد مــن اإلضــاءة الطبيعيــة ،للمســاعدة
يف تلبيــة احتياجــات العمــل يف الصنــدوق خــال الفتــرة املقبلــة املمتــدة علــى
مــدار  25-20عامــا.

وألغــراض اإلبــاغ املــايل ،تُســب النفقــات اإلداريــة للصنــدوق علــى أســاس
االســتحقاق ،وفقــا للمعاييــر الدوليــة لإلبــاغ املــايل .وتقتضي هذه املعايير
إجــراء احملاســبة علــى أســاس االســتحقاق وقيــد تكاليــف منافــع العامليــن
وإهالكهــا علــى أســاس التقييمــات االكتواريــة .ويتضمــن اجلــدول 2-3
مطابقــة تفصيليــة بيــن نتائــج تنفيــذ امليزانيــة اإلداريــة الصافيــة للســنة
املاليــة  2016البالغــة  1038مليــون دوالر واملصروفــات اإلداريــة القائمــة
احملســوبة علــى أســاس املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة والبالغــة
 1 326مليــون دوالر (أي  951مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة) علــى
النحــو الــوارد يف الكشــوف املاليــة املدققــة للصنــدوق عــن هــذه الســنة.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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اجلدول 2-3

املصروفــات اإلداريــة املبلغــة يف الكشــوف املاليــة،
الســنة املاليــة 2016

(بماليين الدوالرات األمريكية ،ما مل يذكر خالف ذلك)
نتائج امليزانية اإلدارية الصافية للسنة املالية 2016

فروق التوقيت

تكاليف منافع التقاعد وما بعد اخلدمة
املصروفات الرأسمالية – استهالك مصروفات السنة اجلارية
والسنوات السابقة

1,038
312
38

مبالغ غير مدرجة يف امليزانية اإلدارية
املصروفات الرأسمالية – بنود تُصرف على الفور وفقا للمعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية

17

بالغ منصرفة إلدارة العمليات العامة (من الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من الفقر ،والصندوق االستئماين الحتواء الكوارث
واإلغاثة [الصندوق االستئماين لتخفيف أعباء الديون يف مرحلة
ما بعد الكوارث سابقا] وإدارة حقوق السحب اخلاصة)

()79

جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة

1,326

بند للتذكرة
جمموع املصروفات اإلدارية الواردة يف الكشوف املالية املدققة
(بماليين وحدات حقوق السحب اخلاصة)

951

املصادر :إدارة املالية ومكتب امليزانية والتخطيط يف صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة :قــد ال تتوافــق األرقــام مــع اجملاميــع نظــرا للتقريــب .وتســتند عمليــات التحويــل إىل
املتوســط املرجــح الفعلــي لســعر صــرف الــدوالر األمريكي/وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة يف الســنة
املاليــة  2016ملصروفــات بلغــت حــوايل .1.39

ويف إبريل/نيســان  ،2016وافــق اجمللــس علــى ميزانيــة الســنة
املاليــة  ،2017بمــا يف ذلــك مصروفــات إداريــة صافيــة تبلــغ
 1072.5مليــون دوالر مــع حــد أقصــى علــى إجمــايل املصروفــات
قــدره  1316.1مليــون دوالر .وتتضمــن ميزانيــة الســنة املاليــة
 2017أيضــا ترحيــل  43.3مليــون دوالر مــن املــوارد غيــر املنصرفــة
يف الســنة املاليــة  .2016وكمــا درجــت العــادة ،أجريــت تعديــات
طفيفــة علــى امليزانيــة الســتيعاب الزيــادات يف هيــكل الرواتــب ويف
املصروفــات غيــر املرتبطــة بالعامليــن ،تمشــيا مــع زيــادات األســعار.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،وبعــد أربــع ســنوات مــن النمــو احلقيقــي
الصفــري ،تتضمــن ميزانيــة الســنة املاليــة  2017زيــادة بنســبة
 %0.5بالقيمــة الدوالريــة الثابتــة لتغطيــة التكاليــف املتزايــدة ألمــن
تكنولوجيــا املعلومــات وأمــن املبــاين يف املؤسســة .وبلغــت امليزانيــة
الرأســمالية  60.5مليــون دوالر ،وتتألــف مــن  32.5مليــون دوالر
لبنــاء املرافــق و 28مليــون دوالر لتكنولوجيــا املعلومــات .كمــا
عُرضــت علــى اجمللــس امليزانيتــان اإلرشــاديتان للســنتين املاليتيــن
 2018و ،2019واللتــان تضمنتــا دالالت أوليــة علــى حــدوث ضغــوط
صعوديــة لتلبيــة طلبــات األعضــاء املتزايــدة.
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نموذج الدخل والرسوم والفائدة
التعويضية واقتسام األعباء
وصايف الدخل
نموذج الدخل

ويعتمــد الصنــدوق منــذ نشــأته أساســا علــى أنشــطته اإلقراضيــة
لتمويــل نفقاتــه .وإلدرار دخــل إضــايف ،أنشــأ الصنــدوق احلســاب
االســتثماري يف عــام  2006واســتثمر احتياطياتــه .ويف عــام
 ،2008اعتمــد اجمللــس التنفيــذي نمــوذج الدخــل اجلديــد الــذي
تضمــن إنشــاء صنــدوق وقــف يُمـوَّل مــن أربــاح بيــع جــزء حمــدود مــن
حيــازات املؤسســة مــن الذهــب .وإىل جانــب نمــوذج الدخــل اجلديــد،
أذن التعديــل اخلامــس علــى اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق ،الــذي أصبــح
ســاريا يف فبرايــر  ،2011بزيــادة صالحيــات االســتثمار للصنــدوق
بهــدف تعزيــز العائــدات املتوقعــة علــى اســتثماراته ومواصلــة زيــادة
مــوارده املاليــة مــع مــرور الوقــت .ويف ينايــر  ،2013اعتمــد اجمللــس
التنفيــذي اللوائــح واألنظمــة اخلاصــة بحســاب االســتثمار .وراجــع
اجمللــس اســتراتيجية اســتثمار احتياطيــات الصنــدوق يف أغســطس
 2015واعتمــد لوائــح جديــدة.

الرسوم

يف ظــل ارتفــاع حجــم أنشــطة اإلقــراض وانخفــاض العائــدات احلاليــة
علــى اســتثماراته ،ال يــزال مصــدر الدخــل الرئيســي للصنــدوق هــو
الرســوم املفروضــة علــى اجلــزء القائــم مــن االئتمــان املســتخدم.
ويتكــون معــدل الرســم األساســي (ســعر الفائــدة) علــى التمويــل املقـدّم
مــن الصنــدوق مــن ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة زائــدا
هامــش ثابــت يُعبــر عنــه بنقــاط األســاس .وبموجــب القاعــدة التــي
اعتمدهــا اجمللــس التنفيــذي يف ديســمبر  ،2011جتــرى مراجعــة
هــذا الهامــش وحتديــده كل ســنتين لتغطيــة تكاليــف عمليــات
الوســاطة املرتبطــة بالتمويــل التــي يتكبدهــا الصنــدوق والســماح
بتكويــن احتياطياتــه .وتنطــوي هــذه القاعــدة أيضــا علــى مضاهــاة
البيانــات لضمــان اتســاق معــدل الرســم األساســي علــى نحــو معقــول
مــع األوضــاع القائمــة يف ســوق االئتمــان علــى املــدى الطويــل .ويف
إبريــل  ،2016وافــق اجمللــس التنفيــذي علــى اإلبقــاء علــى هامــش
معــدل الرســم عنــد  100نقطــة أســاس.
ويفــرض الصنــدوق أيضــا رســوما إضافيــة علــى اســتخدام مبالــغ
ائتمانيــة كبيــرة ضمــن الشــرائح االئتمانيــة ويف ظــل اتفاقــات
تســهيالت الصنــدوق املمــددة .وعلــى إثــر فعاليــة املراجعــة العامــة
الرابعــة عشــر حلصــص العضويــة ،ع ـدّل اجمللــس التنفيــذي احلــدود
الدنيــا القائمــة علــى حصــص العضويــة والتــي تطبــق عندهــا رســوم
إضافيــة لتخفيــف أثــر مضاعفــة احلصــص .وتُفــرض الرســوم
اإلضافيــة ،التــي يشــار إليهــا علــى أنهــا رســوم إضافيــة حســب
مســتوى املــوارد ،وتبلــغ  200نقطــة أســاس ،علــى اســتخدام االئتمــان

وباإلضافــة إىل الرســوم الدوريــة والرســوم اإلضافيــة ،يفــرض
الصنــدوق كذلــك رســوم خدمــة ،ورســوم التــزام ،ورســوما خاصــة.
فيُفــرض رســم خدمــة قــدره  %0.5علــى كل عمليــة ســحب مــن حســاب
املــوارد العامــة .ويحمّــل رســم التــزام قابــل للــرد علــى املبالــغ املتاحــة
كل  12شــهرا بموجب اتفاقات حســاب املوارد العامة ،مثل اتفاقات
االســتعداد االســتئماين ،واالتفاقــات املبرمــة يف إطــار خــط االئتمــان
املمــدد واملــرن ،واالتفاقــات املبرمــة يف إطــار خــط الوقايــة والســيولة.
وتفــرض رســوم التــزام تبلــغ  15نقطــة أســاس ،و 30نقطــة أســاس،
و 60نقطــة أســاس علــى املبالــغ املتاحــة للســحب حتــى  ،%115وبيــن
 115و ،%575وأعلى من  %575من حصة العضوية ،على الترتيب.
وتُــرد رســوم االلتــزام عندمــا يســتخدم االئتمــان ،بالنســبة والتناســب
مــع الســحوبات الفعليــة .ويفــرض الصنــدوق أيضــا رســوما خاصــة
علــى التأخــر يف ســداد مدفوعــات املبلــغ األصلــي وعلــى الرســوم التــي
جتــاوزت أجــل اســتحقاقها بفتــرات تقــل عــن ســتة أشــهر.

الفائدة التعويضية والفوائد

علــى جانــب النفقــات ،يدفــع الصنــدوق فوائــد (فائــدة تعويضيــة)
لبلدانــه األعضــاء مقابــل مراكزهــم الدائنــة يف حســاب املــوارد العامــة
(املعــروف باســم «مراكــز شــرائح االحتياطيــات غيــر املعوضــة»).
وتن ـصّ اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق علــى أال يتجــاوز ســعر الفائــدة
التعويضيــة ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة ،وأال يقــل عــن
 %80مــن هــذا الســعر .ويعــادل ســعر الفائــدة التعويضيــة األساســي
حاليــا ســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة ،الــذي يســتند إىل
متوســط مرجــح ألســعار الفائــدة النموذجيــة علــى أدوات الديــن املالية
قصيــرة األجــل يف األســواق املاليــة لعمــات ســلة حقــوق الســحب
اخلاصــة ،رهنــا بحــد أدنــى قــدره  5نقــاط أســاس .ويدفــع الصنــدوق
كذلــك فائــدة بســعر الفائــدة علــى حقــوق الســحب اخلاصــة علــى
القــروض القائمــة يف إطــار اتفاقيــات القــروض الثنائيــة واتفاقيــات
شــراء الســندات واتفاقــات االقتــراض اجلديــدة املوســعة واملمــددة.

اقتسام األعباء

يجرى تعديل معدالت الرســم والفائدة التعويضية وفق آلية القتســام
األعبــاء تــوزع تكلفــة االلتزامــات املاليــة املتأخــرة حلســاب املــوارد
العامــة التابــع للصنــدوق علــى نحــو متســاو بيــن األعضــاء الدائنيــن
واألعضــاء املدينيــن .وبغــرض تعويــض الدخــل الضائــع نتيجــة رســوم
الفائــدة غيــر املســددة التــي تتجــاوز أجــل اســتحقاقها بســتة أشــهر أو
أكثــر ،يســتخدم الصنــدوق آليــة تقاســم األعبــاء مــن خــال رفــع معــدل
الرســم وخفــض معــدل الفائــدة التعويضيــة .وتُــرد املبالــغ التــي يتــم
حتصيلهــا علــى هــذا النحــو عنــد تســوية الرســوم املتأخــرة.

صايف الداخل

يف الســنة املاليــة  2016بلــغ صــايف دخــل الصنــدوق  998مليــون وحــدة
حقــوق ســحب خاصــة ،وهــو مــا يرجــع يف األســاس إىل الدخــل النــاجت
عــن ارتفــاع مســتويات أنشــطة اإلقــراض والدخــل مــن اســتثماراته التــي
يحتفــظ بهــا يف حســاب االســتثمار .ومثلمــا تقتضــي «املعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة» (املعيــار احملاســبي الــدويل  19املعــدل« ،منافــع
العامليــن») ،يتضمــن صــايف الدخــل يف الســنة املاليــة مكاســب قدرهــا
 543مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة حتققــت مــن القيــد الفــوري آلثــار
التغيــرات يف االفتراضــات االكتواريــة املســتخدمة يف حتديــد التزامــات
الصنــدوق مــن املزايــا احملــددة يف إطــار خطــط منافــع مــا بعــد التوظيــف.

املتأخرات املستحقة لصندوق النقد الدويل

تراجعــت االلتزامــات املاليــة غيــر املســددة لصنــدوق النقــد الــدويل تراجعــا
طفيفــا مــن  1290.8مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة يف نهايــة إبريــل
 2015إىل  1285.7مليــون وحــدة ســحب خاصــة يف نهايــة إبريــل 2016
(اجلــدول  .)3-3ويف نهايــة إبريــل  ،2016ظــل ثالثــة أعضــاء – وهــم
الصومــال والســودان وزمبابــوي – عليهــم متأخــرات مطولــة مســتحقة
للصنــدوق (قائمــة ألكثــر مــن ســتة أشــهر) .وتراكمــت متأخــرات علــى كل مــن
الســودان والصومــال يعــود أجــل اســتحقاقها إىل منتصــف ثمانينــات القــرن
املاضــي ،وتشــكل  %18و %76مــن جممــوع املتأخــرات ،علــى الترتيــب .أمــا
زمبابــوي ،التــي مل تســدد متأخراتهــا للصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد
مــن الفقــر منــذ فبرايــر  ،2001فتشــكل حصتهــا النســبة املتبقيــة والبالغــة
 .%6وتألــف ثلــث جممــوع املتأخــرات حتــى نهايــة إبريــل  2016مــن أصــل
القــروض غيــر املســددة ،والثلثــان املتبقيــان مــن رســوم وفوائــد غير مســددة.
وكان أكثــر مــن أربعــة أخمــاس املتأخــرات مســتحق الســداد إىل حســاب
املــوارد العامــة ،والبقيــة إىل الصنــدوق االســتئماين والصنــدوق االســتئماين
للنمــو واحلــد مــن الفقــر .وكان زمبابــوي هــو البلــد الوحيــد املســتحق عليــه
متأخــرات مطولــة قائمــة للصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر.
وســاعد توزيــع حقــوق الســحب اخلاصــة الــذي أجــري يف أغسطس/ســبتمبر
 2009علــى تســهيل مواظبــة جميــع البلــدان املســتحقة عليهــا متأخــرات
مطولــة علــى ســداد التزاماتهــا إلدارة حقــوق الســحب اخلاصــة.
وطبقــت تدابيــر تصحيحيــة يف ظــل اســتراتيجية الصنــدوق التعاونيــة
املعــززة بشــأن املتأخــرات بهــدف معاجلــة املتأخــرات التــي طــال أمدهــا.
وبنهايــة الســنة املاليــة ،ظــل الصومــال والســودان غيــر مؤهليــن لالســتفادة
مــن مــوارد حســاب املــوارد العامــة .ولــن تتمكــن زمبابــوي مــن االســتفادة مــن
مــوارد حســاب املــوارد العامــة حتــى تقــوم بتســوية املتأخــرات املســتحقة
الســداد إىل الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن الفقــر تســوية كاملــة.
ويف ســياق التدابيــر العالجيــة التــي اتخذهــا الصنــدوق ملعاجلــة مســألة
املتأخــرات املســتحقة غيــر املســددة ،ال تــزال زمبابــوي خاضعــة لقيــود
إعــان عــدم التعــاون ،والتعليــق اجلزئــي للمســاعدة الفنيــة ،واالســتبعاد مــن
قائمــة البلــدان املؤهلــة لالســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق االســتئماين للنمــو
واحلــد مــن الفقــر.
التقرير السنوي ٢٠١٦

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

بمســتوى أعلــى مــن  %187.5مــن حصــة البلــد العضــو املعنــي .أمــا
الرســوم اإلضافيــة املفروضــة حســب إطــار زمنــي بمقــدار  100نقطــة
أســاس ،فتفــرض علــى اســتخدام مبالــغ ائتمانيــة بمســتوى أعلــى مــن
نفــس احلــد والتــي تظــل قائمــة ألكثــر مــن  36شــهرا ضمــن الشــرائح
االئتمانيــة أو ألكثــر مــن  51شــهرا يف ظــل تســهيل الصنــدوق املمــدد.

وبلــغ متوســط معــدالت الرســم والفائــدة التعويضيــة املعدّلــة %1.051
و %0.045علــى الترتيــب ،يف الســنة املاليــة .2016
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املتأخــرات املســتحقة للصنــدوق علــى البلــدان التــي لديهــا التزامــات متأخــرة الســداد ملــدة ســتة أشــهر أو أكثــر وحســب
نــوع االلتــزام ،حســب الوضــع يف  30أبريــل ( 2016بمالييــن وحــدات حقــوق الســحب اخلاصــة)

الصومال
السودان
زمبابوي

اجملموع

حسب النوع

اجملموع

اإلدارة العامة (بما يف ذلك تسهيل
التصحيح الهيكلي)

الصندوق االستئماين

الصندوق االستئماين
للنمو واحلد من الفقر

236.8
970.1
78.8
1,285.7

228.5
887.7
...
1,116.2

8.3
82.4
...
90.7

...
...
78.8
78.8

املصدر :إدارة املالية يف صندوق النقد الدويل.

سياسات املوارد البشرية
والهيكل التنظيمي
املوارد البشرية

حتــى يضطلــع الصنــدوق بــدور فعــال يف االقتصــاد العاملي ،يجب عليه تعيين
خبــراء دولييــن مؤهليــن تأهيــا عاليــا واالحتفــاظ بهــم .وخــال الســنة املاليــة
 ،2016اســتحدث الصنــدوق جمموعــة شــاملة مــن القواعــد الناظمــة لتعييــن
املوظفيــن يف دليــل املوظفيــن ،وأجــرى مراجعــة للممارســات املتعلقــة
بالتعويضــات ،وركــز علــى تطويــر القيــادة ،وأجــرى اســتقصاء للموظفيــن.

خصائص القوى العاملة

قــام الصنــدوق ،حتــى  30إبريــل  ،2016بتعييــن مــا جمموعــه  2,223مــن
املوظفيــن املتخصصيــن ،و 449مــن موظفــي الدعــم .ويمكــن االطــاع علــى
قائمــة بأســماء كبــار موظفــي الصنــدوق يف الصفحــة  106وعلــى هيكلــه
التنظيمــي يف الصفحــة .84
وكان تعييــن  182موظفــا جديــدا يف عــام  2015أعلــى قليــا مــن العــدد
املعيــن يف عــام  2014الــذي بلــغ  174موظفــا .ويف عــام  ،2015تــم تعييــن
أربعــة موظفيــن يف اإلدارة العليــا ،و 139مــن املوظفيــن املتخصصيــن
واإلدارييــن ،و 39مــن موظفــي الدعــم .ويطلــب الصنــدوق خبــراء يف االقتصــاد
يتمتعــون بخبــرة كبيــرة يف جمــال التحليــل وصنــع السياســات ،وقــام
الصنــدوق يف عــام  2015بتعييــن مــا جمموعــه  19مــن خريجــي أفضــل
اجلامعــات عبــر «برنامــج االقتصادييــن» ،و 56مــن االقتصادييــن أصحــاب
اخلبــرات ممــن هــم يف منتصــف حياتهــم الوظيفيــة .وكان ثلثــا املعينيــن يف
منتصــف حياتهــم الوظيفيــة مــن خبــراء االقتصــاد الكلــي ،وكان البقيــة مــن
خبــراء سياســات املاليــة العامــة والقطــاع املــايل .وخــال هــذا العــام ،تــم
تعييــن  489موظفــا بعقــود مؤقتــة.
ويف عــام  ،2015تــم تعييــن ســبعة موظفيــن مــن أربعــة بلــدان يف إطار برنامج
املُعَيَّنيــن املموليــن بمــوارد خارجيــة ،ممــا رفــع عــدد املعينيــن إىل  13شــخصا.
وصُمــم هــذا البرنامــج لتزويــد موظفــي نحــو  15حكومــة مــن حكومــات البلــدان
األعضــاء بخبــرات عمــل ملــدة ســنتين يف الصنــدوق .وتم ـوَّل التكاليــف مــن
البلــدان األعضــاء مــن خــال صنــدوق اســتئماين متعــدد الشــركاء.
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التنوع واالحتواء

يســعى الصنــدوق إىل ضمــان تنــوع موظفيــه مــن حيــث املنطقــة اجلغرافيــة
ونــوع اجلنــس وخلفيتهــم التعليميــة ،ولكــن ال تــزال التحديــات قائمــة يف هــذا
الصــدد .ويف نهايــة إبريــل  ،2016بلــغ عــدد البلــدان األعضــاء املمثلــة يف
موظفــي الصنــدوق  148بلــدا مــن أصــل  189بلــدا عضــوا.
وبلغــت نســبة توظيــف املواطنيــن مــن املناطــق األقــل تمثيــا  %48مــن كل
التعيينــات اخلارجيــة يف مســتوى املوظفيــن املتخصصيــن خــال عــام
.2015
ويمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن اإلحصــاءات واملعلومــات املتعلقــة باجلهــود
اجلاريــة لتحســين التنــوع واالحتــواء يف الصنــدوق يف الصفحــة األخيــرة
مــن هــذا التقريــر ويف «التقريــر الســنوي بشــأن التنــوع يف الصنــدوق لعــام
.»2015

التعيينات والتغييرات يف مناصب اإلدارة العليا

أعيــد تعييــن كريســتين الغــارد مديــرا عامــا للصنــدوق لواليــة ثانيــة مدتهــا
خمــس ســنوات اعتبــارا مــن  5يوليــو .2016
وأعيــد تعييــن ديفيــد ليبتــون نائبــا أول للمديــر العــام لواليــة ثانيــة مدتهــا
خمــس ســنوات اعتبــارا مــن  1ســبتمبر .2016
ويف مطلع الســنة املالية  ،2017أعلن نائب املدير العام الســيد مين زو عن
نيتــه مغــادرة الصنــدوق مــع انتهــاء مــدة خدمتــه يف أواخــر يوليــو .وأشــادت
الســيدة املديــر العــام بإســهاماته املميــزة يف الصنــدوق خــال الســنوات
اخلمــس املاضيــة وقبــل ذلــك عندمــا شــغل منصــب املستشــار اخلــاص للمديــر
العــام .فقالــت إن «أســلوبه الواقعــي ،وحــس الدعابــة الرائــع لديــه ،وشــخصيته
الدافئــة ،كلهــا أمــور عــززت مــن عقليتــه الهائلــة وشــغفه باالقتصاد ،وســاعدته
علــى إظهــار روحــه القياديــة القويــة يف طائفــة كبيــرة مــن القضايــا» .وأشــارت
يف كلمتهــا كذلــك إىل أن هنــاك عمليــة جاريــة لتحديــد مرشــح خلالفتــه.
ويف يوليــو  ،2016أعلنــت الســيدة املديــر العــام أنهــا رشــحت الســيد تــاو
جانــغ ،نائــب حمافــظ البنــك املركــزي الصينــي ،لتــويل منصــب نائــب املديــر
العــام للصنــدوق اعتبــارا مــن  22أغســطس .وكان الســيد جانــغ قــد شــغل مــن
قبل منصب املدير التنفيذي املمثل للصين ملدة أربع سنوات يف الصندوق.

وشــغل عــدة مناصــب يف البنــك املركــزي الصينــي ،بمــا يف ذلــك ،رئيــس إدارة
الشــؤون القانونيــة يف البنــك ،ورئيــس إدارة املســوح واإلحصــاءات املاليــة.
كمــا عمــل يف كل مــن البنــك الــدويل وبنــك التنميــة اآلســيوي .وقالــت كريســتين
الغــارد إن «الســيد جانــغ يجمــع بيــن اخلبــرات االقتصاديــة الدوليــة وصنــع
سياســات القطــاع العــام واملهــارات الدبلوماســية» .واســتطردت قائلــة إن
«لديــه خبــرة واســعة أيضــا مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة ،ويتمتــع بمهــارات
اتصــال وتفــاوض ممتــازة ،كمــا أنــه علــى درايــة هائلــة بسياســات الصنــدوق
وإجراءاتــه».
هيكل ورواتب اإلدارة العليا
يجــري اجمللــس التنفيــذي مراجعــة دوريــة لرواتــب ومكافــآت اإلدارة
العليــا للصنــدوق .واجمللــس التنفيــذي هــو املنــوط باعتمــاد راتــب
املديــر العــام .وجتــرى تعديــات ســنوية علــى الرواتــب اســتنادا إىل
مؤشــر أســعار املســتهلكين يف واشــنطن العاصمــة .وفيمــا يلــي هيــكل
رواتــب اإلدارة العليــا حســب الوضــع يف  1يوليــو :2015

املدير العام:
النائب األول للمدير العام:
نواب املدير العام:

 494660دوالرا
 430120دوالرا
 409650دوالرا

التغييرات يف فئة كبار املوظفين
يف  20يوليــو  ،2015عيّنــت الســيدة كريســتين الغــارد ،املديــر العــام
للصنــدوق ،الســيد موريــس أوبســتفلد مستشــارا اقتصاديــا ومديــرا
إلدارة البحــوث يف الصنــدوق ،خلفــا لســلفه الســيد أوليفييــه بلونشــار
الــذي تقاعــد مــن منصبــه يف الصنــدوق.
ويف مــارس  ،2016أعلــن الســيد مــارك بالنــت ،مديــر إدارة املــوارد
البشــرية ،عــن تقاعــده ،وعينــت الســيدة الغــارد الســيدة كالبانــا
كوشــهار بــدال منــه ،اعتبــارا مــن  13يونيــو .2016

أوليفييــه بلونشــار :إن املســيرة املهنيــة
املميــزة ألوليفييــه بلونشــار وعمــق حتليلــه وأفــكاره
االبتكاريــة وضعتــه يف مصــاف أحــد أشــهر
االقتصاديين يف العامل .وقد تولّ منصب املستشار
االقتصــادي للصنــدوق ومديــر إدارة البحــوث يف
عــام  .2008وتــرك منصبــه يف ســبتمبر 2015
بعــد قيــادة اجلهــود البحثيــة يف الصنــدوق خــال الفتــرة العاصفــة التــي
صاحبــت األزمــة املاليــة العامليــة .والســيد بلونشــار مــن مواطنــي فرنســا
وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد مــن معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا )(MITوعمــل يف جمــال التدريــس يف جامعــة هارفــارد قبــل
أن يعــود إىل معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا حيــث شــغل منصــب رئيــس
قســم االقتصــاد يف املعهــد.

مــارك بالنــت عمــل خــال مســيرته املهنيــة يف
الصنــدوق ،التــي امتــدت  24عامــا ،يف اإلدارة
اإلفريقيــة وإدارة تطويــر ومراجعــة السياســات آنــذاك
حيــث تــوىل اإلشــراف علــى عمليــات اإلقــراض املقــدم
مــن الصنــدوق إىل البلــدان منخفضــة الدخــل وأعمــال
تطويــر سياســات البلــدان منخفضــة الدخــل .وعــاد إىل
العمــل يف اإلدارة اإلفريقيــة نائبــا ملديــر اإلدارة قبــل تعيينــه مديــرا إلدارة
املــوارد البشــرية يف عــام  .2011والســيد بالنــت مــن مواطنــي الواليــات
املتحــدة وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف االقتصــاد والرياضيــات
مــن جامعــة فيرجينيــا وحصــل علــى درجتــي املاجســتير والدكتــوراه يف
االقتصــاد مــن جامعــة برينســتون.

موريــس أوبســتفلد تــوىل منصــب املستشــار
االقتصــادي ورئيــس إدارة البحــوث يف الصنــدوق
يف ســبتمبر  .2015وشــغل أوبســتفلد يف وقــت
ســابق منصــب رئيــس قســم االقتصــاد بجامعــة
كاليفورنيــا يف بيركلــي ،وعمــل مستشــارا للعديــد مــن
احلكومــات وقــدم خدمــات استشــارية لبنــوك مركزيــة
يف شــتى أنحــاء العــامل ،فضــا عــن عضويتــه يف جملــس املستشــارين
االقتصادييــن للرئيــس األمريكــي أوبامــا .والســيد أوبســتفلد مــن مواطنــي
الواليــات املتحــدة وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد مــن معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بعــد حصولــه علــى درجــة البكالوريــوس مــن
جامعــة بنســلفانيا ودرجــة املاجســتير مــن جامعــة كمبريــدج .كمــا عمــل
زميــا بحثيــا يف الصنــدوق يف أربــع مناســبات منفصلــة.

كالبانــا كوشــهار حققــت مســيرة مهنيــة مذهلــة
علــى مــدى أكثــر مــن  25عامــا عملــت خاللهــا يف عــدة
إدارات يف الصنــدوق .وتولــت منصــب رئيســة إدارة
املــوارد البشــرية يف يونيــو  .2016وشــغلت مــن قبــل
منصــب نائبــة مديــر إدارة آســيا واحمليــط الهــادئ
وإدارة االســتراتيجيات والسياســات واملراجعــة،
وكبيــرة املستشــارين يف إدارة البحــوث .كمــا تولــت منصــب كبيــرة
االقتصادييــن ملنطقــة جنــوب آســيا يف البنــك الــدويل .والســيدة كوشــهار مــن
مواطنــي الهنــد وحصلــت علــى درجتــي املاجســتير والدكتــوراه يف االقتصــاد
مــن جامعــة بــراون ،كمــا حصلــت علــى درجــة املاجســتير يف االقتصــاد مــن
كليــة دلهــي لالقتصــاد يف الهنــد ،ودرجــة البكالوريــوس يف االقتصــاد مــن
جامعــة مــدراس بالهنــد.
التقرير السنوي ٢٠١٦

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

اإلطار  :2-3نبذة عن كبار موظفي الصندوق املنتهية واليتهم واجلدد
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أعلنــت الســيدة املديــر العــام يف يوليــو  2016عــن تعييــن الســيدة
ســابينا بالســكوفيتش يف منصــب احملقــق الداخلــي اجلديــد يف
الصنــدوق .ويف الوقــت الراهــن ،يركــز مكتــب مستشــار االنضبــاط
األخالقــي ،الــذي تترأســه الســيدة أوليفيــا غراهــام ،اعتبــارا مــن
أكتوبــر  ،2015تركيــزا حصريــا علــى تقديــم املشــورة والتدريــب
وإجــراء أنشــطة التوعيــة لتعزيــز املعاييــر األخالقيــة يف الصنــدوق،
يف حيــن يتــوىل مكتــب منفصــل للتحقيقــات الداخليــة ،تترأســه
الســيدة بالســكوفيتش ،مســؤولية التحقيــق يف حــاالت عــدم
االنضبــاط األخالقــي .وســيعمل هــذا التقســيم اجلديــد للمســؤوليات
علــى حتســين كفــاءة الوظيفتيــن االستشــارية والتحقيقيــة مــن خــال
املزيــد مــن التخصّــص .وكانــت الســيدة بالســكوفيتش قــد شــغلت
يف الســابق مناصــب عليــا يف جمــال التحقيقــات يف الصنــدوق
الــدويل للتنميــة الزراعيــة ،ومكتــب األمم املتحــدة خلدمــات الرقابــة
الداخليــة ،ويف إدارات حكوميــة تابعــة ملدينــة نيويــورك .وتشــمل
مســيرة الســيدة غراهــام املهنيــة املميــزة يف جمــال االنضبــاط
األخالقــي خبــرة تمتــد ألكثــر مــن  20عامــا يف املنظمــات الدوليــة،
مثــل البنــك الــدويل والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة ،حيــث
شــغلت فيهمــا منصــب مديــر االنضبــاط األخالقــي.

املساءلة
إدارة اخملاطر يف الصندوق

يواجــه الصنــدوق ،بموجــب الــدور احملــدد لــه يف اتفاقيــة تأسيســه،
طائفــة مــن اخملاطــر املاليــة وغيــر املاليــة .ويف فبرايــر  ،2016وافــق
اجمللــس التنفيــذي علــى بيــان بشــأن قبــول اخملاطــر يحــدد درجــة
اســتعداد الصنــدوق لتحمــل اخملاطــر يف جميــع أنشــطته ،والتــي لديــه
القــدرة علــى إدارتهــا بنجــاح خــال فتــرة زمنيــة ممتــدة .ومــن املقــرر
أن جتــرى مراجعــة البيــان بشــكل دوري لتنعكــس فيــه أي تغييــرات يف
السياســات والعمليــات القائمــة ،وجمموعــة القــرارات االســتراتيجية
التــي يتخذهــا اجمللــس التنفيــذي واإلدارة العليــا عنــد وضــع فلســفة
الصنــدوق بشــأن اخملاطــر ،يف ضــوء دوره املؤسســي ونمــوذج
أعمالــه الفريديــن.
ويســتخدم الصنــدوق ثالثــة خطــوط دفاعيــة إلدارة اخملاطــر بصــورة
نشــطة .فتعمــل اإلدارات التــي تضطلــع بالعمليــات اليوميــة علــى
إنشــاء نظــم للضوابــط الداخليــة واحملافظــة عليهــا مــن أجــل حتديــد
وإدارة اخملاطــر ذات الصلــة بتلــك العمليــات (راجــع اإلطــار 3-3
بشــأن بعــض عناصــر إدارة اخملاطــر) .ويف جمــاالت معينــة ،توفــر
اللجــان املشــتركة بيــن اإلدارات عمليــة إضافيــة ملراقبــة اخملاطــر.
وتتــوىل وحــدة مســتقلة إلدارة اخملاطــر مســؤولية تصميــم إطــار إدارة
اخملاطــر واحملافظــة عليــه ،وابتــكار أدوات لتقييــم اخملاطــر ،وإبــاغ
اإلدارة العليــا واجمللــس بنمــط اخملاطــر العامــة يف الصنــدوق،
وذلــك بتســليط الضــوء علــى اجملــاالت التــي تســتلزم جهــودا إضافيــة
لتخفيــف األثــر.
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ويُسترشــد بتقييــم اخملاطــر الــدوري الــذي جتريــه وحــدة إدارة اخملاطــر
يف وضــع دورة التخطيــط االســتراتيجي وتخطيــط امليزانيــة يف
الصنــدوق .ويجــري مكتــب التدقيــق والتفتيــش الداخلــي اختبــارا
مســتقال لضمــان فعاليــة احلوكمــة وإدارة اخملاطــر والضوابــط الداخلية
يف الصنــدوق (راجــع القســم املتعلــق بمكتــب التدقيــق والتفتيــش
الداخلــي أدنــاه) .وتنــاط بــاإلدارة العليــا واجمللــس التنفيــذي املســؤولية
النهائيــة عــن احملافظــة علــى فعاليــة إدارة اخملاطــر وتخفيــف أثرهــا.
ويراقــب الصنــدوق اخملاطــر ويديرهــا علــى نحــو فعــال يف أربعــة
جمــاالت واســعة ،وهــي :اخملاطــر االســتراتيجية ،واخملاطــر األساســية،
واخملاطر الشاملة لعدة وظائف ،واخملاطر املتعلقة بسمعة املؤسسة.
وتتطلــب إدارة اخملاطــر االســتراتيجية وضــع إطــار اســتراتيجي واضــح
واالســتجابة للبيئــة اخلارجيــة اآلخــذة يف التطــور .ويسترشــد التوجــه
االســتراتيجي بجــدول أعمــال السياســات العاملــي الــذي يحــدده املديــر
العــام ،مســتنيرا بتحليــل مســتمر للقضايــا الناشــئة التــي تؤثــر علــى
النظــام النقــدي الــدويل.
وترتبــط خماطــر الوظائــف األساســية للصنــدوق بمواءمــة جمــاالت
النشــاط الثالثــة الرئيســية للصنــدوق — وهــي الرقابــة واإلقــراض
وتنميــة القــدرات — مــع التوجــه االســتراتيجي للصنــدوق واألهــداف
التــي يرتكــز عليهــا ،مــع ضمــان أن يظــل نمــوذج تمويلــه ســليما.
ويســتخدم الصنــدوق ،يف إدارة اخملاطــر االئتمانيــة ،إطــارا متعــدد
الطبقــات مــزودا بــاألدوات األساســية التــي تركــز علــى اســتخدام
املــوارد وتصميــم البرامــج والشــرطية .ويشــكل توفــر مســتوى مالئــم مــن
األرصــدة الوقائيــة ووضعيــة الدائــن املمتــاز التــي اكتســبها الصنــدوق
بحكــم الواقــع جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذا اإلطــار أيضا .ويف فبراير ،2016
أجــرى اجمللــس التنفيــذي مراجعــة تتــم كل ســنتين لكفايــة األرصــدة
الوقائيــة .وأيــد اجمللــس التنفيــذي اإلبقــاء علــى الهــدف اإلرشــادي
املتوســط األجــل لألرصــدة الوقائيــة البالــغ  20مليــار وحــدة حقــوق
ســحب خاصــة ورفــع احلــد األدنــى لألرصــدة الوقائيــة مــن  10مليــارات
وحدة حقوق سحب خاصة إىل  15مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
أمــا اخملاطــر الشــاملة لعــدة وظائــف فتشــير إىل قــدرات الصنــدوق مــن
حيــث رأس املــال البشــري والتكنولوجيــا واألصــول املاديــة ،وغيرهــا
مــن العناصــر الداعمــة التــي تســاعد يف تنفيــذ التوجــه االســتراتيجي
وجتنــب أي اختــال يف فعاليــة أداء املؤسســة ملهامهــا الرئيســية .كمــا
تتعلــق اخملاطــر الشــاملة لعــدة وظائــف بمخاطــر ماليــة أخــرى مثــل
خماطــر الدخــل واالســتثمار .يف حيــن تشــير خماطــر اإلضــرار بالســمعة
إىل احتماليــة غــرس صــورة ســلبية عــن الصنــدوق يف أذهــان األطــراف
املعنيــة ،ممــا يــؤدي إىل اإلضــرار بمصداقيتــه وزخمــه وفعاليتــه.

آليات التدقيق
تتألــف آليــات التدقيــق يف الصنــدوق مــن مؤسســة تدقيــق خارجيــة ،ووظيفــة
للتدقيــق الداخلــي ،وجلنــة التدقيــق اخلارجــي املســتقلة التــي تقــوم باإلشــراف
العــام علــى التدقيــق الســنوي ،وفــق نظــام الصنــدوق األساســي.

تتألــف جلنــة التدقيــق اخلارجــي مــن ثالثــة أعضــاء يختارهــم اجمللــس
التنفيــذي ويعينهــم املديــر العــام .وتبلــغ مــدة خدمــة األعضــاء ثــاث
ســنوات علــى أســاس التداخــل ،ويتمتعــون باالســتقاللية عــن الصنــدوق.
ويحمــل أعضــاء اللجنــة جنســيات بلــدان أعضــاء خمتلفــة وال بــد أن
تكــون لديهــم اخلبــرات واملؤهــات الالزمــة ملمارســة أعمــال اإلشــراف
علــى عمليــة التدقيــق الســنوي .ويتمتــع أعضــاء اللجنــة يف املعتــاد
بخبــرات واســعة يف شــركات احملاســبة العامــة الدوليــة أو القطــاع العــام
أو الدوائــر األكاديميــة.
وتختــار اللجنــة واحــدا مــن أعضائهــا رئيســا لهــا ،وحتــدد إجراءاتهــا،
وتكــون مســتقلة عــن اإلدارة العليــا للصنــدوق يف اإلشــراف علــى عمليــة
التدقيق السنوي .وجتتمع جلنة التدقيق اخلارجي كل عام يف واشنطن
العاصمــة ،عــادة يف ينايــر أو فبرايــر ،لإلشــراف علــى أعمــال التخطيــط
لعمليــة التدقيــق الســنوي ،ويف شــهر يونيــو بعــد اســتكمال عمليــة
التدقيــق ،كمــا جتتمــع يف شــهر يوليــو لتعــرض علــى اجمللــس التنفيــذي
موجــز إحاطــة .ويتشــاور خبــراء الصنــدوق واملدققــون اخلارجيــون
مــع أعضــاء اللجنــة طــوال العــام .وضمــت اللجنــة يف عضويتهــا لعــام
 2016الســيد دانييــل لوتــو غونزالــو (رئيســا) ،وهــو حماســب قانــوين
وكبيــر احملاســبين يف بنــك بوتســوانا؛ والســيدة مــاري بــارث ،أســتاذة
احملاســبة يف جامعــة ســتانفورد؛ والســيد كامليــش فيكامــزي ،حماســب
قانــوين وأحــد كبــار الشــركاء يف شــركة حماســبة يف الهنــد.

مؤسسة التدقيق اخلارجي

تتــوىل مؤسســة التدقيــق اخلارجــي ،التــي يختارهــا اجمللــس التنفيــذي
بالتشاور مع جلنة التدقيق اخلارجي ،ويعينها املدير العام للصندوق،
مســؤولية إجــراء التدقيــق اخلارجــي الســنوي للصنــدوق ،وإبــداء رأيهــا
بشــأن الكشــوف املاليــة للصنــدوق ،بمــا يف ذلــك احلســابات التــي تُــدار
بموجــب القســم الثــاين (ب) مــن املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة تأســيس
الصنــدوق ونظــام تقاعــد املوظفيــن .وعنــد انتهــاء التدقيــق الســنوي،
تعــرض جلنــة التدقيــق اخلارجــي علــى اجمللــس التنفيــذي موجــز إحاطــة
يتضمــن نتائــج التدقيــق ،وترفــع التقريــر الصــادر عــن مؤسســة التدقيــق
اخلارجــي ،عــن طريــق املديــر العــام واجمللــس التنفيــذي ،إىل جملــس
احملافظيــن للنظــر فيــه.
وتُعيَّــن مؤسســة التدقيــق اخلارجــي ملــدة خمــس ســنوات ،قابلــة للتجديــد
ملـ�دة تصـ�ل إىل خمـ�س سـ�نوات أخـ�رى  .وقــد تــم تعييــن شــركة �Pricewa
 terhouseCoopersبوصفهــا مؤسســة التدقيــق اخلارجــي للصنــدوق
يف نوفمبـ�ر  ،2014بعــد انتهــاء واليــة ســلفها شــركة �Deloitte & Tou
 che LLPبعــد عشــرة ســنوات مــن التعــاون مــع الصنــدوق ،إعمــاال ملبــدأ
التنــاوب اإللزامــي .ويمكــن ملؤسســة التدقيــق اخلارجــي أداء خدمــات
استشــارية معينــة ،مــا عــدا تلــك الــواردة يف قائمــة حظــر تضــم اخلدمــات
احملظــور تقديمهــا ،ومــع تطبيــق ضمانــات وقائيــة مشــددة حلمايــة
اســتقاللية مؤسســة التدقيــق .وتشــمل هــذه الضمانــات الوقائيــة إشــراف
جلنــة التدقيــق اخلارجــي ،إىل جانــب موافقــة اجمللــس التنفيــذي ،يف
حالــة جتــاوز رســوم اخلدمــات االستشــارية حلــد معيــن.

يُكَلَ ـفَّ مكتــب التدقيــق والتفتيــش الداخلــي بــأداء وظيفــة التدقيــق
الداخلــي يف الصنــدوق ،حيــث يُجــري فحصــا مســتقال لفعاليــة
احلوكمــة وعمليــات إدارة اخملاطــر والرقابــة الداخليــة يف الصنــدوق.
وتمشــيا مــع أفضــل املمارســات ،يعمــل املكتــب حتــت إشــراف
اإلدارة العليــا للصنــدوق ،وجلنــة التدقيــق اخلارجــي ،وذلــك ضمانــا
ملوضوعيتــه واســتقالليته.
وخــال الســنة املاليــة  ،2016اشــتمل عمــل مكتــب التدقيــق والتفتيــش
الداخلــي علــى عمليــات تدقيــق وقــدم استشــارات بغــرض تقييــم كفــاءة
الضوابــط واإلجــراءات بهــدف التخفيــف مــن حــدة اخملاطــر التــي تهــدد
حتقيــق أهــداف الصنــدوق كمؤسســة وأهــداف إداراتــه .وتضمنــت
هــذه األعمــال إجــراء عمليــات تدقيــق وعمليــات مراجعــة استشــارية
يف جمــاالت كفــاءة الضوابــط املتعلقــة باختيــار مقدّمــي اخلدمــات
للصنــدوق والتعاقــد معهــم ،وكفــاءة التخطيــط الســتمرارية األعمــال
يف الصنــدوق ،وأعمــال تكنولوجيــا املعلومــات ،بغــرض تقييــم
كفــاءة الضوابــط التــي حتمــي األصــول اإلعالميــة للصنــدوق ،وعمليــة
اســتعراض ألنشــطة تنميــة القــدرات يف الصنــدوق.
وفضــا عــن ذلــك ،أصــدر مكتــب التدقيــق الداخلــي تقريــر املراقبــة
الــدوري الســابع بشــأن حالــة تنفيــذ اخلطــط اســتجابة لتوصيــات
مكتــب التقييــم املســتقل يف الصنــدوق التــي يعتمدهــا اجمللــس.
وهــذا ثــاين تقريــر يع ـدّه مكتــب التدقيــق والتفتيــش الداخلــي بموجــب
اإلجــراء الــذي أوصــى بــه املقيِّمــون اخلارجيــون التابعــون ملكتــب
التقييــم املســتقل ووافــق عليــه اجمللــس يف فبرايــر  .2013وبالنظــر
إىل عــدم إصــدار اإلدارة خططــا جديــدة للتنفيــذ خــال هــذا العــام ،ركــز
التقريــر علــى مناقشــة التقــدم احملــرز بشــأن اخلطــط األربــع التــي جــرى
اســتعراضها يف التقريــر الســابق .واضطلعــت جلنــة التقييــم التابعــة
للمجلــس التنفيــذي بمراجعــة تقريــر املراقبــة الــدوري الســابع يف
ســبتمبر  ،2015ووافــق عليــه اجمللــس بالكامــل يف أكتوبــر .2015
ويتــم إبــاغ اجمللــس بأنشــطة مكتــب التدقيــق والتفتيــش الداخلــي
مرتيــن ســنويا مــن خــال تقريــر حــول األنشــطة يتضمــن معلومــات
عــن نتائــج التدقيــق وحالــة تنفيــذ التوصيــات املتعلقــة بالتدقيــق.
وعُقــدت آخــر جلســة إحاطــة للمجلــس بشــأن هــذه املســائل يف ينايــر
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مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

مكتب التقييم املستقل

أُنشــئ مكتــب التقييــم املســتقل يف عــام  2001بغــرض تقييــم
سياســات الصنــدوق وأنشــطته تقييمــا مســتقال وموضوعيــا .ومكتــب
التقييم املســتقل ،وفقا لصالحياته ،مســتقل تماما عن اإلدارة العليا
للصنــدوق وخبرائــه ،ويعمــل دون أدنــى تدخــل مــن اجمللــس التنفيــذي.
ويتــوىل املكتــب مهمــة تقويــة ثقافــة التعلــم داخــل الصنــدوق ،وتعزيــز
مصداقيــة الصنــدوق لــدى األطــراف اخلارجيــة ،ودعــم احلوكمــة
املؤسســية وعمليــات اإلشــراف.
التقرير السنوي ٢٠١٦
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مراجعــات اجمللــس التنفيــذي للتقاريــر والتوصيــات
الصــادرة عــن مكتــب التقييــم املســتقل
التقييم الذاتي يف الصندوق

أصــدر مكتــب التقييــم املســتقل يف ســبتمبر  2015تقريــره املعنــون
» .«Self-Evaluation at the IMF : An IEO Assessmentوخلــص املكتــب يف
هــذا التقريــر إىل إجــراء كثيــر مــن عمليــات التقييــم الذاتــي داخــل الصنــدوق،
وإىل أن الكثير من أنشطة وتقارير التقييم الذاتي يف الصندوق تتسم بجودة
فنيــة عاليــة ،وأن إصالحــات السياســات والعمليــات استرشــدت بعمليــات
التقييــم الذاتــي هــذه .غيــر أنــه ال تــزال هنــاك فجــوات يف نطــاق التغطيــة،
وأوجــه ضعــف يف اجلــودة ،وقصــور يف اســتخالص ونشــر الــدروس ،وهــو مــا
يرجــع يف جــزء منــه إىل غيــاب منهــج واضــح وواع علــى مســتوى املؤسســة إزاء
هــذا العمــل .وفضــا عــن ذلــك ،أثبــت التقييــم أن آخــر القــرارات املتخــذة يف إطــار
عمليــة لتوفيــر التكاليــف قــد تــؤدي إىل إضعــاف إطــار التقييــم الذاتــي.
وللمســاعدة يف التصــدي لهــذه الشــواغل ،أوصــى التقييــم بــأن يعتمــد الصنــدوق
سياســة شــاملة للتقييــم الذاتــي .وينبغــي أن تكــون هــذه السياســة عامــة بحيــث
تســمح بتطــور املمارســات مــع تطــور البيئــة التشــغيلية ،علــى أن حتــدد يف
الوقــت نفســه األهــداف والنطــاق واخملرجــات الرئيســية والتوقعــات املتعلقــة
باســتخدامها ومتابعتهــا.

وأوصــى التقييــم أيضــا بــأن تخضــع جميــع برامــج اإلقــراض لنــوع من
التقييــم الذاتــي ،بهــدف توفيــر منصــة للتعلــم مــن التجــارب ،إىل جانــب
تعزيــز الشــفافية بشــأن اســتخدام مــوارد الصنــدوق .وأخيــرا ،دعــا
التقييــم إدارة الصنــدوق إىل إعــداد منتجــات وأنشــطة الســتخالص
ونشــر االســتنتاجات والــدروس املســتمدة مــن عمليــات التقييــم بطــرق
تبــرز أهميتهــا لعمــل اخلبــراء وتعــزز التعلــم.
ولــدى مناقشــة هــذا التقريــر ،رحّــب أعضــاء اجمللــس التنفيــذي بهــذا
التقييــم األول لعمليــة التقييــم الذاتــي يف الصنــدوق واتفقــوا علــى
أهميــة اعتمــاد منهــج واضــح وحمــدد إزاء التقييــم الذاتــي وعلــى
احلاجــة إىل حتســين نشــر الــدروس املســتخلصة مــن التقييــم الذاتــي.
خلف كواليس إعداد البيانات يف الصندوق
أصــدر مكتــب التقييــم املســتقل يف مــارس  2016تقريــره املعنــون
»“Behind the Scenes with Data at the IMF: An IEO Assessment.

وتنــاول هــذا التقريــر بالبحــث عــن مــدى كفايــة السياســات واملمارســات
املتبعــة يف الصنــدوق بشــأن البيانــات واإلحصــاءات لتنفيــذ املهــام
املنوطــة بالصنــدوق يف ظــل اقتصــاد عاملــي ســريع التطــور.

اإلطار  :3-3إدارة اخملاطر عن طريق تقييمات الضمانات الوقائية
عندمــا يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل تمويــا إىل أحــد البلــدان األعضــاء ،تُــرى
عمليــة تقييــم للضمانــات الوقائيــة للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البنــك
املركــزي يف هــذا البلــد قــادر علــى إدارة املــوارد التــي يحصــل عليهــا مــن
الصنــدوق بكفــاءة ،وعلــى توفيــر بيانــات نقديــة موثوقــة عــن البرنامــج
املدعــوم مــن الصنــدوق .وتقييمــات الضمانــات الوقائيــة هــي مراجعــات
تشــخيصية للحوكمــة وأطــر املراقبــة يف البنــوك املركزيــة ،ووهــي مكملــة
للضمانــات األخــرى التــي يطبقهــا الصنــدوق ،والتــي تتضمــن وضــع حــدود
لالســتفادة مــن مــوارد الصنــدوق ،والشــرطية ،وتصميــم البرامــج ،وتدابيــر
معاجلــة عــدم الدقــة يف إبــاغ البيانــات ،واملراقبــة الالحقــة للبرنامــج.
وتتضمــن هــذه التقييمــات تقييــم عمليــات البنــوك املركزيــة يف خمســة
جمــاالت وهــي :آليــة التدقيــق اخلارجــي ،والهيــكل القانــوين واالســتقاللية،
وإطــار إعــداد التقاريــر املاليــة ،وآليــة التدقيــق الداخلــي ،ونظــام الضوابــط
الرقابيــة الداخليــة.
وحســب الوضــع يف نهايــة إبريــل  ،2016أُجــري  283تقييمــا يف  94بنــكا
مركزيــا ،اس ـتُكمل  11تقييمــا منهــا خــال الســنة املاليــة  .2016وإضافــة
إىل ذلــك ،تشــمل أنشــطة الضمانــات الوقائيــة مراقبــة التقــدم احملــرز يف
تطبيــق التوصيــات والتطــورات األخــرى يف أطــر الضمانــات الوقائيــة لــدى
البنــوك املركزيــة طــوال الفتــرة التــي يكــون فيهــا ائتمــان الصنــدوق قائمــا.
ويخضــع نحــو  60بنــكا مركزيــا للمراقبــة يف الوقــت احلــايل.
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ويف أكتوبــر  ،2015انتهــى اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق مــن إجــراء مراجعــة
تتــم كل خمــس ســنوات لسياســة الضمانــات الوقائيــة .وأكــدت عمليــة املراجعــة
فعاليــة تلــك السياســة ومســاهمتها اإليجابيــة يف إطــار إدارة اخملاطــر العامــة
يف الصنــدوق .كمــا أقــرت بــأن عمليــة الضمانــات الوقائيــة تســاعد البنــوك
املركزيــة علــى حتســين ممارســاتها املتعلقــة بالرقابــة والتدقيــق واإلبــاغ .ومل
تطــرأ أي تغييــرات كبيــرة علــى إطــار إجــراء عمــل الضمانــات الوقائيــة ،حيــث
ثبتــت مالءمتــه وكفايتــه .واس ـتُحدث عنصــر جديــد علــى سياســة الضمانــات
الوقائيــة بالنســبة للحــاالت التــي تتضمــن تمويــا مباشــرا مــن امليزانيــة،
وســيطبّق نهــج قائــم علــى اخملاطــر ملراجعــات الضمانــات الوقائيــة للماليــة
العامــة خلزانــات الــدول املعنيــة .وال تنطبــق املراجعــات إال علــى الترتيبــات
التــي يطلــب فيهــا أحــد األعضــاء اســتخدام مــوارد الصنــدوق علــى أســاس
اســتثنائي ،ويوجّــه جــزء كبيــر منهــا األمــوال %25 ،علــى األقــل ،إىل تمويــل
ميزانيــة الدولــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،عُقــدت حلقــات نقــاش إقليميــة بشــأن الضمانــات
الوقائيــة خــال الســنة املاليــة  2016يف معهــد فيينــا املشــترك بالنمســا،
وبرنامــج التدريــب املشــترك لصالــح إفريقيــا يف بريتوريــا بجنــوب إفريقيــا،
ومركــز صنــدوق النقــد الــدويل لالقتصــاد والتمويــل يف الشــرق األوســط
بالكويــت .وســلطت حلقــات النقــاش هــذه الضــوء علــى املمارســات الرائــدة علــى
املســتوى الــدويل يف جمــاالت الضمانــات الوقائيــة ووفــرت منتــدى ملســؤويل
البنــوك املركزيــة لتبــادل اخلبــرات.

ويف أعقــاب األزمــات ،غالبــا مــا توضــع البيانــات يف الصــدارة ،ممــا
يدفــع الصنــدوق إىل إجــراء تغييــرات كبيــرة يف منهجــه إزاء البيانــات.
إال أنــه بمجــرد أن تهــدأ األزمــات ،عــادة مــا تُمنــح قضايــا البيانــات
أولويــة أقــل ،إذ ينظــر إليهــا باعتبارهــا جمــرد أنشــطة مســاندة لعميــات
الصنــدوق االســتراتيجية .وترجــع العيــوب املتصلــة بالبيانــات يف
بعــض األحيــان إىل أســباب خارجــة عــن ســيطرة الصنــدوق نفســه.
ومــع ذلــك ،فقــد أدت القيــود املؤسســية الداخليــة ،وهيــاكل إدارة
البيانــات ،ونظــم احلوافــز ،وآليــات مراقبــة اجلــودة إىل إعاقــة تدفــق
البيانــات واســتخدامها علــى نحــو فعــال .ويجــرى حاليــا اتخــاذ بعــض
اإلجــراءات ،بمــا يف ذلــك وضــع هيــكل حوكمــة جديــد إلدارة البيانــات
وإطــاق مبــادرات بهــدف ســد فجــوات البيانــات التــي كشــفت عنهــا
األزمــة املاليــة العامليــة ،إال أن هــذه اجلهــود تفتقــر إىل اســتراتيجية
واضحــة وشــاملة تنظــر إىل البيانــات باعتبارهــا أصــا اســتراتيجيا
للمؤسســة ،ال جمــرد مُدخــات ألعمــال أخــرى.
ورحــب اجمللــس التنفيــذي بالتقريــر لــدى مناقشــته .وأيــد املديــرون
بوجــه عــام النتائــج الرئيســية الــواردة يف التقريــر كمــا أيــدوا التوصيــة
املتمثلــة يف أن يقــوم الصنــدوق بإعــداد اســتراتيجية طويلــة األجــل
للبيانــات واإلحصــاءات تتضمــن هدفــا مؤسســيا موحّــدا ،وأن
يعتــد بالبيانــات باعتبارهــا أصــا اســتراتيجيا .كمــا أيــدوا دعــوة
مكتــب التقييــم املســتقل بــأن يحــدد الصنــدوق احتياجاتــه مــن
البيانــات ويرتبهــا حســب األولويــة ،ويوضــح دور إدارة اإلحصــاءات
وصالحياتهــا ،ويعيــد النظــر يف حوافــز املوظفيــن فيمــا يتعلــق بــإدارة
البيانــات ،ويوضــح إىل أي درجــة يتحمــل الصنــدوق املســؤولية عــن
جــودة البيانــات التــي تنشــرها.

برنامج عمل مكتب التقييم املستقل

خــال الســنة املاليــة  ،2016واصــل مكتــب التقييــم املســتقل عملــه
بشــأن تقييــم الصنــدوق وأزمــة منطقــة اليــورو ،باإلضافــة إىل إصــدار
التقريريــن اللذيــن تــم تناولهمــا بالنقــاش أعــاه .ويركــز التقييــم علــى
دور الصنــدوق خــال األزمــات املصرفيــة وأزمــات الديــون الســيادية
يف كل مــن اليونــان وأيرلنــدا والبرتغــال ،إىل جانــب أنشــطة الرقابــة
واملســاعدة الفنية التي يقدمها الصندوق يف هذه البلدان واملؤسســات
وغيرهــا يف منطقــة اليــورو .ومــن املزمــع أن يصــدر مكتــب التقييــم
املســتقل التقريــر قبــل االجتماعــات الســنوية لعــام .2016

تنفيذ التوصيات التي اعتمدها اجمللس

وافــق اجمللــس التنفيــذي يف ســبتمبر  2015علــى خطتــي تنفيــذ أعدتهمــا
اإلدارة بشــأن تقييميــن يجريهمــا مكتــب التقييــم املســتقل — بعنــوان
» «IMF Forecastsو »«Recurring Issues from a Decade of Evaluation
وكمــا ذُكــر أعــاه ،اعتمــد اجمللــس تقريــر املراقبــة الــدوري الســابع يف
ســبتمبر .ويف أكتوبــر  ،2015قــرر املديــرون التنفيذيــون ،بعــد التشــاور
مــع اإلدارة العليــا وخبــراء الصنــدوق ،أنــه ينبغــي عــرض خطــط التنفيــذ
التــي تعدهــا اإلدارة علــى اجمللــس يف غضــون ســتة أشــهر مــن اســتكمال
أي تقييــم يجريــه مكتــب التقييــم املســتقل ،تمشــيا مــع توصيــة صــادرة
عــن التقييــم اخلارجــي ملكتــب التقييــم املســتقل يف عــام .2013
ويف ديســمبر  ،2015وافــق اجمللــس علــى اخلطــة التــي أعدتهــا اإلدارة
بشــأن متابعــة التقييــم الصــادر عــن مكتــب التقييــم املســتقل بشــأن
» «IMF Response to the Financial and Economic Crisisعــن طريــق
ضمــان كفايــة املــوارد يف الصنــدوق ،باعتبــاره مؤسســة قائمــة علــى
نظــام حصــص العضويــة ،للمســاهمة يف حــل األزمــات يف املســتقبل،
وتصميــم مبــادئ توجيهيــة لتنظيــم مشــاركته يف العمــل مــع املنظمــات
األخــرى ،وتوطيــد وتبســيط اإلطــار احلــايل لتحديــد اخملاطــر ومواطــن
الضعــف وتقييمهــا .ويف مــارس  ،2016ناقشــت جلنــة التقييــم التابعــة
للمجلــس خطــة التنفيــذ التــي أعدتهــا اإلدارة بشــأن التقييــم الــذي يجريــه
مكتــب التقييــم املســتقل آلليــة «التقييــم الذاتــي يف الصنــدوق» .ويمكــن
االطــاع علــى خطــط التنفيــذ وتقاريــر املراقبــة علــى املوقــع اإللكتــروين
للصنــدوق واملوقــع اإللكتــروين ملكتــب التقييــم املســتقل.

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

وخلــص التقييــم إىل حتسّــن توفيــر البيانــات مــن البلــدان األعضــاء
حتســنا ملحوظــا مــع مــرور الوقــت ،ممــا أتــاح للمؤسســة ،إىل حــد كبيــر،
القــدرة علــى مواكبــة الطابــع املتزايــد التعقيــد والترابــط لالقتصــاد
العاملــي .غيــر أن التقييــم خلــص — كمــا كان احلــال يف تقاريــر
أخــرى يف املاضــي — إىل أن العيــوب يف البيانــات ال تــزال تؤثــر
علــى العمليــات االســتراتيجية للصنــدوق .وعلــى وجــه التحديــد ،أدت
املشــكالت القائمــة يف البيانــات وممارســات البيانــات يف بعــض
األحيــان إىل عــدم جاهزيــة الصنــدوق التامــة لالضطــاع بــدوره
احلاســم يف املســاعدة علــى ضمــان االســتقرار املــايل الكلــي علــى
املســتوى العاملــي.

كمــا أطلــق مكتــب التقييــم املســتقل عمليــة جديــدة لتقييــم عمــل الصندوق
بشــأن احلمايــة االجتماعيــة ،حيــث ناقــش املديــرون التنفيذيــون
مســودات التقاريــر اخملصّصــة يف إطــار حلقــة نقــاش غيــر رســمية عُقدت
يف مــارس  .2016ويعتــزم املكتــب ،خــال الســنة املاليــة  ،2017بــدء
العمــل علــى تقييــم أعمــال الصنــدوق املتعلقــة بالبلــدان الهشــة .ويمكــن
االطــاع علــى التقييمــات املنجــزة والتقاريــر اخملصّصــة والتقاريــر
الســنوية ملكتــب التقييــم املســتقل والوثائــق األخــرى علــى املوقــع
اإللكتــروين للمكتــب علــى املوقــع التــايل .www.ieo-imf.org

التواصل اخلارجي واملشاركة يف
العمل مع األطراف اخلارجية املعنية
ترتكــز أهــداف الصنــدوق يف التواصــل اخلارجــي علــى حموريــن :أوال،
االســتماع إىل األصــوات اخلارجيــة مــن أجــل تكويــن فهــم أعمــق خملاوفهــا
وآرائهــا ،بهــدف إضفــاء مزيــد مــن األهميــة علــى مشــورة الصنــدوق بشــأن
السياســات وحتســين جودتهــا؛ وثانيــا ،تعميــق فهــم العــامل اخلارجــي
ألهــداف الصنــدوق وعملياتــه .وتضطلــع إدارة التواصــل يف الصنــدوق
باملســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ أنشــطة الصنــدوق للتواصــل اخلارجــي
ومشــاركته يف العمــل مــع األطــراف اخلارجيــة املعنيــة.
وقــد تطــورت اســتراتيجية التواصــل مــع مــرور الوقــت .فخــال العقــد
املاضي ،تطور منهج الصندوق من تعزيز الشفافية إىل زيادة املشاركة
االســتباقية يف العمــل مــع وســائل اإلعــام واألطــراف املعنيــة األخــرى
التقرير السنوي ٢٠١٦
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بهــدف :توضيــح سياســات الصنــدوق وعملياتــه؛ وتمكيــن الصنــدوق مــن
املشــاركة يف النقــاش الفكــري املتعلــق بالقضايــا االقتصاديــة املهمــة
واملســاهمة فيــه؛ وتيســير بشــكل أفضــل إقامــة عمليــة ثنائيــة االجتــاه
للتعلــم واحلــوار مــع جميــع أعضــاء الصنــدوق.

بشــكل متزايــد يف برنامــج حلقــات النقــاش ،حيــث شــاركت هــذا العــام،
علــى ســبيل املثــال ،الســيدة وينــي بيانيمــا ،املديــرة التنفيذيــة ملنظمــة
أوكســفام الدوليــة ،يف حلقــة نقــاش للخبــراء بشــأن الضرائــب الدوليــة
شــاركت فيهــا أيضــا الســيدة كريســتين الغــارد ،املديــر العــام للصنــدوق.

وشــأنه شــأن معظــم املنظمــات املعاصــرة ،يســتخدم الصنــدوق حاليــا
االتصــاالت كأداة اســتراتيجية للمســاعدة يف تعزيــز فعاليتــه .وشــكلت
املشــاركة االســتراتيجية يف العمــل باســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة
مثــل شــبكات التواصــل االجتماعــي والفيديوهــات واملدوّنــات وملفــات
البــث الرقمــي جــزءا متزايــد األهميــة مــن اســتراتيجية االتصــاالت يف
الصنــدوق .ويف الوقــت نفســه ،بــدأ الصنــدوق يف الوصــول إىل جمموعــة
جديــدة مــن اجلهــات املؤثــرة يف عــامل اليــوم الــذي يشــهد تغيــرات ســريعة،
ومنهــا منظمــات اجملتمــع املــدين وشــبكات القطــاع اخلــاص.

ويتعــاون الصنــدوق مــع منظمــات اجملتمــع املــدين خــارج اجتماعــات
الربيــع واالجتماعــات الســنوية مــن خــال عقــد اجتماعــات ومشــاورات
يف املقــر الرئيســي بشــأن قضايــا مواضيعيــة (مثــل تمويــل التنميــة،
وإصــاح نظــام حصــص العضويــة ،وعــدم املســاواة ،وقضايــا اجلنســين،
والديــون) ،ويعقــد اجتماعــات متواتــرة مــع منظمــات اجملتمــع املــدين
احملليــة أثنــاء بعثــات خبــراء الصنــدوق (غانــا وتونــس وأوكرانيــا) ،ويعقــد
فعاليــات إقليميــة (مؤتمــرات يف موزامبيــق والهنــد) ،وينظــم زيــارات
قُطْريــة لــإدارة العليــا للصنــدوق.

ويتعــاون الصنــدوق أيضــا مــع أعضــاء البرملانــات — وهــم جمموعــة
تقــوم بــدور مهــم يف عمليــة صنــع القــرارات االقتصاديــة يف بلدانهــا
– أساســا مــن خــال الشــبكة البرملانيــة للبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد
الــدويل ،وأيضــا مــن خــال املشــاركة يف العمــل علــى املســتويين
القُطــري واإلقليمــي بشــأن قضايــا مثــل القضايــا املتعلقــة بالصناعــات
االســتخراجية ،واإلصالحــات الهيكليــة ،وعــدم املســاواة .وخــال العــام
املاضــي ،أجــرى الصنــدوق أنشــطة تواصــل قُطريــة مهمــة مــع الكونغــرس
األمريكــي ،لتوضيــح عمــل الصنــدوق واحلاجــة إىل إجــراء إصالحــات يف
نظــام حصــص العضويــة واحلوكمــة لعــام  2010ودخلــت حيــز النفــاذ
يف ينايــر .2016
كمــا نظــم الصنــدوق حلقــة نقــاش خاصــة ألعضــاء البرملانــات مــن
أوروبــا الوســطى والشــرقية ومنطقــة جنــوب شــرق أوروبــا عُقــدت يف
معهــد فيينــا املشــترك .وتضمنــت حلقــة النقــاش ،التــي قدمــت بعــدة لغــات
خمتلفــة منهــا الرومانيــة والروســية والصربيــة ،عروضــا بشــأن القضايــا
االقتصاديــة الرئيســية يف املنطقــة وبشــأن عمــل الصنــدوق .وخــال
اجتماعــات الربيــع للصنــدوق ،جتمّــع نحــو  250عضــوا مــن أعضــاء
برملانــات أكثــر مــن  80بلــدا حلضــور املؤتمــر العاملــي للشــبكة البرملانيــة
لهــذا العــام .وكان مــن بيــن موضوعــات النقــاش املطروحــة قضايــا
ملحــة مثــل تغيــر املنــاخ ،وأزمــة الهجــرة ،والتهــرب الضريبــي ،واملــاذات
الضريبيــة ،وتنميــة القــدرات .وعقــد بعــض البرملانييــن أيضــا اجتماعــات
ثنائيــة مــع ممثلــي البلــدان واملناطــق لــدى الصنــدوق والبنــك الــدويل.
وقــام برنامــج زمالــة منظمــات اجملتمــع املــدين التابــع للصنــدوق ،يف
عامــه التاســع ،برعايــة مشــاركة  60منظمــة مــن أكثــر منظمــات اجملتمــع
املدين نشــاطا من االقتصادات النامية للمشــاركة يف اجتماعات الربيع
واالجتماعــات الســنوية .وإجمــاال ،حضــر االجتماعــات نحــو 1000
منظمــة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين .وعلــى هامــش االجتماعــات ،نظّــم
الصندوق والبنك الدويل ومنظمات اجملتمع املدين نحو  100جلسة يف
منتــدى سياســات منظمــات اجملتمــع املــدين بشــأن جمموعــة واســعة مــن
القضايــا شــملت اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن ،وعــدم املســاواة،
وتغيــر املنــاخ ،ومبــدأ الشــرطية ،والضرائــب الرشــيدة ،واملســاواة بيــن
اجلنســين .وعمــل الصنــدوق أيضــا علــى إشــراك منظمــات اجملتمــع املــدين
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وواصــل الصنــدوق رفــع مســتوى مشــاركته يف العمــل مــع الشــباب
— الذيــن يمثلــون اجليــل التــايل مــن صنــاع السياســات وزعمــاء العــامل
— مــن خــال االجتماعــات الســنوية ،وحلقــات نقــاش لتعريــف الطــاب
بالصندوق ،وزيارات اإلدارة العليا للصندوق إىل اجلامعات ،وفعاليات
بيــن الشــباب وكبــار موظفــي الصنــدوق .ففــي هــذا العــام ،مثــا ،التقــت
الســيدة املديــر العــام ب ـ  200طالــب وشــاب مــن رواد األعمــال والقيــادات
الشــبابية يف جامعــة زايــد يف مدينــة دبــي ،باإلمــارات العربيــة املتحــدة،
ملناقشــة التحديــات االقتصاديــة التــي يواجههــا شــباب اليــوم ،ال ســيما
القضايــا التــي تواجــه الشــباب يف الشــرق األوســط.
ويف ضــوء األثــر الكبيــر الــذي أحدثتــه األزمــة املاليــة العامليــة علــى
الوظائــف ،واصــل الصنــدوق تعاونــه مــع منظمــات العمــل بصــورة
منتظمــة علــى عــدة مســتويات .فاســتضاف الصنــدوق يف مقــره االجتمــاع
الرفيــع املســتوى الــذي يُعقــد كل ســنتين مــع االحتــاد الــدويل لنقابــات
العمــال ،وعقــد مناقشــات رســمية وغيــر رســيمة مــع منظمــات العمــل
بشــأن الوظائــف والنمــو وعــدم املســاواة والتفــاوض اجلماعــي.

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

نظــرا ألن املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ هــو بمثابــة
نافــذة الصنــدوق يف هــذه املنطقــة ذات األهميــة املتناميــة يف االقتصــاد
العاملــي ،فإنــه يتابــع التطــورات االقتصاديــة واملاليــة للمســاعدة يف
إضفــاء رؤيــة أكثــر تركيــزا علــى الواقــع اإلقليمــي ألنشــطة الصنــدوق
الرقابية .ويسعى املكتب إىل زيادة التعريف بدور الصندوق وسياساته
يف املنطقــة وإعــام الصنــدوق باملنظــورات اإلقليميــة بشــأن القضايــا
الرئيســية .وانطالقــا مــن هــذا الــدور ،يشــارك املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة
آســيا واحمليــط الهــادئ يف أنشــطة الرقابــة الثنائيــة – التــي جتــرى حاليــا
يف اليابــان ونيبــال وتايلنــد – كمــا زاد مــن مشــاركته يف أنشــطة الرقابــة
اإلقليميــة .ويشــارك موظفــو املكتــب مشــاركة نشــطة يف املنتديــات التــي
تُعقــد يف آســيا ،ومنهــا اجتمــاع رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا باإلضافــة
إىل الصيــن واليابــان وكوريــا (آســيان ،)3+واجتمــاع جملــس التعــاون
االقتصــادي لبلــدان آســيا واحمليــط الهــادئ ،واجتمــاع مديــري جمموعــة
البنــوك املركزيــة يف شــرق آســيا واحمليــط الهــادئ.

وباإلضافــة إىل ذلــك ،يقــوم املكتــب بأعمــال التواصــل اخلارجــي
والتوظيــف يف اليابــان ويف باقــي بلــدان املنطقــة ،كمــا يشــارك يف
احلــوار مــع صنــاع السياســات اآلســيويين عــن طريــق تنظيــم مؤتمــرات
وفعاليــات تتنــاول قضايــا السياســات الراهنــة ذات األهميــة بالنســبة
لعمــل الصنــدوق .ونظــم الصنــدوق يف نوفمبــر  2015مؤتمــرا رفيــع
املســتوى باالشــتراك مــع بورصــة بانكــوك ،ركــز علــى تنميــة أســواق
رأس املــال يف منطقــة امليكونــغ ،كمــا نظــم مؤتمــرا باالشــتراك مــع
جامعــة هيتوتسوباشــي بمدينــة طوكيــو يف مــارس  2016ناقــش
التقــدم احملــرز وحتديــات املســتقبل يف جمــال التكامــل االقتصــادي
يف آســيا ،بمــا يف ذلــك يف جمــاالت التجــارة واألســواق املاليــة
وأســواق العمــل.

املكتب اإلقليمي يف باريس وبروكسل

يضطلــع مكتــب الصنــدوق يف أوروبــا ،الكائــن يف باريــس وبروكســل،
بــدور حلقــة االتصــال مــع مؤسســات االحتــاد األوروبــي والبلــدان
األعضــاء فيــه ،وكذلــك املنظمــات الدوليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين
يف أوروبــا .ويشــترك املكتــب يف العمــل مــع مؤسســات مثــل املفوضيــة
األوروبيــة ،والبنــك املركــزي األوروبــي ،وآليــة االســتقرار األوروبيــة،
والبرملــان األوروبــي ،واللجنــة االقتصاديــة واملاليــة ،وجمموعــة
العمل املنبثقة عن جمموعة اليورو ،بشأن منطقة اليورو وسياسات
االحتــاد األوروبــي وكذلــك البرامــج القُطْريــة املشــتركة بيــن االحتــاد
األوروبــي وصنــدوق النقــد الــدويل .ويمثــل كذلــك الصنــدوق لــدى
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي.
ويدعــم املكتــب أيضــا عمليــات الصنــدوق يف أوروبــا ،بمــا يف ذلــك
أعمــال الرقابــة االقتصاديــة ،والبرامــج التــي يدعمهــا الصنــدوق،
واملســاعدة الفنيــة ،ويســاعد يف تنســيق أنشــطة االتصــال والتواصــل
اخلارجــي عبــر املنطقــة .وبصــورة أعــم ،فإنــه يعــزز احلــوار بشــأن
القضايــا االقتصاديــة العامليــة مــع مؤسســات االحتــاد األوروبــي،
واملنظمــات الدوليــة ،واحلكومــات ،واجملتمــع املــدين يف أوروبــا،
ويجتمــع بصفــة منتظمــة مــع ممثلــي احتــادات الصناعــات،
واالحتــادات العماليــة ،ومراكــز البحــوث والتفكيــر ،واألســواق املاليــة،
ووســائل اإلعــام.
ونظّــم املكتــب عــدة حلقــات تطبيقيــة وفعاليــات مشــتركة ،بمــا يف ذلــك
حلقــة تطبيقيــة مــع مركــز دراســات السياســات األوروبيــة بشــأن فعاليــة

وكجزء من دور املكتب يف دعم تنمية القدرات والتواصل اخلارجي،
شــارك املكتــب يف رعايــة حلقــة تطبيقيــة عُقــدت يف معهــد فيينــا
املشــترك لبرملانييــن مــن عــدة بلــدان مــن االحتــاد األوروبــي ،وحتــدث
اخلبــراء خــال فعاليــات أخــرى عقدهــا هــذا املعهــد .وتشــمل أنشــطة
التواصــل اخلارجــي للمكتــب إصــدار نشــرة إخباريــة خارجيــة تقــدم
معلومــات حديثــة بانتظــام عــن األحــداث التــي ينظمهــا الصنــدوق
ومنشــورات لألطــراف املعنيــة األوروبيــة الرئيســية ،وإطــاق صفحــة
نشــطة علــى موقــع تويتــر .وأخيــرا ،يدعــم املكتــب جهــود الصنــدوق
املتعلقــة بتعييــن املوظفيــن عــن طريــق عقــد مقابــات مــع املرشــحين
يف جامعــات عــدد مــن البلــدان األوروبيــة.

أنشــطة التواصــل اخلارجــي التــي يجريهــا املمثلــون
املقيمــون

ينتشــر املمثلــون املقيمــون التابعــون للصنــدوق يف  85بلــدا يف
جميــع أنحــاء العــامل ،ويضطلعــون بمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة
التــي تهــدف إىل حتســين فهــم عمــل الصنــدوق والقضايــا االقتصاديــة
الكليــة ،وكثيــرا مــا يكــون ذلــك بالتعــاون مــع اجلامعــات احملليــة
واحلكومــات واملنظمــات غيــر احلكوميــة.
وعلى سبيل املثال ،أجرى ممثل الصندوق املقيم يف جامايكا ،السيد
بيــرت فــان ســيلم ،أنشــطة تواصــل موسّــعة خــال العــام للمســاعدة يف
بنــاء الدعــم واإلبقــاء علــى الدعــم القائــم املق ـدّم لبرنامــج اإلصــاح
االقتصــادي الشــامل الــذي يدعمــه الصنــدوق يف البلــد ،حيــث أدىل
بعــدة حــوارات إذاعيــة وتلفزيونيــة وقــدم عروضــا عامــة للجمهــور،
وأســهم بمقــاالت رأي يف الصحــف ،ونظــم حلقــة نقــاش ربــع ســنوية
للتواصــل اخلارجــي بالتعــاون مــع جامعــة وســت إنديــز ،شــارك فيهــا
كبــار قــادة الــرأي مــن امليــدان اإلعالمــي ومنظمــات اجملتمــع املــدين
واملؤسســات األكاديميــة والقطــاع اخلــاص.

ويف زمبابــوي ،انضــم املمثــل املقيــم للصنــدوق ،الســيد كريســتيان
بيديز ،إىل املشاركين من السفارات ،واملنظمات الدولية ،واملنظمات
غيــر احلكوميــة ،يف ســبتمبر  ،2015إلطــاق منصــة  ،The spaceوهــي
منصــة أتاحــت لنحــو  2000شــاب مــن زمبابــوي مناقشــة التحديــات
احلاليــة واملســتقبلية التــي تواجــه البلــد ،ووضــع اســتراتيجيات للنمــو
الشــامل للجميــع .ويف وقــت الحــق ،ســاهم املكتــب التابــع للصنــدوق
يف سلســلة مــن احملاضــرات اجملانيــة عــن أساســيات علــم االقتصــاد
وعلــم اقتصــاد التنميــة ،ويعتــزم املشــاركة يف برنامــج تنظمــه منصــة
 The spaceيتضمــن عقــد حلقــات نقــاش ،وحماضــرات عــن االقتصــاد
وبرامــج قصيــرة حمتملــة للتدريــب الداخلــي.
التقرير السنوي ٢٠١٦

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

ويســهم املكتــب يف تنميــة القــدرات يف املنطقــة مــن خــال برنامــج
املنــح الدراســية املشــترك مــن أجــل آســيا بيــن اليابــان والصنــدوق،
وحلقــة النقــاش املشــتركة مــن أجــل آســيا بيــن اليابــان والصنــدوق،
وحلقــات نقــاش أخــرى بشــأن القضايــا االقتصاديــة الكليــة واملاليــة.
ومــن أبــرز الفعاليــات خــال هــذا العــام عقــد حلقــة نقــاش يف أكتوبــر
 2015حــول اســتقرار القطــاع املــايل اشــترك يف تنظيمهــا بنــك
فيتنــام املركــزي وإدارة األســواق النقديــة والرأســمالية يف الصنــدوق،
وحلقــة نقــاش يف ينايــر  2016بشــأن اإلحصــاءات االقتصاديــة
الكليــة املتكاملــة ومنهــج امليزانيــة العموميــة اشــترك يف تنظيمهــا
بنــك كمبوديــا الوطنــي وإدارة اإلحصــاءات يف الصنــدوق.

اإلصالحــات الهيكليــة ،ومؤتمــر مشــترك مــع إدارة شــؤون املاليــة
العامــة يف الصنــدوق بشــأن احلوكمــة املاليــة .وينظــم املكتــب مــآدب
غــداء رفيعــة املســتوى ملناقشــة السياســات مرتيــن كل عــام يف باريــس
وبروكســل ولنــدن وبرليــن ملناقشــة آراء الصنــدوق بشــأن التحديــات
الرئيســية التــي تواجــه االقتصــاد األوروبــي .وألقــى خبــراء الصنــدوق
كلمــات خــال املؤتمــرات الدوليــة يف بلجيــكا وفرنســا وأملانيــا وأيرلنــدا
وإيطاليــا ولكســمبرغ وهولنــدا وإســبانيا واململكــة املتحــدة.
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اإلطار  :4-3التواصل مع نقابات العمال يف غينيا
يف أعقــاب اإلضــراب العــام الــذي وقــع يف غينيــا يف فبرايــر  ،2016التقــى
املمثــل املقيــم للصنــدوق الســيد خوســيه ســليمان مــع منظمــات اجملتمــع
املــدين واالحتــادات التــي دعــت إىل اإلضــراب ملناقشــة مطالبهــا بخفــض
أســعار الوقــود .وعــرض أمامهــم هيــكل أســعار الوقــود يف غينيــا ،وتقاســم
معهــم معلومــات عــن أســعار الوقــود يف حمطــات توزيعــه يف البلــدان
اجملــاورة ،وأوضــح لهــم اآلثــار االقتصاديــة املترتبــة علــى أي خفــض يف
أســعار الوقــود يف حمطــات توزيعــه.
ويف إبريــل ،نظّــم حلقــة تطبيقيــة ملــدة نصــف يــوم مــع منظمــات اجملتمــع
املــدين واالحتــادات لتوضيــح دور الصنــدوق يف غينيــا .ووصــف اخلطــوط

وخــال هــذا العــام ،قــام الصنــدوق بتحديــث جميــع املواقــع
اإللكترونيــة للممثِّليــن املقيميــن والبالــغ عددهــا  123موقعــا
لتحســين تصميمهــا واتســاقها يف إطــار جهــد يهــدف إىل حتســين
التواصــل علــى املســتويين احمللــي واإلقليمــي.
ويف أرمينيــا ،أقامــت ممثلــة الصنــدوق املقيمــة الســيدة تيريــزا دابــان
سانشــيز شــراكة مــع «مؤسســة كليّــة الريــادة» ،وهــي إحــدى املنظمــات
األكاديميــة الرائــدة ،لتقديــم حماضــرات وحلقــات تطبيقيــة بشــأن
قضايــا اقتصاديــة منهــا آفــاق االقتصــاد العاملــي ،ومنظــورات عــن
االقتصــاد األرمينــي ،ومشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل وقضايــا
اجلنســين ،والعمــل اجلماعــي .ويف يونيــو  ،2015علــى ســبيل املثــال،
ألقى الســيد مســعود أحمد ،مدير إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى
يف الصندوق ،حماضرة يف الكليّة بعنوان «Policy Challenges and
Opportunities for Armenia in the Context of Regional and
» Global Economic Shocksحضرهــا عــدد كبيــر مــن املشــاركين

أســفرت عــن تبــادل حيــوي لــآراء مــع الطــاب.

وكجــزء مــن التواصــل اخلارجــي للصنــدوق يف جورجيــا ،يبــذل املمثــل
املقيــم الســيد عظيــم صادقــوف جهــودا دؤوبــة إلشــراك قــادة املســتقبل
يف البلــد .وتضمنــت األنشــطة عروضــا ومناقشــات مائــدة مســتديرة
مــع طــاب مــن جامعــة واليــة تبليســي ،وجامعــة ســان أنــدرو ،وكليــة
العلــوم السياســية .وتراوحــت املوضوعــات التــي تمــت مناقشــتها مــن
التحديــات االقتصاديــة التــي تواجــه جورجيــا واملنطقــة إىل القــوى
التــي تشــكل االقتصــاد العاملــي ودور الصنــدوق اآلخــذ يف التطــور.
ويف ماليزيــا ،عقــد الصنــدوق حلقــة تطبيقيــة ملــدة يوميــن يف
كواالملبــور بشــأن عمليــة التكامــل االقتصــادي واملــايل اجلاريــة يف
بلــدان رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا يف نوفمبــر  .2015واســتضافت
وزارة املاليــة املاليزيــة بمشــاركة املعهــد املاليــزي للبحــوث
االقتصاديــة حلقــة نقــاش حضرهــا  25مشــاركا مــن مســتودعات
الفكــر واملؤسســات األكاديميــة مــن تســعة بلــدان مــن بلــدان الرابطــة،
إىل جانــب ممثليــن عــن أمانــة رابطــة آســيان ،والبنــك الــدويل ،وبنــك
التنميــة اآلســيوي .وســاعدت هــذه الفعاليــة ،التــي عُقــدت يف حلظــة
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العريضــة مليزانيــة البلــد لعــام  2016وأهميــة اجلهــود احلكوميــة الراميــة إىل
تعبئــة املــوارد ،مشــجعا احلضــور علــى االســتفادة مــن املعلومــات املتاحــة
يف مكتبــه لتحســين فهمهــم للقضايــا االقتصاديــة وتعزيــز حوارهــم مــع
احلكومــة.
وكانــت ردود األفعــال علــى هــذه املبــادرات إيجابيــة للغايــة حيــث رحّبــت
منظمــات اجملتمــع املــدين وقــادة االحتــادات ببعثــة الصنــدوق املعنيــة
بمشــاورات املــادة الرابعــة لعــام  2016ودعــوا الســيد ســليمان حلضــور
معتكفهــم الــذي كان مــن املقــرر عقــده يف منتصــف مايــو  2016لتدريبهــم
علــى السياســات االقتصاديــة.

فارقــة تزامنــت مــع إطــاق اجلماعــة االقتصاديــة لرابطــة أمم جنــوب
شــرق آســيا خــال مؤتمــر قمــة زعمــاء الرابطــة ،يف تعزيــز تواصــل
الصنــدوق اخلارجــي مــع جمموعــة مهمــة مــن األطــراف املؤثــرة يف
رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا ،وهــي منطقــة كبيــرة وديناميــة وذات
أهميــة اســتراتيجية يقطنهــا  630مليــون نســمة ويبلــغ إجمــايل
ناجتهــا احمللــي  2.6تريليــون دوالر.
وأبرمــت كوســوفو اتفــاق اســتعداد ائتمــاين مــع الصنــدوق يدعــم
الســلطات يف جهودهــا الراميــة إىل احلفــاظ علــى االســتقرار املــايل
الكلــي وحتســين آفــاق النمــو يف كوســوفو .ويلقــي ممثــل الصنــدوق
املقيم يف برستينا ،السيد رود فيرمويلن ،حماضرات يف اجلامعات،
وكلمــات يف جمموعــة مــن املناســبات ،ويتعــاون مــع وســائل اإلعــام
احملليــة مــن خــال عقــد حــوارات تلفزيونيــة وإذاعيــة ،ومؤتمــرات
صحفيــة ،وكتابــة مقــاالت يف الصحــف واجملــات .وتصــل هــذه
األنشــطة إىل جمهــور عريــض وتســاعد يف رفــع وعــي اجلمهــور
باحلاجــة إىل إجــراء إصالحــات رئيســية .وتشــير اآلراء اإليجابيــة عــن
أنشــطة التواصــل هــذه إىل أنهــا تســاعد يف بنــاء فهــم أفضــل ملــا يقــوم
بــه الصنــدوق بوجــه عــام ومــا يفعلــه يف كوســوفو بوجــه خــاص.

احلصص واحلوكمة
إصالح حصص العضوية يف الصندوق

دخلــت جمموعــة واســعة مــن إصالحــات حصــص العضويــة واحلوكمة
يف الصنــدوق حيــز النفــاذ يف ينايــر  ،2016علــى النحــو الوارد وصفه
يف نشــرة » «spotlightبشــأن إصــاح حصــص العضويــة ،وهــو مــا
يمثــل خطــوة بالغــة األهميــة عــززت دور الصنــدوق يف دعــم االســتقرار
املــايل العاملــي .وأدت هــذه اإلصالحــات إىل زيــادة كبيــرة يف املــوارد
األساســية للصنــدوق ،ممــا ســاعد املؤسســة علــى االســتجابة لألزمــات
بفعاليــة أكبــر ،وأدت أيضــا إىل حتســين حوكمــة الصنــدوق عــن طريــق
إبــراز الــدور املتزايــد للبلــدان الصاعــدة والناميــة الديناميــة يف
االقتصــاد العاملــي.

وحتــى  30إبريــل  ،2016بلــغ عــدد األعضــاء الذيــن وافقــوا علــى
زيــادات حصــص العضويــة  177عضــوا ،بمــا يمثــل  %99.3مــن
جممــوع احلصــص ،وبلــغ عــدد األعضــاء الذيــن اســتكملوا ســداد
الزيــادات علــى مدفوعــات حصــص عضويتهــم  167بلــدا عضــوا.
وبهــذه املدفوعــات ،بلــغ إجمــايل مدفوعــات حصــص العضويــة يف
الصنــدوق  471.6مليــار دوالر.

أصبحت ناورو البلد رقم  189الذي ينضم إىل
عضوية الصندوق

انضمــت جمهوريــة نــاورو إىل عضويــة الصنــدوق يف إبريــل 2016
لتصبــح البلــد العضــو رقــم  ،189وأقيمــت بهــذه املناســبة احتفاليــة
يف واشــنطن العاصمــة.

وســتكون نــاورو ثــاين أصغــر عضــو يف الصنــدوق بعــد توفالــو ،قياســا
بقيمــة اشــتراكها البالغــة مليــوين وحــدة حقــوق ســحب خاصــة (2.81
مليــون دوالر) .وســيكون هــذا هــو احلــال بعــد ســدادها للزيــادة املقــررة
يف حصتهــا يف إطــار املراجعــة العامــة الرابعــة عشــر ،التــي ســتزيد
حصتهــا إىل  2.8مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة .ويبلــغ عــدد
ســكان نــاورو ،التــي تقــع يف احمليــط الهــادئ ،نحــو عشــرة آالف
وخمســمائة نســمة وتبلــغ مســاحة أراضيهــا حــوايل ثمانيــة أميــال
مربعــة .كمــا أن نــاورو تعــد أصغــر دولــة ذات ســيادة يف العــامل بعــد
مدينــة الفاتيــكان مــن حيــث تعــداد الســكان واملســاحة.
ويعتمــد اقتصــاد نــاورو علــى تعديــن الفوســفات ،وعلــى املركــز
اإلقليمــي للبــت يف طلبــات اللجــوء التابــع ألســتراليا ،واإليــرادات
املتأتيــة مــن رســوم منــح رخــص صيــد األســماك .ويف الســنوات
األخيــرة ،حقــق النمــو أداء قويــا ،مدفوعــا يف األســاس بعمليــات
املركــز اإلقليمــي للبــت يف طلبــات اللجــوء وصــادرات الفوســفات ،وإن
هــدأت وتيرتــه يف عــام .2015
وتتيــح العضويــة للصنــدوق وســائر شــركاء التنميــة — حيــث انضــم
البلــد كذلــك إىل البنــك الــدويل مؤخــرا — مســاعدة الســلطات علــى
تنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة والتغلــب علــى التحديــات اإلنمائيــة.
وسيشــارك البلــد يف مراجعــة ســنوية يجريهــا الصنــدوق القتصــاده
وسيســتفيد مــن حتليــل قُطْــري مقــارن ،إىل جانــب اســتفادته مــن
قــروض الصنــدوق .وحتصــل نــاورو علــى مســاعدة فنيــة مــن خــال
مركــز صنــدوق النقــد الــدويل للمســاعدة الفنيــة واملاليــة يف منطقــة
احمليــط الهــادئ ،ومقــره يف فيجــي.

تمثل الشفافية يف السياسة االقتصادية وتوافر البيانات املوثوقة
عــن التطــورات االقتصاديــة واملاليــة عامليــن بالغــا األهميــة يف
اتخــاذ القــرارات الســليمة وسالســة أداء االقتصــاد .ويطبّــق الصنــدوق
سياســات لضمــان توفيــر معلومــات مفيــدة وصحيحــة علــى نحــو آين
جلمهــوره العاملــي — ســواء عــن دوره يف االقتصــاد العاملــي أو يف
اقتصــادات بلدانــه األعضــاء.
وتســاعد الشــفافية االقتصــادات علــى حتســين أدائهــا وجتعلهــا
أقــل تأثــرا باألزمــات .وتشــجع زيــادة انفتــاح البلــدان األعضــاء
علــى توســيع نطــاق املناقشــة العامــة للسياســات ودراســتها،
وتعــزز مســاءلة صنــاع السياســات ،ومصداقيــة السياســات ،وتيســر
عمــل األســواق املاليــة بكفــاءة وسالســة .كمــا أن زيــادة انفتــاح
الصنــدوق ووضوحــه بشــأن سياســاته ومــا يقدمــه مــن مشــورة إىل
البلــدان األعضــاء يســهمان يف فهــم دور الصنــدوق وعملياتــه بشــكل
أفضــل ،وبنــاء زخــم ملشــورة الصنــدوق يف جمــال السياســات ،وتيســير
مســاءلة املؤسســة .ومــن املفتــرض كذلــك أن يســهم التدقيــق اخلارجــي
يف دعــم جــودة رقابــة الصنــدوق وبراجمــه.
ويســتند منهــج الصنــدوق إزاء الشــفافية علــى املبــدأ العــام الــذي
يقضــي بــأن يســعى الصنــدوق إىل الكشــف عــن الوثائــق واملعلومــات
بشــكل فــوري مــا مل تكــن هنــاك أســباب قويــة وحمــددة حتــول دون
الكشــف عنهــا .ويحتــرم هــذا املبــدأ الطابــع الطوعــي لنشــر الوثائــق
املتعلقــة بالبلــدان األعضــاء.
وعــادة مــا يكــون نشــر الوثائــق القُطْريــة التــي يجــرى إعدادهــا لنظــر
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق («وثائــق اجمللــس») «طوعــي ولكــن
مفتــرض» ،أي أنــه يُش ـجَّع علــى نشــر هــذه الوثائــق وإن كان ذلــك
طوعيــا .وعــادة مــا يتــم احلصــول علــى موافقــة العضــو علــى نشــر
وثيقــة مــن وثائــق اجمللــس علــى أســاس عــدم اعتــراض البلــد العضــو.
ويكــون نشــر دراســات السياســات مفترضــا ولكنــه يخضــع ملوافقــة
اجمللــس ،يف حيــن يتطلــب نشــر الوثائــق اخلاصــة ببلــدان متعــددة
احلصــول علــى موافقــة اجمللــس أو األعضــاء املشــاركين حســب نــوع
الوثيقــة املعنيــة.
وتتواصــل جهــود الصنــدوق الراميــة إىل حتســين فهــم عملياتــه
واملشــاركة مــع اجلمهــور علــى نطــاق أوســع علــى أســاس أربعــة
خطــوط عريضــة وهــي )1( :شــفافية برامــج الرقابــة والبرامــج التــي
يدعمهــا الصنــدوق )2( ،شــفافية عملياتــه املاليــة )3( ،املراجعــة
والتقييــم اخلارجــي والداخلــي )4( ،االتصــاالت اخلارجيــة .وتخضــع
سياســة الشــفافية يف الصنــدوق للمراجعــة كل خمــس ســنوات :وقــد
أجريــت آخــر عمليــة مراجعــة يف عــام  .2013راجــع أيضــا القســمين
بشــأن «املســاءلة» و»التواصــل اخلارجــي واملشــاركة يف العمــل مــع
األطــراف اخلارجيــة املعنيــة» أعــاه.
التقرير السنوي ٢٠١٦

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

وســمح ســن اإلصالحــات ،التــي وافــق عليهــا جملــس احملافظيــن
أصــا يف عــام  ،2010بــأن يكــون الصنــدوق أكثــر تمثيــا لبلدانــه
األعضــاء ومعاصــرا وجمهــزا بشــكل أفضــل لتلبيــة احتياجــات بلدانــه
األعضــاء يف القــرن احلــادي والعشــرين .واســتندت هــذه اإلصالحــات
إىل جمموعــة ســابقة مــن التغييــرات املؤسســية التــي أقرهــا جملــس
احملافظيــن يف عــام .2008
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الصــف اخللفــي (مــن اليســار إىل اليميــن) :فرنانــدو خيمينيــس التــوري ،وكارلــو كوتاريللــي ،وإبراهيــم خليــل تشــاناكجي،
وجيمــس هــايل (اعتبــارا مــن  3يونيــو  ،)2016ودانييــل هيلــر ،وســوبير غــوكارن ،وســتيفن مايــر
الصــف األوســط :منــو ســنيل ،وفهــد الشــثري ،وحــازم الببــاوي ،وحممــد جعفــر جمــرد ،ونغويتــو تيراينــا يامبــاي،
وســونيل ســابهاروال ،وتومــاس أوســتروس ،ومارزونيشــام عمــر
الصــف األمامــي :أوتافينــاو كانوتــو ،وجيــن جونــغ شــيا ،وماســاكي كايــزوكا (اعتبــارا مــن  13يونيــو ،)2016
شيليشــيه مبونــدو كابويبويــه ،وأليكســي موزيــن ،وبــاري ســتيرالند ،وهيكتــور توريــس ،وســتيفن فيلــد ،وهيرفيــه
دي فيليروشــيه
(راجع قائمة الدوائر االنتخابية يف الصفحة )104
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فريق اإلدارة
العليا
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(من اليسار إىل اليمين):

كارال غراسو ،نائب املدير العام ورئيس الشؤون اإلدارية

كريستين الغارد ،املدير العام

ميتسوهيرو فوروساوا ،نائب املدير العام

ديفيد ليبتون ،النائب األول للمدير العام
من زو ،نائب املدير العام

(تــاو جانــغ حــل حمــل مــن زو يف نهايــة مــدة خدمتــه ،بــدءا مــن  22أغســطس
)2016
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املديرون التنفيذيون واملناوبون (حسب الوضع يف  30إبريل )2016

شاغر
سونيل سابهاروال

الواليات املتحدة

ميكيو كاجيكاوا
تيتسويا هيروشيما

اليابان

جين جونغ شيا
سون بين

الصين

منو سنيل

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

ويلي كيكنز
أوليكساندر بيتريك
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ستيفن ماير
كالوس ميرك

أملانيا

فرناندو خيمينيس التوري
ماريا أجنيليكا أربيليز
كارلوس هورتادو لوبيز

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

مارزونيشام عمر
بورنفيبا
تانغتشاراوينمونكونغ

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

كارلو كوتاريللي
ميكاليس بساليدوبولوس

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

هيرفيه دي فيليروشيه
شفان باديرو-غافاري

فرنسا

ستيفن فيلد
فيكي وايت

اململكة املتحدة

باري ستيرالند
كوانغهاي شوي
فيكي بياليتر

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

سيرج دوبون
مايكل ماكغارث

أنتيغوا وباربودا ،جزر البهاما ،باربادوس ،بليز ،كندا ،دومينيكا ،غرينادا،
أيرلندا ،جاميكا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،سان فنسنت
وجزر غرينادين

توماس أوستروس
كيمو فيروالينن

الدانمرك ،إستونيا ،فنلندا ،أيسلندا ،التفيا ،ليتوانيا ،النرويج ،السويد
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سوبير غوكارن
روباسينغ غوناراتنه

بنغالديش ،بوتان ،الهند ،سري النكا

أوتافيانو كانوتو
ماتيوس كافاليري
خوسيه فاتشادا

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

شيليشيه كابويبويه
ماكسويل مكويزاالمبا
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

دانييل هيلر
لودفيك كوتيكي

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

أليكسي موجين
الف باالي

االحتاد الروسي

حازم الببالوي
سامي جدع

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

حممد جعفر جمرد
حممد الدايري

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

فهد الشثري
هشام العقيل

اململكة العربية السعودية

نغويتو تيراينا يامباي
مامادو يور ديالو
حممد األمين راغاين

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

هيكتور توريس
أوسكار هندريك

األرجنتين ،بوليفيا ،شيلي ،باراغواي ،بيرو ،أوروغواي

التقرير السنوي ٢٠١٦

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

إبراهيم خليل تشاناكجي
كريستيان جست
سزيالرد بنك

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

105
105
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إدارات املناطق اجلغرافية
أنطوانيت مونسيو سايه مدير اإلدارة اإلفريقية

		
شان يون ري

مدير إدارة آسيا واحمليط الهادئ

		
بول تومسين

مدير اإلدارة األوروبية

		
مسعود أحمد

مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اليهاندرو 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

		
هوزيه فينيالز

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

صندوق النقد الدويل

املعلومات واالتصال
		
أود بير بريك

مدير املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

اكسيل بيرتوتش-صامويل املمثل اخلاص لدى األمم املتحدة

		
جيفري فرانكس

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

اخلدمات املساندة
		
كريس هيموس

مدير إدارة اخلدمات املؤسسية واملرافق

		
مارك بالنت

مدير إدارة املوارد البشرية

		
سوزان سوارت

مسؤول املعلومات األول ،ومدير إدارة تكنولوجيا املعلومات

		
جيانهاي لين

أمين صندوق النقد الدويل ،إدارة أمانة الصندوق

		
كلير برادي

مدير مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

		
دانييل سيترين

مدير مكتب امليزانية والتخطيط

		
كينيث ميراندا

مدير مكتب االستثمار

مويسس شوورتس

مدير مكتب التقييم املستقل

املوارد املالية والهيكل التنظيمي

املكاتب
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استعراض السنة الرقمية يف العام املايل 2016

 ٪٢٦زﻳﺎدة
ﰲ ﻋﺪد اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﳌﻮﻗﻊ imf.org
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ﻛﻴﻨﻴﺎ
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اجلزء 4

التطلع إىل املستقبل

من أهم أنشطة الصندوق اجلارية يف السنة املالية  2017تلك األنشطة املتعلقة بمراجعة
حصــص العضويــة ،وتقييمــات القطــاع املــايل ،وخماطــر املاليــة العامــة ،والسياســة
الضريبيــة ،وعــدم املســاواة يف الدخــل وبيــن اجلنســين ،وتغيــر املنــاخ ،واســتراتيجيات
مكافحــة الفســاد.

مراجعة حصص
العضوية

مــع دخــول املراجعــة الســابقة حيــز
النفــاذ يف ينايــر  ،2016وجّــه الصنــدوق
اهتمامــه نحــو اســتكمال املراجعــة
التاليــة التــي ســتتضمن وضــع صيغــة
جديــدة للحصــص.

تقييم القطاع املايل

ســوف تتركــز التحليــات التــي جتريهــا
فــرق العمــل مــن خبــراء الصنــدوق علــى
اخملاطــر النظاميــة ،والترابــط املــايل،
وسياســات الســامة االحترازيــة الكليــة
وإدارة األزمــات.

أنشطة املالية العامة

تقــدم تقاريــر الصنــدوق شــرحا ملــدى
حاجــة البلــدان للتفهــم التــام للمخاطــر
احملتملــة التــي حتيــط بمركزهــا املــايل
وآثــار خمتلــف تصميمــات السياســات
الضريبيــة علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي.

عدم املساواة يف
الدخل وبين اجلنسين

يتنــاول عمــل الصنــدوق حتليــل الروابــط
بيــن عــدم املســاواة يف الدخــل والنمــو،
وتأثيــر سياســة املاليــة العامــة ،وعــدم
املســاواة بيــن اجلنســين.

تركــزت جهــود الصنــدوق علــى انعكاســات
تغيــر املنــاخ علــى املاليــة العامــة
واالقتصــاد الكلــي والقطــاع املــايل،
وعلــى تســعير الطاقــة.

استراتيجيات
مكافحة الفساد

ضــرورة إعطــاء األولويــة للشــفافية
وســيادة القانــون واملؤسســات الفعالــة.
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املراجعة العامة اخلامسة عشر
حلصص العضوية
مــع دخــول املراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة للحصــص حيــز التنفيــذ
يف ينايــر  2016وبــدء العمــل بتعديــل اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق
املعنــي بإصــاح اجمللــس التنفيــذي ،وجّــه صنــدوق النقــد الــدويل
اهتمامــه نحــو اســتكمال املراجعــة التاليــة يف موعــد غايتــه أكتوبــر
.2017
وقــد تأجــل عمــل اجمللــس التنفيــذي املتعلــق باملراجعــة اخلامســة
عشــرة نتيجــة التأخــر يف تنفيــذ جمموعــة إصالحــات نظــام احلصــص
واحلوكمــة — املعروفــة باســم إصالحــات عــام  — 2010يف
ســياق املراجعــة الرابعــة عشــرة.
ويف األول مــن شــهر فبرايــر  2016قــام اجمللــس التنفيــذي بإخطــار
جملــس احملافظيــن بأنــه اعتبــارا مــن  26ينايــر  2016بــدأ ســريان
التعديــل املعنــي بإصــاح اجمللــس التنفيــذي ،ممــا سيســمح ببــدء
ســريان زيــادات احلصــص وفقــا للمراجعــة العامــة الرابعــة عشــرة.
ونظــرا ألن اجمللــس التنفيــذي مل يكــن قــد توصــل بعــد لرؤيــة معينــة
حــول مــدى كفايــة احلصــص يف ســياق املراجعــة اخلامســة عشــرة،
فقــد اقتــرح علــى جملــس احملافظيــن االســتمرار يف املراجعة اخلامســة
عشــرة .ويف  19فبرايــر  2016اعتمــد جملــس احملافظيــن قــرارا يعــرب

اإلطار  :1-4صيغة حصص العضوية

تمــت املوافقــة علــى صيغــة احلصــص احلاليــة يف عــام  ،2008وتشــمل
أربعــة متغيــرات (إجمــايل النــاجت احمللــي ،ودرجــة االنفتــاح ،ومــدى التغيــر
االقتصــادي ،واالحتياطيــات) معبــرا عنهــا علــى أســاس اجملاميــع الكليــة
العامليــة ،مــع تخصيــص أوزان ترجيحيــة للمتغيــرات يصــل جمموعهــا
إىل  .1.0وتتضمــن الصيغــة كذلــك «عامــل تقليــص» يحــد مــن التبايــن يف
أنصبــة احلصــص احملســوبة للبلــدان اخملتلفــة مــع التأثيــر بدرجــة أكبــر علــى
االقتصــادات الكبيــرة مقارنــة باالقتصــادات الصغيــرة .وفيمــا يلــي الصيغــة
احلاليــة:
CQS = (0.5*Y + 0.3*O + 0.15*V + 0.05*R)k

حيث:

 = CQSأنصبة احلصص احملسوبة؛
ملحَوَّل بأســعار الصرف الســائدة
 = Yمزيج من إجمايل الناجت احمللي ا ُ
يف الســوق وبأســعار الصــرف حســب تعــادل القــوى الشــرائية بمتوســط
علــى مــدار فتــرة ثــاث ســنوات .وتخصــص أوزان إجمــايل النــاجت احمللــي
بأســعار الســوق وباألســعار حســب تعــادل القــوى الشــرائية بنســبة 0.60
و 0.40علــى التــوايل؛
 = Oاملتوســط الســنوي حلاصــل املدفوعــات اجلاريــة واملقبوضــات
اجلاريــة (الســلع ،واخلدمــات ،والدخــل ،والتحويــات) ملــدة خمــس
ســنوات؛
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صندوق النقد الدويل

فيــه عــن أســفه لعــدم اســتكمال
املراجعــة اخلامســة عشــرة
ويدعــو اجمللــس التنفيــذي
للعمــل بصــورة عاجلــة مــن
أجــل اســتكمال املراجعــة
اخلامســة عشــرة وفقــا
للتفاهمــات الســابقة ،بهــدف
اســتكمال هــذه املراجعــة
بحلــول موعــد االجتماعــات
الســنوية لعــام .2017
ويف  16إبريــل  2016أعربــت اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة
واملاليــة يف الصنــدوق عــن ترحيبهــا الشــديد «ببــدء ســريان زيــادات

 = Vمــدى التغيــر يف املقبوضــات اجلاريــة وصــايف التدفقــات
الرأســمالية (مقيســة باالنحــراف املعيــاري عــن اجتــاه عــام متمركــز
لثــاث ســنوات علــى مــدار  13عامــا)؛

 = Rمتوســط  12شــهرا مــن االحتياطيــات الرســمية علــى مــدار ســنة
(النقــد األجنبــي ،واحليــازات مــن حقــوق الســحب اخلاصــة ،ومركــز
االحتياطــي لــدى الصنــدوق ،والذهــب النقــدي)؛
 = kعامــل تقليــص مقــداره  0.95يتــم تطبيقــه علــى أنصبــة احلصص
احملســوبة التــي مل يتــم تقليصهــا ثــم يتــم تعديلهــا ليصــل جمموعهــا
إىل .100
وقــد اســتكملت املراجعــة الشــاملة لصيغــة احلصــص يف ينايــر 2013
وأُح ـرِز تقــدم يف حتديــد العناصــر الرئيســية التــي يمكــن أن تشــكل
األســاس للتوصــل إىل اتفــاق نهائــي بشــأن صيغــة جديــدة للحصــص.
وتــم االتفــاق علــى أن الطريقــة املثلــى لتوافــق اآلراء علــى نطــاق واســع
بشــأن وضــع صيغــة جديــدة للحصــص ســيكون يف ســياق املراجعــة
اخلامســة عشــرة وليــس علــى أســاس مســتقل (راجــع «تقريــر اجمللــس
التنفيــذي إىل جملــس احملافظيــن حــول نتائــج مراجعــة صيغــة
احلصــص»).

وصرحــت اللجنــة الدوليــة
للشــؤون النقديــة واملاليــة يف البيــان الصــادر عنهــا بأنــه «مــن
املتوقــع أن تــؤدي أي إعــادة مواءمــة للحصــص بمقتضــى هــذه
املراجعــة [اخلامســة عشــرة] إىل زيــادات يف أنصبــة حصــص
االقتصــادات الديناميكيــة بمــا يتــاءم مــع مراكزهــا النســبية يف
االقتصــاد العاملــي ،ومــن ثــم يرجــح أن حتــدث زيــادات يف أنصبــة
بلــدان األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة ككل .ونحــن ملتزمــون
بحمايــة صــوت وتمثيــل أفقــر البلــدان األعضــاء .ونعيــد تأكيــد التزامنــا
باحلفــاظ علــى الصنــدوق قويــا ومرتكــزا علــى احلصــص وممتلــكا
للمــوارد الكافيــة».

جدول أعمال برنامج تقييم
القطاع املايل يف عام ٢٠١٧
سيشــهد عــام  2017حتــوال يف تركيــز «برنامــج تقييــم القطــاع
املــايل» الــذي وضعــه الصنــدوق لتقييــم مــدى اســتقرار النظــم املاليــة
يف البلــدان اخملتلفــة باجتــاه بعــض أكبــر النظــم املاليــة وأكثرهــا
ترابطــا .وتُــرى حاليــا برامــج تقييــم القطــاع املــايل يف عــدد مــن
بلــدان منطقــة اليــورو ألول مــرة منــذ التح ـوُل يف البيئــة التنظيميــة

ويف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة ،اتفــق اجمللــس التنفيــذي
للصنــدوق يف  2010علــى إجــراء فحــص مــايل إلزامــي كل خمــس
ســنوات يغطــي أكبــر  25قطاعــا ماليــا .وقــد أجريــت آخــر مراجعــة
لبرنامــج تقييــم القطــاع املــايل يف الســنة املاليــة  2015عندمــا تــم
توســيع القائمــة لتغطــي  29بلــدا .ومــن بيــن البلــدان التــي ســتختتم
تقييمــات االســتقرار املــايل يف ظــل «برنامــج تقييــم القطــاع املــايل»
يف الســنة املاليــة  2017كل مــن أملانيــا واململكــة املتحــدة إىل
جانــب آيرلنــدا واملكســيك وروســيا وغيرهــا .وقــد بــدأت أعمــال التقييــم
املتعلقــة بالصيــن وإســبانيا وســوف تســتكمل يف الســنة املاليــة
.2018
ويف ظــل برنامــج تقييــم القطــاع املــايل يجــري تقييــم ثالثــة عناصــر
أساســية لالســتقرار املــايل يف جميــع البلــدان ،هــي:
 nصالبة البنوك وغيرها من املؤسسات املالية الكبرى ،باستخدام
عدة وسائل منها اختبار القدرة على حتمل الضغوط وحتليل عوامل
اخلطر التي تهدد النظام املايل؛n
 nوجودة اإلشراف على النظام املايل — مع مراعاة اإلطار
االقتصادي الكلي — بما يف ذلك قطاعات البنوك واألوراق املالية
والتأمين والقطاعات الفرعية األخرى التي تعتبر مؤثرة نظاميا؛
 nوقدرة صناع السياسات وشبكات األمان املايل على الصمود
أمام الضغوط املالية العميقة والتصدي لها بفعالية.
وينقســم الهــدف النهائــي لتقييمــات برنامــج تقييــم القطــاع املــايل
إىل شــقين :قيــاس مــدى اســتقرار القطــاع املــايل وســامته وتقييــم
إمكانيــة مســاهمته يف النمــو والتنميــة .ويحــدد الصنــدوق تقييماتــه
حســب ظــروف كل بلــد علــى حــدة لتحليــل القضايــا التــي تشــكل مصــدرا
لالهتمــام أو القلــق بصفــة خاصــة يف كل بلــد .وخــال الســنة املاليــة
 ،2017ســوف تتركــز التحليــات التــي جتريهــا فــرق العمــل مــن خبــراء
الصنــدوق علــى اخملاطــر النظاميــة ،والترابــط املــايل ،وسياســات
الســامة االحترازيــة الكليــة وإدارة األزمــات .كذلــك تقــدم النتائــج
املســتخلصة مــن تقريــر اســتقرار القطــاع املــايل مســاهمة عاليــة
القيمــة يف أنشــطة الصنــدوق الرقابيــة علــى نطــاق أوســع القتصــادات
البلــدان يف إطــار عمليــة مشــاورات املــادة الرابعــة.
التقرير السنوي ٢٠١٦

التطلع إىل املستقبل

احلصــص» وفقــا للمراجعــة الرابعــة
عشــرة والتعديــل املعنــي بإصــاح
اجمللــس التنفيــذي .ودعــت اجمللــس
التنفيــذي إىل «العمــل بصــورة عاجلــة
الســتكمال» املراجعــة اخلامســة عشــرة،
بمــا يف ذلــك وضــع صيغــة جديــدة
للحصــص ،بحلــول موعــد
االجتماعــات الســنوية
لعــام  .2017وأفــادت
اللجنــة الدوليــة للشــؤون
النقديــة واملاليــة بأنهــا
تتطلــع إىل اســتعراض
تقريــر لســير العمــل يف هــذا
اخلصــوص يف اجتماعهــا
القــادم خــال االجتماعــات
الســنوية لعــام .2016

والرقابيــة نتيجــة إصالحــات مــا بعــد األزمــة ،وخاصــة إنشــاء
«االحتــاد املصــريف األوروبــي».
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العمل قيد اإلجناز يف جمال املالية العامة
حتليل وإدارة خماطر املالية العامة :أفضل املمارسات
وفقــا ملــا أكدتــه األزمــة املاليــة العامليــة ومؤخــرا انهيــار أســعار
الســلع األوليــة ،فــإن حتليــل وإدارة خماطــر املاليــة العامــة علــى
نحــو شــامل يمكنهمــا املســاعدة يف ضمــان ســامة املاليــات العامــة
واســتقرار االقتصــاد الكلــي .وعلــى مــدار رُبــع القــرن املاضــي ،شــهدت
احلكومــات يف املتوســط صدمــة ماليــة ســلبية بنســبة  %6مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي مــرة كل  12عامــا.
ويســهم الصنــدوق بــدور حيــوي يف حتســين حتليــل وإدارة خماطــر
املاليــة العامــة بيــن بلدانــه األعضــاء .ويف أوائــل الســنة املاليــة
 ،2017صــدرت دراســة بعنــوان «حتليــل وإدارة خماطــر املاليــة
العامــة» ( ،)Analyzing and Managing Fiscal Risksتوضــح مــدى
حاجــة البلــدان للتفهــم التــام للمخاطــر احملتملــة التــي حتيــط بمركزهــا
املــايل .فإجــراء تقييــم شــامل ومتكامــل للصدمــات احملتملــة يف
ماليــات احلكومــات ،يف هيئــة اختبــار القــدرة علــى حتمــل الضغــوط
املاليــة ،يمكــن أن يســاعد صنــاع السياســات علــى حمــاكاة آثــار
الصدمــات علــى تنبؤاتهــا األساســية .وتتمثــل الركيــزة األساســية
ملثــل هــذا التحليــل يف إعــداد بيانــات شــاملة وموثوقــة وحديثــة عــن
حالــة املاليــة العامــة بحيــث تشــمل كل الكيانــات العامــة واألرصــدة
والتدفقــات.
وتخلُــص هــذه الدراســة إىل ضــرورة تعزيــز البلــدان مــن قدراتهــا
لتخفيــف خماطــر املاليــة العامــة وإدارتهــا وذلــك بالتوســع يف
جمموعــات أدواتهــا إلدارة خماطــر املاليــة العامــة واالســتعانة
بــأدوات لتحويــل اخملاطــر واقتســامها وحتديــد اخملصصــات الالزمــة
ملواجهتهــا .ويف هــذا الســياق ،يتعيــن علــى البلــدان املوازنــة بيــن
مزايــا احلــد مــن التعــرض للصدمــات والتكاليــف املاليــة وغيرهــا ملــا
قــد يتطلبــه ذلــك مــن سياســات.
وينبغــي أن حتــرص البلــدان علــى حتقيــق االســتفادة القصــوى مــن
أســاليب التنبــؤات االحتماليــة عنــد وضــع أهــداف سياســة املاليــة
العامــة يف األجليــن الطويــل واملتوســط .ومــن املمكــن اســتخدام هــذه
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األســاليب لتحديــد أوجــه عــدم اليقيــن احمليطــة بمســارات الديــن العــام
متوســطة األجــل .وبإمــكان هــذه األدوات ،إىل جانــب اختبــارات قــدرة
املاليــة العامــة ،أن توفــر معلومــات قيِّمــة حــول احتمــاالت بقــاء بلــد
مــا ضمــن احلــدود القصــوى للديــون املتضمنــة يف قواعــد املاليــة
العامــة التــي وضعتهــا.
ويقــدم الصنــدوق مســاعدته للبلــدان األعضــاء يف تقييــم وإدارة
خماطــر املاليــة العامــة وذلــك بتقديــم املســاعدة الفنيــة حــول كيفيــة
إعــداد امليزانيــات العموميــة يف القطــاع العــام ،وإقامــة املؤسســات
وبنــاء القــدرات لتحديــد خماطــر معينــة حتــدد املاليــة العامــة وحتديــد
مــدى تأثيرهــا احملتمــل ،وإجــراء اختبــارات قــدرة املاليــة العامــة علــى
حتمــل الضغــوط ،ودمــج اخملاطــر يف تصميــم أهــداف املاليــة العامــة
علــى املــدى املتوســط.

السياسة الضريبية ،والرفع املايل ،واالستقرار
االقتصادي الكلي
يصــدر خــال الســنة املاليــة  2017تقريــر للعــرض علــى اجمللــس
التنفيــذي حــول «السياســة الضريبيــة ،والرفــع املــايل واالســتقرار
االقتصــادي الكلــي» (Tax Policy, Leverage, and Macroeconomic
 )Stabilityويبحــث يف تأثيــر خمتلــف تصميمــات السياســة الضريبيــة
علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي .ومــن أهــم القضايــا يف هــذا الشــأن
التأثيــر الــذي يخلفــه التمييــز بيــن ســندات الديــن وأســهم امللكيــة
يف العديــد مــن نظــم ضرائــب الشــركات علــى قــرارات الشــركات
باالســتعانة بالرفــع املــايل .وبتشــجيع رفــع نســب ديــون الشــركات
يمكــن أن تــؤدي مثــل هــذه احلوافــز الضريبيــة إىل زيــادة احتمــاالت
إعســار الشــركات ويف النهايــة تكــون لهــا انعكاســات علــى احتمــاالت
اســتقرار االقتصــاد الكلــي.
ويبحــث هــذا التقريــر يف فعاليــة وكفــاءة إصالحــات السياســات
الضريبيــة التــي تعمــل علــى حتييــد أثــر هــذا التحيــز للديــون ،مثــل أنــواع
القيــود البديلــة إلمكانيــة خصــم مدفوعــات الفائــدة ،واخلصومــات
املماثلــة للعائــدات علــى أســهم امللكيــة ،ومزيــج مــن االثنيــن.
وباســتخدام بيانــات علــى مســتوى الشــركات وقاعــدة بيانــات منشــأة

كذلك يبحث هذا التقرير يف دور الضرائب التصحيحية يف التخفيف
مــن حــدة اخملاطــر علــى االســتقرار املــايل ،فعلــى ســبيل املثــال هنــاك
بعــض الرســوم املصرفيــة اخلاصــة يمكنهــا حتفيــز رســملة البنــوك
ومــن ثــم تعزيــز االســتقرار املــايل .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يمكــن
اســتخدام السياســات الضريبيــة مثــل ضرائــب األربــاح الرأســمالية،
وضرائــب املعامــات العقاريــة ،والضرائــب العقاريــة املتكــررة،
للتأثيــر علــى تطــورات أســعار العقــارات ،وبالتــايل إمكانيــة التخفيــف
مــن حــدة اخملاطــر .ويجــري تقييــم هــذه السياســات باملقارنــة مــع
انعكاســاتها األوســع نطاقــا علــى الرفاهيــة.

عدم املساواة يف الدخل وعدم املساواة بين اجلنسين

شــهدت الســنوات األخيــرة تزايــدا يف حتــول أنشــطة الصنــدوق
املتعلقــة بقضايــا االقتصــاد الكلــي إىل التحليــل وتقديــم املشــورة
بشــأن السياســات حــول القضايــا ذات الصلــة بعــدم املســاواة يف
الدخــل وعــدم املســاواة بيــن اجلنســين .وقــد أصبحــت هــذه األنشــطة
معروفــة بأنهــا وثيقــة الصلــة ومهمــة بالنســبة للسياســات التــي
جتــري صياغتهــا لتعزيــز النمــو االقتصــادي يف البلــدان األعضــاء

وقــد رحبــت اللجنــة الدوليــة للشــؤون النقديــة واملاليــة يف بيانهــا
الصــادر يف إبريــل  2016باجلهــود املبذولــة يف جمــال «عــدم
املســاواة يف الدخــول ،وعــدم املســاواة بيــن اجلنســين ،واإلشــراك
املــايل» ،شــريطة أن تكــون «يف حــدود الصالحيــات اخملولــة
للصنــدوق وحيثمــا كان األمــر مؤثــرا علــى االقتصــاد الكلــي ،وعــن
طريــق االســتعانة باخلبــرة املتخصصــة لــدى املؤسســات األخــرى».
وبينمــا بــدأ الصنــدوق جهــوده يف هــذه اجملــاالت بإجراء بحوث رائدة
يف أوائــل العقــد احلــايل ،فقــد بــدأ أيضــا خــال الســنتين املاليتيــن
 2015و 2016يف التحــول إىل تطبيــق النتائــج املســتخلصة
علــى بعــض البلــدان التجريبيــة .وســوف تتضمــن املرحلــة القادمــة
مــن العمــل تعميــق فهــم الصنــدوق بانعكاســات التحليــات علــى
السياســات يف جمموعــة كبيــرة مــن البلــدان ،ودمــج هــذا الفهــم بشــكل
أشــمل يف مشــورتة بشــأن السياســات.

عدم املساواة يف الدخل

أجريــت دراســات بحثيــة عديــدة لتحليــل الروابــط بيــن عــدم
املســاواة والنمــو ومناقشــة تأثيــر سياســة املاليــة العامــة علــى عــدم
املســاواة .وقــد نُشــرت مؤخــرا دراســات كان مــن أهمهــا مــا هــو
حــول «عــدم املســاواة والنمــو غيــر القابــل لالســتمرار» (Inequality
) ،and Unsustainable Growth) (2011و «إعــادة التوزيــع وعــدم
املســاواة والنمــو» )(Redistribution, Inequality, and Growth
(2014)،وكتــاب بعنــوان «عــدم املســاواة وسياســة املاليــة العامــة»
() .Inequality and Fiscal Policy) (2015وامتدت هذه اجلهود لتشــمل
املطبوعــات الرئيســية التــي يصدرهــا الصنــدوق ،ومــن أهمهــا عــدد

التطلع إىل املستقبل

حديثــا حــول قواعــد رأس املــال احملــدود ،يتنــاول هــذا التقريــر التقييــم
التجريبــي لتأثيــر السياســات املســتحدثة مؤخــرا فيمــا يتعلــق بنســب
ديــن الشــركات ويبحــث آثارهــا علــى املؤشــرات األوســع نطاقــا
خملاطــر تخلــف الشــركات عــن ســداد التزاماتهــا .ويســتعرض التقريــر
أيضــا تقييــم انعكاســات اإلصالحــات اخملتلفــة علــى اإليــرادات.

بالصنــدوق — بمــا يف ذلــك االقتصــادات الناميــة واقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات املتقدمــة علــى حــد ســواء.
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أكتوبــر  2015مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي يف إفريقيــا»
الــذي يتضمــن فصــا عــن «عــدم املســاواة والنتائــج االقتصاديــة يف
منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء» ،وعــدد مايــو  2016مــن تقريــر
«آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي يف منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ» الــذي
يتضمــن فصــا عــن «اقتســام أربــاح النمــو :حتليــل عــدم املســاواة يف
آسيا» (Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in
 .)Asiaوقــد صــدرت عــدة أوراق عمــل تناولــت نفــس املوضوع ،وأهمها
«اقتســام أربــاح النمــو :حتليــل عــدم املســاواة يف آســيا» (Sharing the
.)Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia

وخــال الســنة القادمــة ،ســوف تســعى جهــود الصنــدوق يف جمــال
عــدم املســاواة نحــو تعميــق التركيــز علــى مفاضــات السياســات،
وإصالحاتهــا ،وتكاليفهــا .وســوف تربــط حتليــل عــدم املســاواة
بأنشــطة الصنــدوق املعنيــة باإلصــاح الهيكلــي ،وال ســيما يف
البلــدان الناميــة ،حيــث توجــد أهميــة كبيــرة للروابــط بيــن اإلصالحــات
املتعلقــة بالنمــو وعــدم املســاواة .وهــذا هــو أحــد موضوعــات دراســة
بحثيــة كبيــرة خــال العــام اجلــاري حــول اإلصــاح الهيكلــي وعــدم
املســاواة والنمــو.
ومــع زيــادة اجلهــود املبذولــة بالفعــل يف خمتلــف البلــدان وإدارات
الصنــدوق ،أصبحــت عمليــة «تبــادل املعرفــة» أكثــر حموريــة يف عمــل
الصنــدوق ،مــن حيــث نشــر العمــل يف حــد ذاتــه ،واملنهجيــات واألدوات
املســتخدمة ،وجتــارب البلــدان .وســوف تُكـرّس طاقــات كبيــرة للعمــل
داخــل الصنــدوق مــن أجــل تبــادل املعرفــة وتصميــم أوجــه التضافــر
الالزمــة التــي ستســاهم يف رفــع مســتوى العمــل يف جمــال عــدم
املســاواة ومــا تترتــب عليــه مــن آثــار.

وخــال الســنة املاليــة  2016نوقشــت حتليــات خبــراء الصنــدوق
مــع الســلطات الوطنيــة يف تســعة بلــدان يف نطــاق جتريبــي وأدرجــت
هــذه التحليــات ضمــن التقاريــر الرقابيــة ،وأهمهــا «فحــص الســامة»
الســنوي بشــأن فــرادى البلــدان واملعــروف باســم تقريــر مشــاورات
املــادة الرابعــة .وينظــر اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يف هــذه التقارير
ويلــي ذلــك نقــل آراء اجمللــس إىل ســلطات البلــد العضــو.
ومــن املوضوعــات ذات الصلــة بعــدم املســاواة التــي تتناولهــا تقاريــر
مشــاورات املــادة الرابعــة يف البلــدان اخلاضعــة للدراســة التجريبيــة
مــا يلــي :التحليــل املقــارن لنتائــج عــدم املســاواة والفقــر ،واحتوائيــة
النمــو ،وعناصــر النفقــات ،وإصــاح نظــم الدعــم ،والتصاعديــة
الضريبيــة ،واإلشــراك املــايل .ويف بعــض احلــاالت قدمــت التحليــات
يف إطــار مشــاورات املــادة الرابعــة
تقييمــا خلارطــة طريــق أو خطــة
إصــاح ســبق أن قامــت الســلطات
الوطنيــة بإعدادهــا أو أنهــا قيــد
النظــر.

اإلطار  :2-4مكافحة تغير املناخ

أعربــت اللجنــة الدوليــة للشــؤون
النقديــة واملاليــة ،يف اجتماعهــا الذي
عُقــد يف إبريــل  ،2016عــن تأييدهــا لعمــل الصنــدوق اجلــاري حــول تغيــر
املنــاخ .وعقــب صــدور مذكــرة مناقشــات خبــراء الصنــدوق حــول انعكاســات
تغيــر املنــاخ علــى املاليــة العامــة واالقتصــاد الكلــي والقطــاع املــايل يف
ينايــر  ،2016حتــول العمــل يف هــذا اجملــال نحــو اجلهــود القُطْريــة الرائــدة
يف جمــال تســعير الطاقــة — الــذي يعــد منــذ فتــرة طويلــة أحــد جمــاالت
خبــرة الصنــدوق األساســية.
ويدخــل تســعير الطاقــة بالفعــل ضمــن أنشــطة الصنــدوق الرقابيــة
واملســاعدة الفنيــة علــى حــد ســواء .وتركــز البرامــج التجريبيــة ،يف بلــدان يف
إفريقيــا والشــرق األوســط ونصــف الكــرة الغربــي ،علــى قضايــا مثــل التأثيــر
التوزيعــي للتحــركات نحــو التســعير التلقائــي والتقديــر الضريبــي ملعاجلــة
التكاليــف البيئيــة.
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وتناولــت أنشــطة الصنــدوق القُطْريــة األخــرى بعــض املســائل احملــددة
ذات الصلــة باملنــاخ ،مثــل «تقريــر قضايــا خمتــارة» يف تقريــر مناقشــات
املــادة الرابعــة مــع املكســيك حــول «مقتــرح فــرض ضريبــة الكربــون يف
املكســيك» ،واســتحداث ضريبــة الكربــون يف ســياق مشــاورات املــادة
الرابعــة مــع الواليــات املتحــدة ،ودراســة حــول آثــار ظاهــرة النينيــو
املناخيــة علــى االقتصــاد الكلــي واألســعار يف  33بلــدا.
وبعــد توقيــع اتفاقيــة ديســمبر  2015الدوليــة يف باريــس التــي وضعــت
إطــارا للتقــدم يف جمــال تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ ،مــن املتوقــع أن تــزداد
أهميــة تســعير الكربــون يف العديــد مــن البلــدان .ويعتــزم الصنــدوق إعــداد
أدوات ملســاعدة بلدانــه األعضــاء ،كمــا يتوقــع أن تكتســب املســاعدة
الفنيــة يف هــذا اجملــال أولويــة أكبــر .وقــد يتعيــن يف املرحلــة القادمــة
زيــادة اجلهــود املعنيــة بتطويــر السياســات ملعاجلــة القضايــا املتعلقــة
باملنــاخ.

تتبــع جهــود الصنــدوق يف جمــال عــدم املســاواة بيــن اجلنســين
نفــس نمــوذج ربــط الدراســات البحثيــة الرائــدة باجلهــود املبذولــة
علــى املســتوى القُطــري — حيــث يتــم دمــج نتائــج ومنهجيــات
التحليــات يف عمــل املؤسســة اليومــي.
وقد نُشرت دراستان يف السنة املالية  2016كانا وراء تعميق عمل
الصنــدوق يف هــذا اجملــال ،وهمــا مذكــرة مناقشــات خبــراء الصنــدوق
بعنــوان «حافــز للتغييــر :تمكيــن املــرأة ومعاجلــة عــدم املســاواة
يف الدخــل» (Catalyst for Change: Empowering Women and
)Tackling Income Inequality؛ و«إطــاق إمكانــات توظيــف املــرأة
يف أوروبــا :الدوافــع واملنافــع» (Unlocking Female Employment
 ،)Potential in Europe: Drivers and Benefitsالتــي تبحــث يف
الروابــط املباشــرة بيــن عــدم املســاواة يف الدخــل وعــدم املســاواة
بيــن اجلنســين .وهنــاك ورقــة عمــل أخــرى بعنــوان «االجتاهــات
العامــة للمســاواة بيــن اجلنســين وتشــجيع تقــدم املــرأة» (Trends in
 ،)Gender Equality and Women’s Advancementتناولــت البحــث
يف بعــض املؤشــرات اخملتــارة للمســاواة بيــن اجلنســين وتقــدم املــرأة،
ومؤشــرات عــدم املســاواة بيــن اجلنســين.
وعلــى غــرار اجلهــود املبذولــة يف جمــال عــدم املســاواة يف الدخــل،
اتســع نطــاق اجلهــود املبذولــة علــى مــدار الســنة يف البلــدان اخلاضعــة
للدراسة التجريبية .وقامت جمموعة مبدئية من فرق العمل القُطرية
بتحليــل قضايــا اجلنســين وناقشــت النتائــج املســتخلصة مــع نظرائهــا
يف البلــدان األعضــاء .وقــد أدرجــت النتائــج املســتخلصة بعــد ذلــك يف
تقاريــر مشــاورات املــادة الرابعــة وناقشــها اجمللــس التنفيــذي .وقــد
تضمنــت معظــم احلــاالت التجريبيــة مزيجــا مــن التحليــل والتوصيــات
بشــأن السياســات االقتصاديــة ،وخاصــة يف هيئــة إصــدار تقاريــر
«القضايــا اخملتــارة» ،إىل جانــب تقاريــر اخلبــراء املعنيــة بمشــاورات
املــادة الرابعــة .وتتنــاول دراســات احلالــة القُطريــة حتليــل دوافــع
مشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة وتشــير إىل اخليــارات املتاحــة علــى
مســتوى السياســات ضمــن نطــاق خبــرات الصنــدوق ،بمــا يف ذلــك
اإلنفــاق العــام علــى البنيــة التحتيــة ،وتوســيع نطــاق خدمــات رعايــة
األطفــال ،ودور مؤسســات ســوق العمــل.

وباإلضافــة إىل اجملموعــة املبدئيــة مــن البلــدان اخلاضعــة للدراســة
التجريبيــة ،هنــاك عــدة فــرق عمــل قُطريــة أخــرى مــن خبــراء الصنــدوق
تعمــل علــى موضــوع عــدم املســاواة بيــن اجلنســين يف ســياق
مشــاورات املــادة الرابعــة لهــذه البلــدان يف خمتلــف املناطــق حــول
العــامل ،وســوف تواصــل هــذه اجلهــود إحــراز مزيــد مــن التقــدم خــال
الســنة املاليــة .2017
ومــن اجلهــود األخــرى التــي سيســتمر بذلهــا يف الســنة املاليــة املقبلــة
أعمــال املتابعــة للعديــد مــن احلــاالت التجريبيــة والدراســات القُطريــة
املقارنــة التــي ستشــمل تأثيــر السياســات االقتصاديــة الكليــة علــى
الفجــوات بيــن اجلنســين وعــدم املســاواة بيــن اجلنســين والنمــو.
وســينصب تركيــز كبيــر علــى إعــداد امليزانيــة املراعيــة للنــوع
االجتماعــي ،مــع إعــداد سلســلة مــن التقاريــر التــي تســتعرض األفــكار
وجهــود تنفيــذ املســوح املتعلقــة بإعــداد امليزانيــة املراعيــة للنــوع
االجتماعــي يف خمتلــف أنحــاء العــامل ،وذلــك لتوفيــر األســاس الــازم
للبلــدان للخــروج بأفــكار ملبادراتهــا .وســوف يترتــب علــى هــذه
اجلهــود أيضــا إنتــاج جمموعــة بيانــات حــول جهــود إعــداد هــذا النــوع
مــن امليزانيــات والتــي يمكــن أن تســاعد البلــدان علــى التوصــل إىل
طــرق إلدراج االعتبــارات املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي يف برامــج
وسياســات احلكومــات.
وأخيــرا ،يصــدر قبــل االجتماعــات الســنوية لعــام  2016كتــاب
مهــم عــن املــرأة والعمــل والنمــو االقتصــادي ويتنــاول «التحديــات
املتداخلــة التــي تواجــه النمــو وتوفيــر فــرص العمــل واملســاواة بيــن
اجلنســين».
التقرير السنوي ٢٠١٦

التطلع إىل املستقبل

عدم املساواة بين اجلنسين

وعلــى ســبيل املثــال ،يف إطــار تقريــر مشــاورات املــادة الرابعــة لعــام
 2016مــع الهنــد ،تــم إعــداد تقريــر قضايــا خمتــارة حــول «اآلثــار
االقتصاديــة الكليــة لعــدم املســاواة بيــن اجلنســين والعمــل يف القطــاع
غيــر الرســمي» .وقــدم التقريــر حتليــا لآلثــار االقتصاديــة الكليــة
للسياســات املوجهــة لنــوع اجلنــس علــى نتائــج ســوق العمــل بالنســبة
للمــرأة وكذلــك علــى النشــاط االقتصــادي الكلــي.
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الفساد :تكاليفه واستراتيجيات
تخفيف حدته
«بينمــا التكاليــف االقتصاديــة املباشــرة الناجمــة عــن الفســاد
معلومــة تمامــا ،فربمــا كانــت التكاليــف غيــر املباشــرة أكبــر وأشــد
وطــأة ،فهــي تــؤدي إىل انخفــاض النمــو وارتفــاع عــدم املســاواة
يف الدخــل .وللفســاد كذلــك تأثيــر أشــد ضــررا علــى اجملتمــع .إنــه
يقــوض الثقــة يف احلكومــة ويضعــف املعاييــر األخالقيــة للمواطنيــن
األفــراد».
— الســيدة كريســتين الغــارد مديــر عــام الصنــدوق يف دراســة
بشــأن السياســات صــدرت يف مايــو  2016يف اململكــة املتحــدة
بعنــوان “( ”Against Corruption: a collection of essaysضــد
الفســاد :جمموعــة مقــاالت).
ويشــير أحد التقديرات مؤخرا إىل أن التكلفة الســنوية للرشــوة تتراوح
بيــن  1.5و 2تريليــون دوالر تقريبــا  -حــوايل  %2مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي العاملــي .ويف بيئــة تتســم بالضعــف املســتمر يف آفــاق النمــو
والتوظيــف يف العديــد مــن البلــدان وتتســبب حــاالت الفســاد الكبيــرة
يف تأجيــج مشــاعر الغضــب ،فــإن التصــدي للفســاد علــى املســتوى
العاملــي — يف البلــدان املتقدمــة والناميــة علــى الســواء — يكتســب
أهميــة متزايــدة .فهنــاك توافــق متزايــد يف اآلراء بــأن الفســاد يمكنــه
أن يضعــف بشــدة قــدرة أي بلــد علــى حتقيــق النمــو الشــامل للجميــع.
ويف أوائــل الســنة املاليــة  2017صــدرت مذكــرة مناقشــات خبــراء
صنــدوق النقــد الــدويل بعنــوان «الفســاد :تكاليفــه واســتراتيجيات
تخفيــف حدتــه» ،وركــزت علــى الفســاد الــذي ينشــأ عــن ســوء اســتغالل
منصــب عــام لتحقيــق مكســب خــاص ،ســواء مــن خــال معامــات
كالرشــوة أو مــن خــال شــبكات بيــن األعمــال واحلكومــة التــي تعمــل
يف الواقــع علــى حتويــل السياســات العامــة إىل القطــاع اخلــاص.
وتشــير جتــارب الصنــدوق يف مســاعدة بلدانــه األعضــاء يف مكافحــة
الفســاد إىل ضــرورة إعطــاء األولويــة للشــفافية وســيادة القانــون
واملؤسســات الفعالــة.
ويعمــل الصنــدوق علــى تشــجيع االمتثــال للمعاييــر الدوليــة املعنيــة
بالشــفافية واملســاءلة يف جمــاالت مثــل نشــر البيانــات ،وسياســة
املاليــة العامــة ،والسياســة النقديــة واملاليــة .ويف هــذا اإلطــار نشــر
الصنــدوق  11تقييمــا لشــفافية املاليــة العامــة شــملت بلــدان منهــا
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آيرلنــدا وبوليفيــا وفنلنــدا
والفلبيــن .ومــن خــال
العمــل الوثيــق مــع فرقــة
العمــل لإلجــراءات املاليــة
اإلقليميــة
وأجهزتهــا
يجــري الصنــدوق أيضــا
تقييمــات ملــدى االمتثــال
للمعاييــر الدوليــة بغيــة
مساعدة البلدان على منع
غســل األمــوال .ويف هــذا
الشــأن ،يقــدم الصنــدوق
للبلــدان مشــورته بشــأن
ويزودهــا
السياســات
باخلبــرات والتدريــب.
كذلــك يواصــل الصنــدوق تقديــم مســاعدته للبلــدان مــن أجــل جتنــب
إدراجهــا يف «القائمــة الســوداء» التــي وضعتهــا فرقــة العمــل
لإلجــراءات املاليــة أو رفــع اســمها مــن هــذه القائمــة التــي تضــم
بلــدان يعتقــد أنهــا غيــر متعاونــة يف جمــال املكافحــة العامليــة
لغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .ومــن احلــاالت األخيــرة التــي تلقــت
مســاعدة الصنــدوق يف هــذا الشــأن كوســتاريكا ،وباراغــواي ،وبيــرو،
وأوروغــواي ،حيــث صــادق رؤســاء هــذه البلــدان علــى اســتراتيجيات
مكافحــة غســل األمــوال التــي تــم إعدادهــا بالتعــاون مــع الصنــدوق.
ويف حــاالت غانــا والســودان وميانمــار ونيبــال ســاعد دعــم الصنــدوق
هــذه البلــدان علــى اخلــروج مــن القائمــة الرماديــة.
ولترســيخ مبــادئ وممارســات النزاهــة يف الــوزارات احلكوميــة
والبنــوك املركزيــة حــول العــامل ،يدعــم الصنــدوق املؤسســات
يف جمــاالت مثــل االســتخبارات املاليــة ،وصياغــة التشــريعات،
واالســتراتيجيات الوطنيــة ،وتقييمــات اخملاطــر ،وأعمــال الرقابــة
والتنظيــم املعنيــة بالكيانــات املصرفيــة وغيــر املصرفيــة .ويقــدم
الصنــدوق املشــورة لتقويــة أطــر املاليــة العامــة وإعــداد املوازنــة
العامــة بهــدف تعزيــز دور املوازنــة باعتبارهــا األداة األساســية
لتخصيــص املــوارد العامــة .ويف الســنة املاليــة  ،2015أوفــد
الصنــدوق قرابــة  100بعثــة مســاعدة فنيــة ملســاعدة بلدانــه األعضــاء
يف جمال اإلدارة املالية العامة ،باإلضافة إىل تقديم الدعم للبلدان
مــن خــال تســعة مراكــز إقليميــة للمســاعدة الفنيــة يف إفريقيــا وآســيا
وأمريــكا الالتينيــة والشــرق األوســط.

حتديات
عاملية
مــن الضــروري التحــول إىل عالقــة جديــدة بيــن اململكــة املتحــدة
واالحتــاد األوروبــي بطريقــة سلســلة وواضحــة املســار حتافــظ قــدر
اإلمــكان علــى مكاســب التجــارة .وبينمــا ال تــزال أجــواء عــدم اليقيــن
تكتنــف نتائــج املفاوضــات ،ينبغــي لصنــاع السياســات التأهــب
التخــاذ إجــراءات حاســمة إذا أحاطــت اخملاطــر باآلفــاق االقتصادية
العامليــة مــن جــراء اضطرابــات األســواق املاليــة.

تطبيق الدعم االقتصادي الكلي الفعال
حيثمــا يكــون الطلــب أقــل مــن الــازم ،يتعيــن اتبــاع منهــج واســع
النطــاق يســتفيد مــن أوجــه التضافــر املتاحــة عــن طريــق اجلمــع
بيــن اإلصالحــات الهيكليــة وإصالحــات امليزانيــات العموميــة مــن
جانــب ،والدعــم النقــدي وسياســات املاليــة العامــة الداعمــة للنمــو
— بمــا يف ذلــك اســتخدام احليــز املــايل املتــاح ،القائــم علــى أطــر
قويــة للسياســات .ومــن شــأن قــوة دعــم الطلــب احمللــي ،وخاصــة يف
البلــدان الدائنــة التــي تمتلــك حيــزا للتصــرف مــن خــال السياســات،
أن تســاعد علــى تخفيــض االختــاالت اخلارجيــة.

معاجلة مشكالت أعباء الديون املفرطة
ال يــزال إصــاح امليزانيــات العموميــة يف كثيــر مــن االقتصــادات
املتقدمــة يمثــل عامــا حيويــا لزيــادة االســتثمار ،واحتــواء مكامــن
اخلطــر ،وتعزيــز انتقــال آثــار السياســة النقديــة .ومــن الضــروري
أيضــا معاجلــة مشــكلة ديــون الشــركات واخملاطــر املاليــة األخــرى
يف عــدد مــن االقتصــادات الصاعــدة وهــي أحــد العناصــر الرئيســية
يف حتــول الصيــن إىل نمــوذج جديــد للنمــو .ويف بعــض احلــاالت ،قــد
يســتدعي ذلــك اســتخدام مــوارد القطــاع العــام.

زيادة النمو طويل األجل وتعزيز قدرته االحتوائية
يمكــن جملموعــة العشــرين أن تكــون يف الطليعــة عــن طريــق تشــجيع
تنفيــذ اســتراتيجيات النمــو التــي حددتهــا اجملموعــة ،باإلضافــة
إىل حتديــد أولويــات اإلصالحــات الهيكليــة التــي لهــا تأثيــر كبيــر
علــى النمــو يف األجــل القصيــر .ويف تقريــر أعــده خبــراء الصنــدوق
للعــرض علــى اجتمــاع جمموعــة العشــرين حــدد اخلبــراء أولويــات
اإلصالحــات الهيكليــة يف بلــدان اجملموعــة.

تقوية اجلهود متعددة األطراف
ال يــزال تنشــيط التكامــل التجــاري يمثــل مطلبــا حيويــا إلعطــاء دفعــة
للنمــو العاملــي ،باإلضافــة إىل التأكــد مــن اتســاع نطــاق االســتفادة
مــن املكاســب التــي حتققهــا التجــارة .وال يــزال مــن الضــروري تعزيــز
شــبكات األمــان العامليــة ،وذلــك بعــدة ســبل منهــا متابعــة التداعيــات
اجلغرافيــة السياســية التــي قــد تهــدد التعــايف االقتصــادي العاملــي.

التقرير السنوي ٢٠١٦

التطلع إىل املستقبل

بعــد ثمــان ســنوات مــن بدايــة
األزمــة املاليــة العامليــة ،ال
تــزال أجــواء عــدم اليقيــن حتيــط
بآفــاق االقتصــاد العاملــي .فــا
يــزال النمــو فاتــرا يف معظــم
االقتصــادات املتقدمــة ،ويعــاين
العديــد مــن بلــدان األســواق
الصاعــدة والبلــدان الناميــة مــن
تباطــؤ النمــو .فاألمــر ال يقتصــر
فقــط علــى بــطء النمــو ،لكنــه يف
كثيــر مــن احلــاالت ال يتــم تقاســم
نتائجــه بالتســاوي ،ممــا يمكــن
أن يتســبب يف نشــوء مزيــد مــن
التحديــات ،بمــا يف ذلــك إضعــاف
التأييــد الــازم لإلصــاح
واالنفتــاح علــى التجــارة
والهجــرة.
وبينمــا ســجلت األســواق املاليــة
وبعــض أســعار الســلع األوليــة
هبوطــا حــادا يف أوائــل الســنة،
فقــد بــدأت يف منتصــف شــهر
فبرايــر تســتعيد عافيتهــا ،ولكــن
التصويــت الــذي جــرى يف
اململكــة املتحــدة يف  23يونيــو
 2016علــى اخلــروج مــن االحتــاد
األوروبــي أدى إىل زيــادة أجــواء
عــدم اليقيــن .وقــد أدت هــذه
األحــداث إىل تعديــل الصنــدوق
توقعاتــه للنمــو يف عامــي 2016
و 2017بتخفيضهــا قليــا يف
عــدد يوليــو  2016مــن تقريــر
«مســتجدات آفــاق االقتصــاد
العاملــي» باملقارنــة مــع
التوقعــات الــواردة يف عــدد إبريــل
مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد
العا ملــي».
ويف مذكــرة مقدمــة إىل اجتمــاع
وزراء املاليــة وحمافظــي
البنــوك املركزيــة يف بلــدان
جمموعــة العشــرين املنعقــد يف
يوليــو  2016يف الصيــن ،حــدد
الصنــدوق عــدة جمــاالت رئيســية
علــى مســتوى السياســات يتعيــن
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة بشــأنها
الحتــواء اخملاطــر وتنشــيط النمــو
يف األجليــن القصيــر والطويــل،
و هــي:

احلــد مــن أجــواء عــدم اليقيــن احمليطــة بخــروج
بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي وتداعياتــه
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اجلزء  :1نظرة عامة

صحيفــة وقائــع :صنــدوق النقــد الــدويل وأهــداف التنميــة املســتدامة:

جــدول أعمــال الســيدة مديــر عــام الصنــدوق بشــأن السياســات العامليــة:

http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=5031

جــدول أعمــال السياســات العامليــة لعــام http://www.imf.org/ :2016
external/np/pp/eng/2016/041416.pdf

التطــورات االقتصاديــة الكليــة وقضايــا خمتــارة يف الــدول
http://www.imf.org/external/np/pp/
الصغيــرة:
الناميــة
en g/2015/030915.p df

املؤتمــر الــدويل الثالــث بشــأن تمويــل التنميــة ،أديــس أبابــا ،إثيوبيــا:
/http://www.un.org/esa/ffd/ffd3

«تمويــل التنميــة :تعزيــز شــبكة األمــان املــايل للبلــدان الناميــة»http:// :
www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061115b.pdf

«تمويــل التنميــة :إعــادة النظــر يف توافــق آراء مونتيــري»:
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061515.pdf

«مــن الطمــوح إىل التنفيــذ :سياســات لدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة»:

حتت األضواء

جملــس حمافظــي الصنــدوق يوافــق علــى إصالحــات كبــرى يف نظــام
احلصــص واحلوكمــة ،بيــان صحفــي رقــم  10/477بتاريــخ  16ديســمبر
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10477.htm :2010
جملــس حمافظــي الصنــدوق يعتمــد إصالحــات احلصــص واألصــوات
بهامــش موافقــة كبيــر ،بيــان صحفــي رقــم  08/93بتاريــخ  29إبريــل
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr0893.htm :2008
«تقويــة النظــام النقــدي الــدويل  -حصــر ملــا ســبق واستشــراف للقــادم»:
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/032311.pdf

برنامــج عمــل اجمللــس التنفيــذيhttp://www.imf.org/external/ns/ :
cs.aspx?id=89

صحيفـ�ة وقائـ�ع :قـ�رار الرقابـ�ة املوحـ�د :

�http://www.imf.org/exter

nal/np/exr/facts/isd.htm

الصنــدوق يحــدد اســتراتيجية للرقابــة املاليــة ،نشــرة معلومــات معممــة
رقــم :12/111

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/

pn12111.htm

تقريــر التداعيــات لعــام :2015

http://www.imf.org/external/np/

pp/eng/2015/060815.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1518.pdf

«بعــد باريــس :انعكاســات تغيــر املنــاخ علــى املاليــة العامــة واالقتصــاد
الكلــي والقطــاع املــايل»http://www.imf.org/external/pubs/ft/ :

sdn/2016/sdn1601.pdf

صحيفــة وقائــع :التســهيل االئتمــاين الســريع لــدى الصنــدوق:

www.imf.org/external/np/exr/facts/rcf.htm

http://

تعزيــز الصالبــة االقتصاديــة الكليــة يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة
وتغيــر املنــاخ يف الــدول الصغيــرة يف منطقــة احمليــط الهــادئ:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15125.pdf

التطــورات االقتصاديــة الكليــة وقضايــا خمتــارة يف الــدول
http://www.imf.org/external/np/pp/
الصغيــرة:
الناميــة
en g/2015/030915.p d f

أضواء على أهم األحداث اإلقليمية

بيان االجتماع الثالث والثالثين للجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية،
برئاســة الســيد أوغســتن كارســتنز ،حمافــظ بنــك املكســيك املركــزي:
http://www.imf.org/external/np/cm/2016/041616a.htm

http://www.imf.

«طفــرة أعــداد الالجئيــن يف أوروبــا :التحديــات االقتصاديــة»http:// :
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf

مــدى مالءمــة شــبكة األمــان العامليــةhttp://www.imf.org/external/ :
np/pp/eng/2016/031016.pdf

اجلمهوريــة التشــيكية :حتديــث تقريــر تقييــم اســتقرار النظــام املــايل:

«تقويــة النظــام النقــدي الــدويل – تقييــم الوضــع»:

org/external/np/pp/eng/2016/022216b.pdf

اجمللــس التنفيــذي يســتكمل مراجعــة  2015لتقييــم حقــوق الســحب

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12177.pdf

حتقيــق التقــدم يف آســيا :مؤتمــر االســتثمار مــن أجــل املســتقبل يف

اخلاصـ�ة ،بيـ�ان صحفـ�ي رقـ�م https://www.imf.org/exter� 15/543 :
nal/np/sec/pr/2015/pr15543.htm

نيودلهــي ،الهنــدhttp://www.imf.org/external/np/seminars/ :
/eng/2016/advancingasia

اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل يوافــق علــى تمديــد فتــرة العمــل
بســلة عمــات وحــدة حقــوق الســحب اخلاصــة حتــى  30ســبتمبر ،2016
بيــان صحفــي رقــمhttps://www.imf.org/external/np/sec/ :15/384 :

الصنــدوق والهنــد ينشــئان مركــزا إقليميــا للتدريــب واملســاعدة الفنيــة،

pr/2015/pr15384.htm

اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل يســتكمل مراجعــة ســلة عمــات
حقــوق الســحب اخلاصــة ويُدخِــل فيهــا اليــوان الصينــي ،بيــان صحفــي
رقــمhttp://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/540 :
pr15540.htm

«اغتنــام فرصــة ال تتكــرر مرتيــن يف جيــل واحــد» ،كلمــة الســيدة
كريســتين الغــارد ،مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل ،مؤسســة بروكينغــز،
واشـ�نطن العاصمـ�ة �http://www.imf.org/external/np/speech
es/2015/070815.htm
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http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdg.htm

صندوق النقد الدويل

بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :16/102
pr/2016/pr16102.htm

مســتقبل التمويــل يف آســيا :مؤتمــر تمويــل التنميــة يف جاكرتــا،
http://www.imf.org/external/np/seminars/
إندونيســيا:
eng/2015/indonesia/index.htm

مسـ�تقبل التمويـ�ل اآلسـ�يوي http://www.imfbookstore.org/Prod� :
Details.asp?ID=TFAFEA&PG=1&Type=BL

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى صــرف  49.7مليــون دوالر لنيبــال يف
إطــار «التســهيل االئتمــاين الســريع» ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/365

www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15365.htm

صحيفـ�ة وقائـ�ع :التسـ�هيل االئتمـ�اين السـ�ريع http://www.imf.org/ex� :
ternal/np/exr/facts/rcf.htm

الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدويل يف ياوندي ،الكاميرون:

http://www.imf.org/external/np/speeches/2016/010816.htm

جمهوريــة نــاورو تصبــح البلــد العضــو رقــم  189يف الصنــدوق ،بيــان
صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :16/167

org/external/np/exr/facts/fsap.htm

صحيفـ�ة وقائـ�ع – أداة دعــم السياســاتhttp://www.imf.org/exter� :
nal/np/exr/facts/psi.htm

cr15170.pdf

pr/2016/pr16167.htm

«مســائل إشــرافية يف املدفوعــات باســتخدام الهواتــف احملمولــة»:

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14123.pdf
دليــل إحصــاءات ماليــة احلكومــة لعــام http://www.imf.org/ :2014
external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
بيانات مؤشر أسعار املستهلكينhttp://data.imf.org/CPI :

بيانــات صنــدوق النقــد الــدويلhttp://data.imf.//:http :
org / ? sk = 4 F F B 5 2 B 2 - 3 6 5 3 - 4 0 9 A- B 4 7 1 - D 4 7 B 4 6 D 9 0 4 B 5

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى صــرف  8.7مليــون دوالر لدومينيــكا
يف إطــار «التســهيل االئتمــاين الســريع» ،بيــان صحفــي رقــم ::15/483
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15483.htm

صحيفــة وقائــع :التســهيل االئتمــاين الســريع:

http://www.imf.org/

external/np/exr/facts/rcf.htm

الرقابة االقتصادية

الرقابة متعددة األطراف

التقريـ�ر الرابـ�ع بشـ�أن القطـ�اع اخلارجـ�يhttp://www.imf.org/exter�   :
nal/np/pp/eng/2015/062615.pdf
العمــات االفتراضيــة ومــا بعدهــا :اعتبــارات مبدئيــةhttp://www.imf. :
org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf

تقريــر القطــاع اخلارجــي لعــام  -2015تقييمــات فــرادى االقتصــادات:
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/062615a.pdf

تقريــر التداعيــات لعــام :2015

http://www.imf.org/external/np/

pp/eng/2015/060815.pdf

�http://www.imf.org/exter

«التطــورات والتوقعــات االقتصاديــة الكليــة يف البلــدان الناميــة
منخفضــة الدخــل :عــام http://www.imf.org/external/np/ :»2015

px?id=29

http://www.imf.org/external/

pubs/ft/gfsr/index.htm

الراصد املايل:

اجمللــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل يختتــم مشــاورات املــادة

الرابعــة لعــام  2015مــع إيــران ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/581
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15581.htm

nal/np/pp/eng/2015/062615.pdf

�http://www.imf.org/external/ns/cs.as

تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي:

الواليــات املتحــدة ،برنامــج تقييــم القطــاع املــايل ،تقييــم اســتقرار
النظــام املــايلhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/ :

تقريـ�ر القطـ�اع اخلارجـ�ي لعـ�ا م :2015

اجلزء  :2ماهية عملنا
آفـ�اق االقتصــاد العاملــي:

صحيفــة وقائــع – برنامــج تقييــم القطــاع املــايل:

http://www.imf.

pp/eng/2015/111915.pdf

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يناقــش «التطــورات والتوقعــات
االقتصاديــة الكليــة يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل :عــام ،»2015
بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/566
pr/2015/pr15566.htm

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=262

أطــر السياســة النقديــة املتغيــرة يف البلــدان منخفضــة الدخــل والبلــدان
الناميــة األخــرى – تقريــر مرجعــي :جتــارب البلــدانhttp://www.imf. :

قائمة بالبلدان األعضاء يف الصندوق املتأخرة يف استكمال مشاورات
املادة الرابعة أو التقييمات اإللزامية لالستقرار املايل ألكثر من  18شهرا:

أطــر السياســة النقديــة املتغيــرة يف البلــدان منخفضــة الدخــل
والبلــدان الناميــة األخــرى:

مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات لعــام http://www. ،2014
imf.org/external/np/spr/triennial/2014/index.htm

مواطــن الضعــف الناشــئة عــن الديــون يف البلــدان منخفضــة الدخــل
– املشــهد املتغيــر»:

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/073014.pdf

اخليــارات املتاحــة أمــام البلــدان منخفضــة الدخــل لفعاليــة وكفــاءة
اسـ�تخدام احلوافـ�ز الضريبيـ�ة لالسـ�تثمار http://www.imf.org/exter� :

الرقابة الثنائية

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/033016.pdf

حتليل امليزانية العمومية يف رقابة الصندوق:

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يناقــش مبــادئ املســاواة يف أعمــال
الصنــدوق الرقابيــة وإنشــاء آليــة جديــدة إلبــاغ الشــواغل ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/ :16/91
pr1691.htm

«مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات لعــام  – »2014دراســة

org/external/np/pp/eng/2015/102315a.pdf

http://www.imf.org/external/np/pp/

eng/2015/102315.pdf

http://www.imf.org/external/np/pp/

eng/2015/110215.pdf

nal/np/g20/pdf/101515a.pdf

إطـلاق إمكانـ�ات الـ�دول الصغيـ�رة متوسـ�طة الدخـ�ل http://www.eli� :
brary.imf.org/page/africa-move-excerpt?redirect=true

البلــدان الصغيــرة ذات الدخــل املتوســط – مؤتمــر رفــع ســقف التوقعــات

خارجيــة –املســاواة يف أعمــال الصنــدوق الرقابيــةhttp://www.imf. :
org/external/np/pp/eng/2014/073014h.pdf

يف مدينــة غابــارون ،بوتســواناhttp://www.imf.org/external/np/ :
/seminars/eng/2016/smic

اجلماعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا :جماعــة أقــوى من
أجــل نمــو أقــوى وأكثــر احتــواء للجميــع ،كلمــة الســيدة كريستســن

االندمــاج املــايل يف أمريــكا الالتينيــة http://www.imf.org/external/
np/pp/eng/2016/030416.pdf

التقرير السنوي ٢٠١٦
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اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يناقــش تقريــر إطــار اإلقــراض يف
الصنــدوق والديــون الســيادية ،البيــان الصحفــي رقــم  ،294 /14بتاريــخ
 20يونيو http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ :2014
pr14294.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى إصالحــات إطــار االســتخدام
االســتثنائي لقــروض الصنــدوق ،بيــان صحفــي رقــم  ،16/31بتاريــخ
 29يناير http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/ :2016

pr1631.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يناقــش إصــاح سياســة
الصنــدوق بشــأن عــدم حتمُّــل املتأخــرات املســتحقة للدائنيــن
الرســميين ،بيــان صحفــي رقــم http://www. :15/555
imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15555.htm

«اإلشــراك املــايل :هــل يمكــن أن يحقــق األهــداف االقتصاديــة الكليــة
املتعــددة؟»:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/

مســتقبل التمويــل يف آســيا :مؤتمــر تمويــل التنميــة لعــام ،2015

جاكرتــا ،إندونيســياhttp://www.imf.org/external/np/seminars/ :
/eng/2015/indonesia

التمويــل للجميــع :مؤتمــر تشــجيع اإلشــراك املــايل يف وســط إفريقيــا،

برازافيــل ،الكونغــوhttp://www.imf.org/external/np/seminars/ :
/eng/2015/brazzaville

اإلشراك املايل :مؤتمر التحديات االقتصادية الكلية والتنظيمية:

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2016/finincl/
مســح إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات املاليــةhttp://data.imf. :
org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يختتــم مراجعــة البرامــج التــي يدعمهــا
الصنــدوق أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة ،بيــان صحفــي رقــم ،15/563
بتاريــخ  16ديســمبر http://www.imf.org/external/np/ :2015
sec/pr/2015/pr15563.htm

مراجعــة برنامــج متابعــة األزمــات:
np/pp/eng/2015/110915.pdf

http://www.imf.org/external/

مراجعــة عــام  2009لبرامــج متابعــة األزمــات األخيــرةhttp://www. :
imf.org/external/np/pp/eng/2009/091409.pdf
سياسـ�ة املاليـ�ة العامـ�ة والنمـ�و طويـ�ل األج�ـل http://www.imf.org/ex� :
ternal/np/pp/eng/2015/042015.pdf

مذكــرة إرشــادية بشــأن حتريــر وإدارة التدفقــات الرأســمالية:

http://

إدارة التدفقــات الرأســمالية – اعتبــارات تشــغيلية إضافيــة:

http://

www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042513.pdf

www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/120315.pdf

«منهجيــة تقييــم امليــزان اخلارجــي»http://www.imf.org/external/ :
pubs/ft/wp/2013/wp13272.pdf

تقريــر القطــاع اخلارجــي:
/spr/2015/esr

http://www.imf.org/external/np/

مراجعــة الرقابــة املقــررة كل ثــاث ســنوات لعــام http://www. :2014
imf.org/external/np/spr/triennial/2014/index.htm

خطــة عمــل املديــر العــام:
eng/2014/112114.pdf
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الهيكليــة

اإلصالحات الهيكلية وأداء االقتصاد الكلي :حاالت قُطْرية

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/101315a.pdf

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي

http://www.imf.org/external/

/pubs/ft/weo/2016/01

مذكــرة خبــراء الصنــدوق للعــرض علــى جمموعــة العشــرين –إطــار
إرشــادي لإلصالحــات الهيكليــة https://www.imf.org/external/np/

pp/eng/2016/033116.pdf

املؤتمــر الــدويل الثالــث بشــأن تمويــل التنميــة ،أديــس أبابــا ،إثيوبيــا:
/http://www.un.org/esa/ffd/ffd3

املشورة بشأن السياسات
sdn1517.pdf

اإلصالحــات

وأداء

االقتصــاد

الكلــي:

اعتبــارات

http://www.imf.org/external/np/pp/
للصنــدوق:
مبدئيــة
eng/2015/101315.pdf

http://www.imf.org/external/np/pp/

«مشــاركة الصنــدوق يف جهــود البلــدان التــي تمــر بمرحلــة مــا بعــد
الصراعــات وأوضــاع هشــة – عمليــة حصــر»http://www.imf.org/ :
external/np/pp/eng/2015/050715.pdf

«التحديــات علــى املســتويين االقتصــادي الكلــي والتشــغيلي أمــام البلــدان
ذات األوضـ�اع الهشـ�ة» :

�http://www.imf.org/external/np/pp/en

g/2011/061511a.pdf

مذكــرة إرشــادية حــول مشــاركة الصنــدوق يف جهــود البلــدان
ذات األوضــاع الهشــة:

http://www.imf.org/external/np/pp/

eng/2012/042512.pdf

التســهيل االئتمــاين الســريع http://www.imf.org/external/np/exr/
facts/rcf.htm

عــدم املســاواة يف الدخــل ،ونصيــب العمالــة مــن الدخــل يف بلــدان
جمموعــة العشــرين – االجتاهــات العامــة واآلثــار واألســباب:
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-socialpolicy/Income-inequality-labour-income-share.pdf

تعزيــز كفــاءة االســتثمار العــام:

http://www.imf.org/external/np/

pp/eng/2015/061515.pdf

تمويــل التنميــة« :إعــادة النظــر يف توافــق آراء مونتيــري»http://www. :
imf.org/external/np/pp/eng/2015/061515.pdf
«السياسـ�ة النقديـ�ة واالسـ�تقرار املـ�ايل»http://www.imf.org/exter�   :
nal/np/pp/eng/2015/082815a.pdf

تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي:

http://www.imf.org/external/

pubs/ft/gfsr/index.htm

صحيفــة وقائــع  -رقابــة الصنــدوقhttp://www.imf.org/external/ :
np/exr/facts/surv.htm

املراجعــة التاســعة ملبــادرات الصنــدوق املعنيــة بمعاييــر البيانــات:

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/040615.pdf

اإلقراض

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى اتفــاق جديــد ملــدة عاميــن
مــع كولومبيــا يف إطــار خــط االئتمــان املــرن بقيمــة  5.45مليــار دوالر
أمريكــي ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/281
np/sec/pr/2015/pr15281.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى اتفــاق لالســتعداد االئتمــاين
مــع جمهوريــة كوســوفو بقيمــة  147.5مليــون يــورو ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/362
pr15362.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى تمديــد اتفــاق االســتعداد
االئتمــاين وتســهيل االســتعداد االئتمــاين مــع كينيــا ،بيــان صحفــي رقــم
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1629.htm :16/29
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى اتفــاق جديــد مدتــه ســنتين يف
إطــار خــط االئتمــان املــرن بقيمــة  23مليــار دوالر أمريكــي جلمهوريــة
بولنــدا ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/05
np/sec/pr/2015/pr1505.htm

الصنــدوق يوافــق لتونــس علــى تمديــد اتفــاق االســتعداد االئتمــاين احلــايل

ملـ�د ة  7أشــهر ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/ex� :15/229
ternal/np/sec/pr/2015/pr15229.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى عقــد اتفاقــات جديــدة مــع
كينيــا يصــل جمموعهــا إىل  1.5مليــار دوالر أمريكــي ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/ :16/110
pr16110.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يختتــم املراجعــة اخلامســة مــع موزامبيــق
يف إطــار «أداة دعــم السياســات» ويوافــق علــى عقــد اتفــاق بمبلــغ 282.9
مليــون دوالر أمريكــي بموجــب تســهيل االئتمــان ويختتــم مشــاورات
املــادة الرابعــة لعــام  ،2015بيــان صحفــي رقــم http://www. :15/580

imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15580.htm

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى صــرف  42.1مليــون دوالر ملدغشــقر يف

إطــار «التســهيل االئتمــاين الســريع» ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/528
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15528.htm

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى صــرف  49.7مليــون دوالر لنيبــال يف

إطــار «التســهيل االئتمــاين الســريع» ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/365
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15365.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يختتــم مراجعــة البرامــج
التــي يدعمهــا الصنــدوق أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة،
بيــان صحفــي رقــم  ،15/563بتاريــخ  16ديســمبر :2015
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15563.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى عقــد اتفــاق بمبلــغ 23.9
مليــون دوالر أمريكــي ملــدة ثــاث ســنوات بموجــب «تســهيل االئتمــان
املمــدد» لصالــح غينيا-بيســاو ويختتــم مشــاورات املــادة الرابعــة لعــام
 ،2015بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/331
np/sec/pr/2015/pr15331.htm

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى عقــد اتفــاق مــع الســنغال ملــدة ثــاث
ســنوات يف إطــار «أداة دعــم السياســات» ،بيــان صحفــي رقــم :15/297

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15297.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى تمديــد االتفــاق املعقــود مــع تنمية القدرات

ليبيريــا بموجــت التســهيل االئتمــاين املمــدد ملــدة ثالثــة شــهور ،بيــان
صحفــي رقــم :15/498

http://www.imf.org/external/np/sec/

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يدعــم تعزيــز
الرقابــة القائمــة علــى اخملاطــر ،بيــان صحفــي رقــم http:// :16/79

دوالر أمريكـ�ي ،بيـ�ان صحفـ�ي رقـ�م http://www.imf.org/ex� :15/363
ternal/np/sec/pr/2015/pr15363.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يدعــم تعزيــز
مبــادرة إدارة احلــدود املنســقة ،بيــان صحفــي رقــم http://www. :16/65

pr/2015/pr15498.htm

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى دعــم مــايل للعــراق بقيمــة  1.24مليــار

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يختتــم مراجعاتــه لالتفــاق املعقــود
مــع النيجــر يف إطــار تســهيل االئتمــان املمــدد ،ويوافــق علــى صــرف
 53.7مليــون دوالر أمريكــي وزيــادة املــوارد املتاحــة وتمديــد العمــل
بالبرنامـ�ج ،بيـ�ان صحفـ�ي رقـ�م http://www.imf.org/exter� :15/541
nal/np/sec/pr/2015/pr15541.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى عقــد اتفــاق بمبلــغ  6.2مليــون
دوالر أمريكــي ملــدة ثــاث ســنوات بموجــب «تســهيل االئتمــان املمــدد»
لصالــح جمهوريــة ســان تومــي وبرينســيبي الديمقراطيــة ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/336

pr15336.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى عقــد اتفــاق بمبلــغ 23.9
مليــون دوالر أمريكــي ملــدة ثــاث ســنوات بموجــب «تســهيل االئتمــان
املمــدد» لصالــح غينيا-بيســاو ويختتــم مشــاورات املــادة الرابعــة لعــام
 ،2015بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/331
np/sec/pr/2015/pr15331.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى تقديــم  23.8مليــون دوالر

كدعــم مــايل إىل فانواتــو ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf. :15/264
org/external/np/sec/pr/2015/pr15264.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى عقــد اتفــاق ملــدة ثــاث ســنوات
بقيمــة  69.7مليــون دوالر أمريكــي لهايتــي بموجــب «تســهيل االئتمــان
املمــدد» ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/231

np/sec/pr/2015/pr15231.htm

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى صــرف  11.8مليــون دوالر جلمهوريــة
إفريقيــا الوســطى يف إطــار «التســهيل االئتمــاين الســريع» ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/417

pr15417.htm

اجمللــس التنفيــذي يوافــق علــى صــرف  8.7مليــون دوالر لدومينيــكا يف

إطــار «التســهيل االئتمــاين الســريع» ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/483
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15483.htm

www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1679.htm

imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1665.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يعــزز قــدرات
اإلحصائييــن اإلقليمييــن ،بيــان صحفــي رقــم http://www. :16/136
imf.org/en/news/articles/2015/09/14/01/49/pr16136

املســؤولون يف منطقــة جنــوب إفريقيــا يتبادلــون اخلبــرات يف حماســبة
القطــاع املــايل ومعاييــر إحصــاءات ماليــة احلكومــة ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/458

pr15548.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يدعــم تعزيــز
إدارة كبــار املموليــن الضريبييــن يف منطقــة جنــوب إفريقيــا ،بيــان
صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/546
pr/2015/pr15546.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يدعــم تعزيــز
إدارة كبــار املموليــن الضريبييــن يف منطقــة جنــوب إفريقيــا ،بيــان
صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/470
pr/2015/pr15470.htm

املســؤولون يف منطقــة جنــوب إفريقيــا يتبادلــون اخلبــرات يف إدارة
ثــروة املــارد الطبيعيــة ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf. :15/451
org/external/np/sec/pr/2015/pr15451.htm

املســؤولون يف منطقــة جنــوب إفريقيــا يناقشــون إدارة خماطــر املاليــة
العامــة ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/191
np/sec/pr/2015/pr15191.htm

املسؤولون احلكوميون من وسط وجنوب إفريقيا يشجعون املمارسات
اجليدة يف منع االحتيال الضريبي ،بيان صحفي رقم :15/454
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15454.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة شــرق إفريقيــا وجماعــة
شــرق إفريقيــا يعــززان قــدرات املســؤولين إلنتــاج مســتوى أفضــل مــن
إحصــاءات الديــن العــام ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf. :15/293

org/external/np/sec/pr/2015/pr15293.htm
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مؤتمــر عــن البلــدان الصغيــرة منخفضــة الدخــل يف إفريقيــا جنــوب
الصحــراء :البيــان املشــترك الصــادر عــن الســيد مِــن زو ،نائــب مديــر عــام
الصنــدوق ،والســيد لينــاه موهولــو ،حمافــظ البنــك املركــزي يف بوتســوانا،
بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :16/32
pr/2016/pr1632.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة جنــوب إفريقيــا يعــزز إدارة
االقتصــاد الكلــي والقطــاع املــايل للــدول األعضــاء ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/ :16/153
pr16153.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط وإدارة
اإلحصــاءات يف صنــدوق النقــد الــدويل يختتمــان حلقــة تطبيقيــة حــول
قضايــا إعــداد بيانــات مؤشــر األســعار ،بيــان صحفــي رقــم :16/48

الصنــدوق يشــترك مــع الهنــد يف اســتضافة املؤتمــر اإلقليمــي حــول
حتقيــق التقــدم يف آســيا :االســتثمار مــن أجــل املســتقبل ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/ :16/37
pr1637.htm

الصنــدوق والهنــد ينشــئان مركــزا إقليميــا للتدريــب واملســاعدة الفنيــة،
بيـ�ان صحفـ�ي رقـ�م http://www.imf.org/en/news/arti� :16/102

cles/2015/09/14/01/49/pr16102

صنــدوق النقــد الــدويل وبنــك االســتثمار األوروبــي يعــززان التعــاون يف

جمــال تنميــة القــدرات ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf. :15/467
org/external/np/sec/pr/2015/pr15467.htm

االحتــاد األوروبــي وصنــدوق النقــد الــدويل يوقعــان اتفاقــا إطاريــا جديــدا

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1648.htm

للتعــاون يف جمــال تنميــة القــدرات ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/232
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15232.htm

تطبيقيــة حــول إعــداد املوازنــة ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/472
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15472.htm

صنــدوق النقــد الــدويل والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليةيعــززان

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط يختتــم حلقــة

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الشــرق األوســط يختتــم حلقــة
تطبيقيــة حــول الرقابــة املوحــدة والعابــرة للحــدود ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/254

pr15254.htm

مركــز املســاعدة الفنيــة اإلقليمــي ملنطقــة الكاريبــي يحقــق نتائــج قويــة؛
ويســتعرض دوره يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/539

التعــاون يف جمــال تنميــة القــدرات ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/385
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15385.htm

بلجيــكا وصنــدوق النقــد الــدويل يوقعــان اتفاقــا إطاريــا لتعزيــز الشــراكة
يف جمــال تنميــة القــدرات ،بيــان صحفــي رقــم http://www. :16/105

imf.org/en/news/articles/2015/09/14/01/49/pr16105

اجلزء  - 3املوارد املالية والهيكل التنظيمي
واملساءلة
pr15539.htm
الصنــدوق واملســؤولون يف منطقــة الكاريبــي يناقشــون آفــاق االقتصــاد التمويل
غيــر املتوازنــة ،واســتراتيجيات معاجلــة حتديــات الطاقــة ،وقضايــا

القطــاع املــايل يف املنطقــة ،بيــان صحفــي رقــم http://www. :15/402
imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15402.htm

صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك املركــزي يف ترينيــداد وتوباغــو يعــززان

بنــاء القــدرات يف منطقــة الكاريبــي ،بيــان صحفــي رقــم http:// :15/464
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15464.htm

اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يوافــق علــى امليزانيــة متوســطة األجــل
للسنوات املالية  2016إىل  ،2018بيان صحفي رقم http:// :15/228

www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15228.htm

القواعــد والتنظيمــات فيمــا يتعلــق بحســاب االســتثمار:
imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15228.htm

http://www.

معهد التدريب اإلقليمي املشترك بين صندوق النقد الدويل وسنغافورة املوارد البشرية

يســتضيفان اللقــاء التدريبــي ملنطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ الــذي يعقــد

كل ثـلاث سـ�نوات ،بيـ�ان صحفـ�ي رقـ�م http://www.imf.org/ex� :16/41
ternal/np/sec/pr/2016/pr1641.htm

تقرير الصندوق السنوي لعام  2015حول التنوع يف املوارد البشرية:

بنــك جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية يســتضيف االجتمــاع
الســنوي الثــاين للجنــة االستشــارية ملكتــب الصنــدوق للمســاعدة الفنيــة
يف جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وميانمــار ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/537

اجمللس التنفيذي يختار السيدة كريستين الغارد لفترة والية ثانية يف
منصب املدير العام ،بيان صحفي رقم  ،16/63بتاريخ  19فبراير :2016

pr15537.htm

برنامــج املســاعدة الفنيــة مــن الصنــدوق يمضــي نحــو تعزيــز قــدرات
املســؤولين يف جنــوب شــرق آســيا حــول روابــط وتشــخيص حالــة املاليــة
الكليــة ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/ :15/203

np/sec/pr/2015/pr15203.htm

برنامــج املســاعدة الفنيــة مــن الصنــدوق يمضــي نحــو تعزيــز قــدرات
املســؤولين يف جنــوب شــرق آســيا حــول روابــط وتشــخيص حالــة املاليــة
الكليــة ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/en/news/ :16/185

articles/2015/09/14/01/49/pr16185

البنــك املركــزي يف ميانمــار يســتضيف املؤتمــر الثالــث للجنــة تنســيق
املســاعدة الفنيــة يف جمــال القطــاع املــايل إىل ميانمــار ،بيــان صحفــي
رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/ :15/326
pr15326.htm

الصنــدوق يشــارك فيجــي يف اســتضافة حــوار رفيــع املســتوى ملناقشــة
القــدرة علــى الصمــود أمــام الكــوارث الطبيعيــة يف جــزر احمليــط الهــادئ،
بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/external/np/sec/ :15/283

pr/2015/pr15283.htm
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صندوق النقد الدويل

https://www.imf.org/external/np/div/2015/index.pdf

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1663.htm

الســيدة كريســتين الغــارد ،مديــر عــام الصنــدوق ،تقتــرح
جتديــد تعييــن الســيد ديفيــد ليبتــون نائبــا أول للمديــر العــام،
بيــان صحفــي رقــم  16/138بتاريــخ  28مــارس :2016
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16138.htm

الســيدة كريســتين الغــارد ،مديــر عــام الصنــدوق ،تعيــن الســيد موريــس
أوبســتفيلد يف منصــب املستشــار االقتصــادي ومديــر إدارة البحــوث
بصنــدوق النقــد الــدويل ،بيــان صحفــي رقــم  ،15/343بتاريــخ  20يوليــو
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15343.htm :2015
الســيد أوليفييــه بالنشــار ،املستشــار االقتصــادي ومديــر إدارة البحــوث
بصنــدوق النقــد الــدويل ،يتقاعــد عــن العمــل يف الصنــدوق ،بيــان صحفــي
رقـ�م  ،15/219بتاريــخ  14مايــو http://www.imf.org/exter� :2015

nal/np/sec/pr/2015/pr15219.htm

كبــار املســؤولين:

officers.htm

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/

الهيلكل التنظيميOrganization chart: http://www.imf.org/exter� :
nal/np/obp/orgcht.htm

املساءلة

«سياســة املالية العامة وعدم املســاواة يف الدخل»:

اتفاقيـ�ة تأسـ�يس صنـ�دوق النقـ�د الـ�دويلhttp://www.imf.org/exter�   :
nal/pubs/ft/aa/index.htm
بيـ�ان قبـ�ول اخملاطـ�ر http://www.imf.org/external/about/riskac� :
cept.htm

مكتب التقييم املستقل:
التقييــم الذاتــي يف الصنــدوق :تقييــم مكتــب التقييــم املســتقل:
http://www.ieo-imf.org

http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation260.
aspx

امللخــص الصــادر عــن رئيــس اجمللــس التنفيــذي بالنيابــة ،مكتــب التقييم
املســتقل  -التقييــم الذاتــي يف الصنــدوق :تقييــم مكتــب التقييــم املســتقل،
اجتماع اجمللس التنفيذي  ،15/89بتاريخ  18ســبتمبر 2015
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/091815b.pdf

وراء الكواليــس مــع البيانــات يف صنــدوق النقــد الــدويل :التقييــم الصــادر

عــن «مكتــب التقييــم املســتقل»http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/ :
EvaluationImages261.aspx

مكتــب التقييــم املســتقل يصــدر تقريــر «وراء الكواليــس مــع البيانــات يف
صنــدوق النقــد الــدويل :التقييــم الصــادر عــن “مكتــب التقييــم املســتقل»
ترحيــب اإلدارة العليــا وخبــراء الصنــدوق بتقريــر مكتــب التقييــم املســتقل
حــول البيانــات يف املؤسســة ،بيــان صحفــي رقــم  ،16/134بتاريــخ 24
مــارس http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/ :2016
pr16134.htm

امللخــص الصــادر عــن رئيــس اجمللــس التنفيــذي بالنيابــة« ،وراء
الكواليــس مــع البيانــات يف صنــدوق النقــد الــدويل :التقييــم الصــادر
عــن مكتــب التقييــم املســتقل» ،اجتمــاع اجمللــس التنفيــذي رقــم ،16/23
بتاريــخ  17مــارس http://www.imf.org/external/np/pp/ :2016
eng/2016/032116.pdf

org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf

«إعـ�ادة التوزيـ�ع وعـ�دم املسـ�اواة والنمـ�و»  :

�http://www.imf.org/ex

ternal/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf

عــدد أكتوبــر  2015مــن تقريــر «آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي يف إفريقيــا»
الــذي يتضمــن فصــا عــن «عــدم املســاواة والنتائــج االقتصاديــة يف
منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء»http://www.imf.org/external/ :
pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/chap3Oct.pdf

ورقــة عمــل« -اقتســام أربــاح النمــو :حتليــل عــدم املســاواة يف آســيا»:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1648.pdf

صحيفــة وقائــع  -رقابــة الصنــدوقhttp://www.imf.org/external/ :
np/exr/facts/surv.htm

«حافــز للتغييــر :تمكيــن املــرأة ومعاجلــة عــدم املســاواة يف الدخــل»:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1520.pdf

«إطــاق إمكانــات توظيــف املــرأة يف أوروبــا :الدوافــع واملنافع»http:// :
www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2016/eur1601.pdf

مشــاورات املــادة الرابعــة مــع الهنــد:

http://www.imf.org/external/

pubs/ft/scr/2016/cr1675.pdf

«اآلثــار االقتصاديــة الكليــة لعــدم املســاواة بيــن اجلنســين والعمــل يف
القطــاع غيــر الرســمي»:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/

scr/2016/cr1676.pdf

«بعــد باريــس :انعكاســات تغيــر املنــاخ علــى املاليــة العامــة واالقتصــاد
الكلــي والقطــاع املــايل»:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/

sdn/2016/sdn1601.pdf

التقريــر القُطــري لصنــدوق النقــد الــدويل عــن املكســيك:

http://www.

imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15314.pdf

مشــاورات املــادة الرابعــة مــع الواليــات املتحــدة:

http://www.imf.

org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15168.pdf

الشفافية

مراجعــة عــام  2013لسياســة الصنــدوق بشــأن الشــفافيةhttp://www. :
imf.org/external/np/pp/eng/2013/051413.pdf

اجلزء  – 4التطلع إىل املستقبل

تقريــر اجمللــس التنفيــذي إىل جملــس احملافظيــن حــول نتائــج
مراجعــة صيغــة احلصــص:

http://www.imf.org/external/np/pp/

eng/2013/013013.pdf

بيــان اللجنــة املؤقتــة املنبثقــة عــن جملــس احملافظيــن لصنــدوق النقــد

الــدويل ،بيــان صحفــي رقــم http://www.imf.org/en/news/ :97/22
articles/2015/09/14/01/49/pr9722

برنامــج تقييــم القطــاع املــايل:

fsap/fssa.aspx

http://www.imf.

http://www.imf.org/external/np/

«حتليـ�ل وإدارة خماطـ�ر املاليـ�ة العامـ�ة» http://www.imf.org/exter� :
nal/np/pp/eng/2016/050416.pdf

بيان االجتماع الثالث والثالثين للجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية:
http://www.imf.org/external/np/cm/2016/041616a.htm

«عــدم املســاواة والنمــو غيــر القابــل لالســتمرار :وجهــان لعملــة واحــدة؟»:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf

«النينيــو :فتــى صالــح أم طالــح؟» ،جملــة التمويــل والتنميــة ،مــارس
 ،2016اجمللــد  ،53العــدد http://www.imf.org/external/pubs/ :1
ft/fandd/2016/03/cashin.htm

مكافحة الفساد :جمموعة من املقاالت:

�https://www.gov.uk/government/publications/against-cor
�ruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collec
tion-of-essays

«مكافحــة الفســاد :تكاليفــه واســتراتيجيات تخفيــف حدتــه»:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf

تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي – حالــة مــن عــدم اليقيــن
عقــب اســتفتاء اململكــة املتحــدة ،يوليــو http://www.imf.org/ :2016

external/pubs/ft/weo/2016/update/02/index.htm

تقريــر «التحديــات العامليــة وآفــاق السياســة» ،اجتماعــات وزراء املاليــة
وحمافظــي البنــوك املركزيــة يف جمموعــة العشــرين  24-23 ،يوليــو
 ،2016مدينــة تشــينغدو ،الصيــنhttp://www.imf.org/external/ :
np/g20/pdf/2016/072116.pdf

تقريــر اخلبــراء املرجعــي «أولويــات اإلصالحــات الهيكليــة يف بلــدان
جمموعــة العشــرين» ضمــن مذكــرة الرقابــة املرفوعــة إىل جمموعــة
العشـ�رين ،يوليـ�و http://www.imf.org/external/np/pp/en� :2016
g/2016/072216a.pdf
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االختصارات

IMS

international monetary system

LIDC

low-income developing
country

MENAP

 iddle East, North Africa,
M
Afghanistan, and Pakistan

OIA

Office of Internal Audit and
Inspection

مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي

PLL

Precautionary and Liquidity
Line

خط الوقاية والسيولة

PRGT

Poverty Reduction and
Growth Trust

PSI

Policy Support Instrument

RCF

Rapid Credit Facility

REO

Regional Economic Outlook

RFI

Rapid Financing Instrument

أداة التمويل السريع

SARTTAC

S outh Asia Regional Training
and Technical Assistance
Center

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

SECO

Swiss State Secretariat for
Economic Affairs

وزارة الدولة للشؤون االقتصادية
يف سويسرا

SUNAT

 eruvian customs and
P
tax administration agency

هيئة اإلدارة اجلمركية والضريبية
يف بيرو

TAK

Tax Administration of Kosovo

اإلدارة الضريبية يف كوسوفو

TSR

Triennial Surveillance Review

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث
سنوات

UN

United Nations

WEO

World Economic Outlook

النظام النقدي الدويل
بلد نام منخفض الدخل
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان

الصندوق االستئماين للنمو واحلد
من الفقر
أداة دعم السياسات
التسهيل االئتماين السريع
آفاق االقتصاد اإلقليمي

املعيار اخلاص لنشر البيانات
أهداف التنمية املستدامة
حقوق السحب اخلاصة

األمم املتحدة
آفاق االقتصاد العاملي

AML/
CFT

a nti-money laundering and
combating the financing of
terrorism

ASEAN

Association of Southeast Asian
Nations

)رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان

CCRT

Catastrophe Containment and
Relief Trust

الصندوق االستئماين الحتواء
الكوارث وتخفيف أعباء الديون

CEE

Central and Eastern Europe

EAC

External Audit Committee

ECF

Extended Credit Facility

التسهيل االئتماين املمدد

EFF

Extended Fund Facility

تسهيل الصندوق املمدد

e-GDDS

Enhanced General Data
Dissemination System

النظام العام املعزز لنشر البيانات

EU

European Union

FATF

Financial Action Task Force

FCL

Flexible Credit Line

FM

Fiscal Monitor

FSAP

Financial Sector Assessment
Program

FSI

Financial Soundness Indicators

FY

financial year

G20

Group of Twenty industrialized
economies

االقتصادات الصناعية يف جمموعة
العشرين

GCC

 ooperation Council for the
C
Arab States of the Gulf

جملس التعاون لدول اخلليج العربية

GDDS

General Data Dissemination
System

النظام العام لنشر البيانات

GDP

gross domestic product

GFSR

Global Financial Stability Report

تقرير االستقرار املايل العاملي

GPA

Global Policy Agenda

جدول أعمال السياسة العاملية

GRA

General Resources Account

HIPC

Heavily Indebted Poor
Countries

ICD

Institute for Capacity
Development

IEO

Independent Evaluation Office

IMFC

I nternational Monetary and
Financial Committee

مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

وسط وشرق أوروبا
جلنة التدقيق اخلارجي

االحتاد األوروبي
فرقة العمل لإلجراءات املالية
املعنية بغسل األموال
خط االئتمان املرن
الراصد املايل
برنامج تقييم القطاع املايل
مؤشرات السالمة املالية
السنة املالية

إجمايل الناجت احمللي

حساب املوارد العامة
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون
معهد تنمية القدرات
مكتب التقييم املستقل
اللجنة الدولية للشؤون النقدية
واملالية
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خطاب اإلرفاق املوجه
إىل جملس احملافظين
حتريرا يف  29أغسطس 2016
السيد رئيس جملس احملافظين،
يشــرفني أن أقــدم إىل جملــس احملافظيــن التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل ،2016
وذلــك وفقــا ألحــكام املــادة الثانيــة عشــرة ،القســم ( 7أ) مــن اتفاقيــة تأســيس صنــدوق النقــد الــدويل والقســم العاشــر مــن النظــام
الداخلي للصندوق .ووفقا ألحكام القســم العشــرين من النظام الداخلي ،يعرض الفصل الثالث امليزانيتين اإلدارية والرأســمالية
للصنــدوق للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  2017بعــد اعتمادهمــا مــن اجمللــس التنفيــذي .ويعــرض امللحــق الســادس ،الــوارد
يف نســخة التقريــر علــى اســطوانة ســي دي روم واملوقــع اإللكتــروين  ،www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2016/engالكشــوف
املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف  30إبريــل  2016لــكل مــن إدارة العمليــات العامــة ،وإدارة حقــوق الســحب اخلاصــة،
واحلســابات التــي يديرهــا الصنــدوق ،إىل جانــب تقاريــر مؤسســة التدقيــق اخلارجــي بشــأن تلــك الكشــوف .وقــد خضعــت إجــراءات
التدقيــق اخلارجــي وإعــداد التقاريــر املاليــة إلشــراف جلنــة التدقيــق اخلارجــي ،املؤلفــة مــن الســيد دانييــل لويتــو (رئيســا) والســيدة
مــاري بــارث والســيد كامليــش فيكامــزي ،وذلــك وفقــا ألحــكام القســم العشــرين (ج) مــن النظــام الداخلــي.
مع فائق االحترام والتقدير،

كريستين الغارد
املدير العام ورئيس اجمللس التنفيذي
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دور أكبر للمرأة
هنــاك إدراك متنــام بالــدور احليــوي الــذي تقــوم بــه املــرأة يف التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف خمتلــف البلــدان واجملتمــات احملليــة
واملنظمــات .ونحــن يف صنــدوق النقــد الــدويل علــى ثقــة مــن أن بلداننــا
األعضــاء إذا مــا بذلــت جهــودا واعيــة لتمكيــن املــرأة وتشــجيعها علــى
املشــاركة يف ســوق العمــل وقامــت بإنفــاذ القوانيــن الداعمــة إلدمــاج
املــرأة وتمكينهــا اقتصاديـ ًـا ،ســتكون أمامهــا فرصــة أفضــل لالزدهــار
االقتصــادي والعمــل علــى حتقيــق مســتقبل أكثــر اســتقرارا وأمنــا .ومــع
زيــادة االهتمــام باملســاواة بيــن اجلنســين وبانعكاســات جهودنــا
ومشــورتنا بشــأن السياســات على قضايا اجلنســين ســنتمكن من تقديم
خدمــات أفضــل لبلداننــا األعضــاء وحتســين ســبل املعيشــة للجميــع.
وزيــادة مشــاركة املــرأة يف كافــة جوانــب اجملتمــع وكل مســتويات
الريــادة هــو الســبيل ملواجهــة الكثيــر مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجه
بلداننــا األعضــاء ،ولكــن األهــم مــن ذلــك ،أنــه إذا مــا تــم اســتبعاد املــرأة

فإننــا نفقــد فــرص االســتفادة مــن نصــف مــوارد املهــارات يف العــامل
على األقل .ويف عامل يتســم بســرعة التغير وتزايد ارتباطه وتشــابكه،
فإننــا بحاجــة إىل أفضــل طاقــات فكريــة وأقصــى درجــات املســاهمة
مــن اجلميــع (طالــع املزيــد حــول دراســات الصنــدوق البحثيــة عــن عــدم
املســاواة بيــن اجلنســين يف القســم املعنــون «التطلــع إىل املســتقبل»).
والــذكاء اجلماعــي هــو أحــد مصــادر قوتنــا يف صنــدوق النقــد الــدويل
وإضافــة أصــوات وآراء النســاء النابهــات يف كافــة مناحــي احليــاة
ليــس باألمــر اجلديــد علينــا .فنحــن عاكفــون منــذ أكثــر مــن عقــد مــن
الزمــن علــى مواصلــة العمــل اجلــاد لتحســين التــوازن بيــن اجلنســين
يف منظمتنــا وحققنــا تقدمــا ملحوظــا يف هــذا الشــأن .وبينمــا نفخــر
بهــذا التقــدم فإننــا نــدرك أن هنــاك املزيــد ممــا ينبغــي عملــه لضمــان
حتقيــق شــراكة عادلــة بيــن الرجــل واملــرأة مــن أجــل الوفــاء باملهــام
املنوطــة بنــا يف ســبيل خدمــة بلداننــا األعضــاء.
الســيدة كريســتين الغــارد مديــر عــام الصنــدوق ،والدكتــورة نغــوزي أوكوجنــو-
إيويــا ،وزيــرة املاليــة النيجيريــة ســابقا (الصــف اخللفــي ،يف الوســط) ،والســيدة
ناديــة يونــس ،مستشــار شــؤون التنــوع يف املــوارد البشــرية بالصنــدوق يف صــورة
مــع موظفــي الصنــدوق وبعــض الزائــرات الشــابات بعــد الفعاليــة التــي أقيمــت
بمناســبة يــوم املــرأة العاملــي يف شــهر مــارس .2016
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أعــد هــذا التقريــر الســنوي قســم التحريــر واملطبوعــات بــإدارة التواصــل يف صنــدوق النقــد الــدويل ،بالتشــاور
مــع جمموعــة عمــل مــن خمتلــف إدارات الصنــدوق .وأشــرف كل مــن رودا ويكس-بــراون ،وجيريمــي كليفــت
علــى عمــل الفريــق املعنــي بإعــداد التقريــر ،الــذي خضــع إلشــراف جلنــة التقييــم املنبثقــة عــن اجمللــس
التنفيــذي برئاســة الســيد ســتيفن فيلــد .وباشــر مهــام التحريــر جيريمــي مــارك ،وهــو احملــرر الرئيســي،
وألكســندرا راســل ،كمحــرر ومديــر مشــروع .وقــدم كل مــن ســوزان أاليف ومادجــي أميغــا املســاعدة يف
النواحــي اإلداريــة والتحريــر اللغــوي.
التصوير الفوتوغرايف

تبدأ السنة املالية للصندوق يف أول مايو وتنتهي يف  30إبريل.
التحليل واعتبارات السياسات الواردة يف هذا التقرير تمثل وجهات نظر املديرين
التنفيذيين لصندوق النقد الدويل.
وحدة 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  30إبريل  ،2016كان سعر صرف حقوق السحب
اخلاصة مقابل الدوالر األمريكي هو  0.705552وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر
الواحد ،وسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل حقوق السحب اخلاصة هو 1.41733
للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة .وكان السعر يف السنة السابقة ( 30إبريل
 )2015هو  0.71103وحدة حقوق سحب خاصة للدوالر الواحد ،و 1.40642دوالر
للوحدة الواحدة من حقوق السحب اخلاصة.
«مليار» تعني ألف مليون ،بينما «تريليون» تعني ألف مليار؛ وترجع الفروق الطفيفة
بين مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.
ال يشير مصطلح «بلد» حسب استخدامه يف هذا التقرير السنوي ،يف جميع احلاالت
إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم القانون والعرف الدوليين .وإنما يشمل هذا
املصطلح أيضا ،حسب استخدامه يف هذا التقرير ،بعض الكيانات اإلقليمية التي ال
تشكل دوال ولكن يُحتفظ ببيانات إحصائية عنها على أساس منفصل ومستقل.
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كيف يمكن للصندوق مساعدة البلدان على حتسين اإليرادات؟

ما هو دور الصندوق يف النظام النقدي الدويل؟

كيف يؤثر القطاع املايل على النمو االقتصادي لبلد ما؟

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

كيف يمكن أن تسهم املساواة بين اجلنسين يف النمو االقتصادي؟

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

ما هو مستقبل التمويل يف آسيا؟

كيف يقدم الصندوق الدعم لتمويل التنمية؟

كيف يضمن الصندوق حسن إدارة موارده؟

ملاذا اتخذت  60بلدا من اإلدماج املايل هدفا لها؟

كيف يجري إصالح حصص العضوية يف الصندوق؟

ما هو التأثير االقتصادي لطفرة الالجئين من الشرق األوسط؟
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كيف تأثرت البلدان األعضاء بهبوط أسعار السلع األولية؟
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