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�صندوق النقد الدولي

خاللها  من  يتم  التي  الأ�صا�صية  العاملية  املنظمة  هو  الدويل  النقد  �صندوق 

التعاون النقدي على امل�صتوي الدويل. وي�صم ال�صندوق يف ع�صويته 188 بلدا 

ع�صوا مما يجعله منظمة يتعاون من خاللها جميع بلدان العامل تقريبا لتحقيق 

ال�صالح امل�صرتك. ويتمثل الغر�ض الرئي�صي من �صندوق النقد الدويل يف احلفاظ 

واملدفوعات  ال�رصف  اأ�صعار  نظام  – وهو  الدويل  النقدي  النظام  ا�صتقرار  على 

ن البلدان )ومواطنيها( من �رصاء ال�صلع واخلدمات من بع�صها  الدولية الذي ميكِّ

ورفع  لال�صتمرار  القابل  القت�صادي  النمو  لتحقيق  �رصوري  اأمر  وهو  البع�ض. 

م�صتويات املعي�صة.

وجميع البلدان الأع�صاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�صه التنفيذي، الذي يتناول 

بالنقا�ض اآثار ال�صيا�صات القت�صادية لكل بلد على امل�صتوى الوطني والإقليمي 

والعاملي. ويغطي هذا التقرير ال�صنوي اأن�صطة املجل�ض التنفيذي والإدارة العليا 

واخلرباء خالل ال�صنة املالية من اأول مايو 2011 اإىل 30 اإبريل 2012.

ومن اأهم اأن�صطة �صندوق النقد الدويل ما يلي:

اأن  ميكن  التي  ال�صيا�صات  اعتماد  حول  الأع�صاء  للبلدان  امل�صورة  تقدمي   ·
وحتقيق  وقوعها،  عند  حلها  اأو  املالية  الأزمات  وقوع  منع  على  ت�صاعدها 

ال�صتقرار القت�صادي الكلي، وتعجيل النمو القت�صادي، وتخفيف حدة الفقر؛

معاجلة  يف  مل�صاعدتها  الأع�صاء  للبلدان  موؤقتة  ب�صفة  التمويل  واإتاحة   ·
امل�صكالت املتعلقة مبيزان املدفوعات - اأي عندما ل جتد لديها ما يكفي من 

النقد الأجنبي لأن مدفوعاتها اإىل البلدان الأخرى تتجاوز اإيراداتها من النقد 

الأجنبي؛ 

يف  مل�صاعدتها  طلبها،  على  بناء  للبلدان  والتدريب  الفنية  امل�صاعدة  وتقدمي   ·
بناء اخلربات واملوؤ�ص�صات الالزمة لتنفيذ ال�صيا�صات القت�صادية ال�صليمة.

 ويقع املقر الرئي�صي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�صنطن العا�صمة، ونظرا لت�صاع 

نطاق توا�صله على امل�صتوى العاملي وروابطه الوثيقة مع بلدانه الأع�صاء فاإن 

له مكاتب منت�رصة يف خمتلف اأنحاء العامل.

وبلدانه  الدويل  النقد  �صندوق  عن  اإ�صافية  معلومات  على  الطالع  وميكن 

التايل:  بالعنوان  الإنرتنت  �صبكة  الإلكرتوين على  ال�صندوق  الأع�صاء يف موقع 

.www.imf.org

– اأي  ال�صنوي  للتقرير  م�صاعدة  اإ�صافية  مواد  الإجنليزية على  باللغة  الطالع  وميكن 

املالية  الك�صوف  ذلك  يف  )مبا  واملالحق  الإلكرتونية  ال�صفحة  يف  واجلداول  الأطر 

لل�صندوق عن ال�صنة املالية املنتهية يف 30 اإبريل 2012(، وغريها من الوثائق ذات 

ال�صلة - وذلك يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�صنوي على �صبكة الإنرتنت بالعنوان 

الن�صخ  www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng. وميكن احل�صول على  التايل: 

وعنوانه  ال�صندوق”  مطبوعات  خدمات  “مكتب  من  املالية  الك�صوف  من  املطبوعة 

“P.o. Box 92780, Washington, dC 20090”، كما ميكن احل�صول على  كالتايل: 

الن�صخة الإلكرتونية من التقرير ال�صنوي على ا�صطوانة �صي دي روم ت�صم املواد الإ�صافية 

خدمات  »مكتب  من  الطلب  عند  وذلك  الإلكرتونية،  ال�صفحة  يف  املن�صورة  امل�صاعدة 

املطبوعات«. 
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الإ�صهامات

قام باإعداد هذا التقرير ال�صنوي ق�صم التحرير واملطبوعات باإدارة العالقات اخلارجية يف 

�صندوق النقد الدويل. واأ�رصف كل من تيم كالن و�صاندي دونالد�صن ونيكول لفرامبواز 

املجل�ض  عن  املنبثقة  التقييم  للجنة  والتابع  التقرير،  باإعداد  املعني  الفريق  عمل  على 

التنفيذي برئا�صة موكت�صي ماجورو. وبا�رص مهام رئا�صة التحرير كل من مايكل هاروب 

)وهو املحرر الرئي�صي وقام بتن�صيق اإجراءات ال�صياغة الأولية وعملية الإنتاج( واألك�صندرا 

را�صل وكاثي غاغنت. وقدمت نيكول لفرامبواز م�صاهمات كبرية يف الكتابة، وقدمت كل 

من ترييزا اإيفاري�صتو وفيبي كيتي امل�صاعدة يف جانب التحرير اللغوي. 
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تبداأ ال�ضنة املالية لل�ضندوق يف اأول مايو وتنتهي يف 30 اإبريل.

حقوق  وحدة  هي  ال�ضندوق  يف  امل�ضتخدمة  احل�ضاب  ووحدة 

ال�ضحب اخلا�ضة؛ وعمليات حتويل بيانات ال�ضندوق املالية اإىل 

الدولر الأمريكي هي عمليات تقريبية ويتم توفريها على �ضبيل 

التي�ضري. ويف 30 اإبريل 2012، كان �ضعر �رشف حقوق ال�ضحب 

حقوق  وحدة  هو0.644934  الأمريكي  الدولر  مقابل  اخلا�ضة 

الأمريكي  الدولر  �رشف  و�ضعر  الواحد،  للدولر  خا�ضة  �ضحب 

للوحدة  دولر   1.55055 هو  اخلا�ضة  ال�ضحب  حقوق  مقابل 

ال�ضنة  يف  ال�ضعر  وكان  اخلا�ضة.  ال�ضحب  حقوق  من  الواحدة 

ال�ضابقة )30 اإبريل 2011( هو 0.616919 وحدة حقوق �ضحب 

خا�ضة للدولر الواحد، و 1.62096 دولر للوحدة الواحدة من 

حقوق ال�ضحب اخلا�ضة.

“مليار”  تعني األف مليون، بينما “تريليون” تعني األف مليار؛ 
وترجع الفروق الطفيفة بني مفردات الأرقام واملجاميع  الكلية 

اإىل عملية التقريب.

ل ي�ضري م�ضطلح “بلد”، ح�ضب ا�ضتخدامه يف هذا التقرير ال�ضنوي، 

مفهوم  ح�ضب  دولة  ي�ضكل  اإقليمي  كيان  اإىل  احلالت  جميع  يف 

اأي�ضا،  امل�ضطلح  هذا  ي�ضمل  واإمنا  الدوليني.  والعرف  القانون 

ح�ضب ا�ضتخدامه يف هذا التقرير، بع�ش الكيانات الإقليمية التي 

ل ت�ضكل دول ولكن ُيحتفظ ببيانات اإح�ضائية عنها على اأ�ضا�ش 

منف�ضل وم�ضتقل.
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ر�ضالة من املدير العام 

ورئي�ش املجل�ش التنفيذي  

البلدان  من  للعديد  بالن�ضبة  بالتحديات  مفعما  املا�ضي  العام  كان 

الأع�ضاء وبالن�ضبة لل�ضندوق ذاته. فقد وا�ضلت الأزمة املالية العاملية 

وع�ضنا  اليورو.  منطقة  �ضيما يف  ل  العامل،  اأنحاء  انت�ضارها يف خمتلف 

التقدم خطوتني  الكثري من حالت  الزائفة وعا�رشنا  الآمال  الكثري من 

اإىل الأمام وخطوة اإىل اخللف. وكانت النتيجة هي فقدان الثقة امل�ضتمر، 

نف�ش  ال�ضعيف. ويف  التعايف  وا�ضتمرار  املالية،  الأ�ضواق  وبقاء �ضغوط 

الوقت، ل تزال م�ضتويات البطالة مرتفعة اإىل حد غري مقبول يف كثري من 

املناطق ول يزال ن�ضيج املجتمع واقعا حتت وطاأة التوترات.

ال�ضتقرار  ا�ضتعادة  م�ضى  وقت  اأي  من  اأكرث  ال�رشوري  من  اأ�ضبح  وقد 

القت�ضادي واملايل وو�ضع القت�ضاد العاملي على م�ضار النمو امل�ضتمر. 

ويف هذه الظروف على وجه اخل�ضو�ش، يتعني على �ضندوق النقد الدويل 

موا�ضلة ال�ضتعانة بكافة قدراته التحليلية املتميزة وروؤيته امل�ضتقبلية 

الراهنة وبناء  امل�ضكالت  الأع�ضاء على جتاوز  بلدانه  املبدعة مل�ضاعدة 

اجل�رش املوؤدي اإىل عامل اأف�ضل.

مدار  على  ال�ضندوق  به  �ضاهم  الذي  وامل�ضتقل  القوي  الدور  اأجد  فاإنني  ال�ضدد،  هذا  ويف 

ال�ضنة املا�ضية مبثابة م�ضدر فخر كبري لنا. فقد حاولنا قدر الإمكان توخي املو�ضوعية 

دعونا  الأع�ضاء.  للبلدان  امل�ضورة  وتقدمي  القت�ضادية  اخلطط  تقييم  عند  وامل�ضاواة 

ن�ضتعر�ش بع�ش الأمثلة:

“جدار  البنوك الأوروبية، واإن�ضاء  اإىل و�ضع ا�ضرتاتيجية جريئة لإعادة ر�ضملة  لقد دعونا 

اأكرب بهدف احلد من انت�ضار العدوى وا�ضتعادة الثقة، وا�ضتخدام هذه املوارد  ناري واق” 

للح�ضول على ح�ض�ش مبا�رشة يف البنوك. ودعا ال�ضندوق كذلك اإىل و�ضع خطة �ضاملة 

العامة. وقد حاولنا  القطاعات املالية واملاليات  الأوروبي على م�ضتوى  التكامل  لزيادة 

حتقيق التوازن يف احلوار الدائر ب�ضاأن الأو�ضاع املالية، نظرا لإدراكنا اأن زيادة احلما�ش 

القت�ضادية  الأو�ضاع  تدهور  زيادة  يت�ضبب يف  اأن  �ضاأنه  املوازنة من  يف تخفي�ش عجز 

العاملية. ووا�ضلنا العمل من اأجل حت�ضني م�ضتوى التنظيم والرقابة يف القطاع املايل، لكي 

ن�ضمن عدم العودة اإىل النظام املايل الذي اأنتج الأزمة.

اأ�ضلوب  وبذل جهدا كبريا يف حت�ضني  البتكار  على  الوقت  مرور  ال�ضندوق مع  وقد عكف 

اتخذنا  �ضنوات”،  الرقابة املقررة كل ثالث  “مراجعة  العمل. وبعد �ضدور نتائج  مزاولته 

على  الرتكيز  وزيادة  ونتائجها،  ال�ضندوق  رقابة  اأ�ضاليب  بتح�ضني  الكفيلة  الإجراءات 

املخاطر والروابط املتبادلة ال�ضائعة يف القت�ضاد العاملي احلديث، كما عكفنا على و�ضع 

املجل�ش  وا�ضل  اخلارجي،  ال�ضتقرار  جمال  ويف  املايل.  القطاع  على  للرقابة  عمل  خطة 

التنفيذي جهوده للتو�ضع يف التحليالت املنتظمة متعددة الأطراف بحيث تتجاوز حتليالت 

حتديث  على  التنفيذي  املجل�ش  عمل  كذلك  اخلارجية.  الأر�ضدة  وت�ضمل  ال�رشف  اأ�ضعار 

الإطار القانوين القائم حتى يت�ضنى اإجراء الرقابة مبزيد من الفعالية.

كري�ستني لغارد: مدير عام �ضندوق النقد الدويل

ورئي�ش املجل�ش التنفيذي
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ويف اإطار اأن�ضطة الرقابة، اأولينا اهتماما كبريا بق�ضايا التوظيف، والنمو ال�ضامل للجميع، 

البلدان  تواجه  التي  امل�ضكالت  درا�ضة  يف  احلر�ش  توخينا  كما  الجتماعية،  والق�ضايا 

منخف�ضة الدخل، مبا يف ذلك امل�ضكالت الناجمة عن تقلبات اأ�ضعار ال�ضلع الأولية. وان�ضب 

تركيز ال�ضندوق اأي�ضا على عمله يف العديد من جمالت خرباته الأ�ضا�ضية الأو�ضع نطاقا، 

ومنها اإدارة التدفقات الراأ�ضمالية وحتديث اإطار املالية العامة وحتليل القدرة على حتمل 

الدين.

وعلى �ضعيد الإقرا�ش، كان ال�ضندوق مرنا يف تلبية احتياجات البلدان الأع�ضاء التمويلية، 

يف خمتلف اأنحاء العامل. وكثفنا من حوارنا مع بلدان التحول العربي، مع و�ضع الأ�ضا�ش 

الالزم ملا ميكن تقدميه من دعم مايل، كما وا�ضلنا دعمنا للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل. 

اإدراكنا باأن الوقاية خري من العالج، وافق املجل�ش التنفيذي على اإجراء اإ�ضالحات  ومع 

م�ضاعدات  من  اأف�ضل  م�ضتوى  لتقدمي  املعدة  الإقرا�ضية  ال�ضندوق  اأدوات  جمموعة  يف 

ال�ضيولة والطوارئ لبلداننا الأع�ضاء من جميع اأنحاء العامل. وميكن ا�ضتخدام “خط الوقاية 

وال�ضيولة” الأكرث مرونة والذي حل حمل “خط الئتمان الوقائي” يف جمموعة اأو�ضع من 

الظروف، مبا يف ذلك التاأمني �ضد ال�ضدمات امل�ضتقبلية وكنافذة لل�ضيولة ق�ضرية الأجل 

بهدف تلبية احتياجات البلدان التي تتمتع بقوة الأ�ضا�ضيات القت�ضادية واأطر ال�ضيا�ضات. 

ويف نف�ش الوقت، فاإن “اأداة التمويل ال�رشيع” التي اأن�ضئت حديثا �ضوف تتيح لنا دعم كافة 

النا�ضئة عن ال�ضدمات  الحتياجات امللحة مليزان املدفوعات، مبا يف ذلك الحتياجات 

اخلارجية. 

متكن  حيث  الفنية،  امل�ضاعدة  برنامج  من  املا�ضية  املالية  ال�ضنة  مدار  على  عززنا  وقد 

ال�ضندوق بدعم من م�ضاهمات املانحني ال�ضخية من تقدمي قدر اأكرب بكثري من امل�ضاعدة 

ا�ضرتاتيجية،  مراجعة  اإجراء  وبعد  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  ال�ضابقة.  بال�ضنوات  مقارنة  الفنية 

بالإدارة  اإدارة جديدة تعنى  الت�ضغيلية لإن�ضاء  ال�ضندوق  قمنا بدمج وحدتني من وحدات 

والإ�رشاف على �ضوؤون التدريب وتقدمي امل�ضاعدة الفنية – وهي معهد تنمية القدرات.

وعلى وجه الإجمال، اأعتقد اأن ال�ضندوق �ضهد عاما مثمرا. فقد اأعرب اأع�ضاوؤنا عن ثقتهم 

اأمريكي  دولر  مليار   430( اأمريكي  دولر  مليار   456 قدره  مببلغ  مواردنا  بزيادة  بنا 

ا�ضتخدام جانب  على  اأي�ضا  التنفيذي  املجل�ش  وقد �ضادق  املالية 2012(.  ال�ضنة  بنهاية 

من الأرباح ال�ضتثنائية املحققة من عائد عمليات بيع جزء من ذهب ال�ضندوق للم�ضاهمة 

يف تعبئة موارد اإ�ضافية لدعم القرو�ش املي�رشة من ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من 

لالإقرا�ش ب�رشوط مي�رشة، ومن ثم  الكافية  املوارد  تاأمني  ال�رشوري  يزال من  الفقر. ول 

كانت جاءت هذه امل�ضاهمة جديرة بالرتحيب يف �ضياق دعم �ضعر الفائدة على ترتيبات 

التمويل ب�رشوط مي�رشة مع البلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل.

وبالنظر اإىل امل�ضتقبل، يتعني امل�ضي قدما يف تنفيذ اإ�ضالحات احلوكمة املتفق عليها يف 

باعتباره  اإليه  ينظر  واأن  اأع�ضائه  ال�ضندوق ممثال جلميع  يكون  اأن  وينبغي  عام 2010. 

متمتعا بامل�رشوعية بالفعل. وعلى هذا الأ�ضا�ش، �ضوف يوا�ضل ال�ضندوق العمل مع بلدانه 

اأكرث  الأع�ضاء لإيجاد احللول اجلماعية للم�ضكالت اجلماعية، ور�ضم امل�ضار نحو م�ضتقبل 

رخاء.

واإذ ي�رشفني كل الت�رشيف اأن اأكون مدير عام �ضندوق النقد الدويل، اأ�ضعر بالإعجاب البالغ 

واإنني لأكن عظيم الحرتام ملا  به من عمل.  نقوم  اأفخر مبا  املوؤ�ض�ضة كما  مبوظفي هذه 

يت�ضم به املجل�ش التنفيذي من كفاءة مهنية ونزاهة وجلهوده التي ل تكل من اأجل القيام 

باملهام املنوطة بال�ضندوق دون توقف.

التقرير ال�ضنوي الذي يرفعه املجل�ش التنفيذي ل�ضندوق النقد الدويل اإىل جمل�ش حمافظيه هو اأداة بالغة الأهمية 

يف اإطار امل�ضاءلة يف �ضندوق النقد الدويل. فاملجل�ش التنفيذي م�ضوؤول عن ت�ضيري اأعمال ال�ضندوق ويتاألف من 

24 مديرا تنفيذيا تعينهم البلدان الأع�ضاء البالغ عددها 188 بلدا، اأما جمل�ش املحافظني، املمثل فيه كل بلد 

ع�ضو باأحد كبار امل�ضوؤولني، فهو �ضاحب ال�ضلطة العليا يف اإدارة ال�ضندوق. ون�رش التقرير ال�ضنوي هو دللة على 

اأمام جمل�ش املحافظني. خ�ضوع املجل�ش التنفيذي للم�ضاءلة 

نعمت �سفيق، نائب املدير العام

ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام

ناويوكي �سينوهارا، نائب املدير العام 

ِمن زو، نائب املدير العام
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املجل�ش التنفيذي

اأ�ضماء املديرين التنفيذيني املناوبني مبينة باخلط املائل 

ميغ لوند�ساغر

�شاغر

الوليات املتحدة

ميت�سوهريو هريو�ساوا

توميوكي �شيمودا 

اليابان

هوبرت تيماير

�شتفن ماير

اأملانيا

اأمربواز فايويل

اآلي�س ترياكول 

فرن�ضا

اأريغو �سادون 

ثانو�س كات�شامبا�س

اإيطاليا، مالطة، الربتغال، �ضان مارينو،  األبانيا، اليونان، 

تيمور-لي�ضتي

ديرجيون �سيا 

اأيدا بودميان

اإندوني�ضيا،  فيجي،  كمبوديا،  ال�ضالم،  دار  بروناي 

ميامنار،  ماليزيا،  الدميقراطية،  ال�ضعبية  لو  جمهورية 

نيبال، الفلبني، �ضنغافورة، تايلند، تونغا، فييت نام

تاو جانغ 

بينغ �شونغ

ال�ضني

كري�ستوفر ليغ 

هو�شيونغ يل

وليات  مار�ضال،  جزر  كوريا،  كرييباتي،  اأ�ضرتاليا، 

ميكرونيزيا املوحدة، منغوليا، نيوزيلندا، بالو، بابوا غينيا 

اجلديدة، �ضاموا، �ضي�ضيل، جزر �ضليمان، توفالو، اأوزبك�ضتان، 

فانواتو 

ارفيند فريماين

ناندالل ويرا�شينغ

بنغالدي�ش، بوتان، الهند، �رشي لنكا

باولو نيغويرا باتي�ستا

ماريا اأجنليكا اأربيليز

اإكوادور،  الدومينيكية،  اجلمهورية  كولومبيا،  الربازيل، 

غيانا، هايتي، بنما، �ضورينام، ترينيداد وتوباغو

اأحمد اخلليفي

فهد ال�شاطري

اململكة العربية ال�ضعودية

رينيه ويرب

�شاغر

بولندا،  قريغيز�ضتان،  جمهورية  كازاخ�ضتان،  اأذربيجان، 

�رشبيا، �ضوي�رشا، طاجيك�ضتان، تركمان�ضتان
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األك�سندر غيبز

روبرت اإيلدر 

اململكة املتحدة

ويلي كيكنز 

يوهان برادر 

النم�ضا، بيالرو�ش، بلجيكا، اجلمهورية الت�ضيكية، هنغاريا، 

كو�ضوفو، لك�ضمربغ، اجلمهورية ال�ضلوفاكية، �ضلوفينيا، تركيا

كارلو�س برييز-فريديا 

خوزيه روجا�س رامرييز

كو�ضتاريكا، ال�ضلفادور، غواتيمال، هندورا�ش، املك�ضيك، 

نيكاراغوا، اإ�ضبانيا، فنزويال

منو �سنيل 

يوري ياكو�شا

قرب�ش،  كرواتيا،  بلغاريا،  والهر�ضك،  البو�ضنة  اأرمينيا، 

جورجيا، اإ�رشائيل، جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة، 

مولدوفا، اجلبل الأ�ضود، هولندا، رومانيا، اأوكرانيا

 توما�س هوكني

ماري اأودي

كندا،  بليز،  بربادو�ش،  البهاما،  جزر  وبربودا،  اأنتيغوا 

دومينيكا، غرينادا، اآيرلندا، جامايكا، �ضانت كيت�ش ونيف�ش، 

�ضانت لو�ضيا، �ضانت فن�ضنت وجزر غرينادين

بيني اأندر�سن

اأودون غرون

ليتوانيا،  لتفيا،  اآي�ضلندا،  فنلندا،  اإ�ضتونيا،  الدامنرك، 

الرنويج، ال�ضويد

موكيت�سي ماجورو

ممودو �شاهو

غامبيا،  اإثيوبيا،  اإريرتيا،  بوروندي،  بوت�ضوانا،  اأنغول، 

ناميبيا،  موزامبيق،  مالوي،  ليبرييا،  لي�ضوتو،  كينيا، 

�ضوازيلند،  ال�ضودان،  اإفريقيا،  جنوب  �ضرياليون،  نيجرييا، 

تنزانيا، اأوغندا، زامبيا، زمبابوي

عبد ال�سكور �سعالن 

�شامي جدع

ليبيا،  لبنان،  الكويت،  الأردن،  العراق،  م�رش،  البحرين، 

ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية  قطر،  ُعمان،  ملديف،  جزر 

الإمارات العربية املتحدة، اجلمهورية اليمنية

األيك�سي موجني

اأندريه لو�شني

الحتاد الرو�ضي

جعفر جمرد 

حممد الدايري

جمهورية اأفغان�ضتان الإ�ضالمية، اجلزائر، غانا، 

جمهورية اإيران الإ�ضالمية، املغرب، باك�ضتان، تون�ش

األفريدو ماك لغلني 

بابلو غار�شيا-�شيلفا

الأرجنتني، بوليفيا، �ضيلي، باراغواي، بريو، اأوروغواي

كو�سي اأ�سيمايدو

نغيتو تريانيا يامباي

الأخ�رش،  الراأ�ش  الكامريون،  فا�ضو،  بوركينا  بنن، 

جمهورية  القمر،  جزر  ت�ضاد،  الو�ضطى،  اإفريقيا  جمهورية 

ديفوار،  كوت  الكونغو،  جمهورية  الدميقراطية،  الكونغو 

بي�ضاو،  غينيا  الغابون،   ال�ضتوائية،  غينيا  جيبوتي، 

مايل، موريتانيا، موري�ضيو�ش، النيجر، رواندا، �ضان تومي 
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26 يوليو 2012

ال�ضيد رئي�ش جمل�ش املحافظني،

ي�رشفني اأن اأقدم اإىل جمل�ش املحافظني التقرير ال�ضنوي للمجل�ش التنفيذي عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 30 

اإبريل 2012، وذلك وفقا لأحكام املادة الثانية ع�رشة، الق�ضم ال�ضابع )اأ( من اتفاقية تاأ�ضي�ش �ضندوق النقد 

الداخلي،  النظام  من  الع�رشين  الق�ضم  لأحكام  ووفقا  لل�ضندوق.  الداخلي  النظام  من  العا�رش  والق�ضم  الدويل 

اإبريل   30 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  لل�ضندوق  والراأ�ضمالية  الإدارية  امليزانيتني  اخلام�ش  الف�ضل  يعر�ش 

ا�ضطوانة  على  التقرير  ن�ضخة  يف  ال�ضاد�ش،  امللحق  ويت�ضمن  التنفيذي.  املجل�ش  من  اعتمادهما  بعد   2012

www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng/   ال�ضي دي روم ويف املوقع الإلكرتوين على �ضبكة الإنرتنت

اإدارة العمليات  اإبريل 2012 لكل من  index .htm، عر�ضا للك�ضوف املالية املدققة لل�ضنة املنتهية يف 30 
العامة، واإدارة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة، واحل�ضابات التي يديرها ال�ضندوق، اإىل جانب تقارير موؤ�ض�ضة التدقيق 

اخلارجي ب�ضاأن تلك الك�ضوف. وقد اأ�رشفت جلنة التدقيق اخلارجي، املوؤلفة من ال�ضيدة اميليا كابال )رئي�ش( 

وفقا  املالية،  التقارير  واإعداد  اخلارجي  التدقيق  اإجراءات  على  وان،  وجيان-�ضي  اأيا�ش  ارفان  وال�ضيدان 

لأحكام الق�ضم الع�رشين )ج( من النظام الداخلي لل�ضندوق.

 كري�ستني لغارد

 

املدير العام ورئي�ش املجل�ش التنفيذي

خطاب الإرفاق

املوجه اإىل جمل�ش املحافظني



1overview
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overview

With every twist and turn in the global financial crisis that started 
in 2007, the International Monetary Fund (IMF) has been at 
the heart of efforts to restore financial stability and return the 
world economy to sustainable growth. This year was no exception. 
The Fund was focused intensely on providing the financing, 
policy advice, and technical assistance that members need to 
manage economic and financial risks and achieve lasting growth. 
New nonconcessional financing arrangements were initiated for 
seven countries. At the same time, the institution was pursuing 
many strands of work to strengthen its approach to surveillance 
and policy design, to improve the instruments in its lending 
toolkit, and to improve the governance structure of the organization.

By the end of the financial year,1 a significant number of countries 
had made firm commitments to enhance IMF resources by more 
than US$430 billion, for crisis prevention and resolution and to 
meet the potential financing needs of all IMF members.2 This 
showed the commitment of the international community to 
putting the global economic recovery on a sounder footing, and 
to retaining the IMF at the heart of these efforts.

A FRAGILE AND TEPID RECOVERY 

The global economy experienced a period of tentative stability in 
the first quarter of 2012 after a major setback in late 2011, but the 
recovery remained fragile as FY2012 drew to a close. Activity in the 
United States strengthened, and most emerging market economies 
and low-income countries were continuing to experience solid 
growth. However, recurring difficulties in the euro area led to 

significant market stress and volatility at times and continued to 
pose a key source of vulnerability to the world economy. Growth 
in most advanced economies was expected to remain weak, held 
back by concerns about public deficits and debt, the ongoing 
process of financial deleveraging, and high unemployment. In the 
emerging market and developing economies, it was expected that 
growth would continue to be solid, though managing downside 
risks would continue to be challenging and some countries were 
facing overheating pressures related to strong credit growth. 

POLICIES TO PUT THE CRISIS BEHIND US

With risks firmly to the downside, policymakers faced a challenging 
balancing act as FY2012 drew to a close. In advanced economies, 
governments had to address fiscal risks and start to put public debt 
on a firm downward trajectory without killing growth in the near 
term. Measured near-term fiscal adjustment was needed, accompa-
nied by strong medium-term consolidation plans that included 
reforms to entitlement programs. These economies needed to 
implement structural reforms to labor and product markets to lower 
unemployment and bring about stronger growth. Subdued inflation-
ary pressures and risks to growth called for continued accommoda-
tive monetary policy. For emerging market and developing economies, 
policymakers needed to find the right balance of macroeconomic 
policies that would counter global downside risks while, in some 
cases, keeping overheating pressures in check. All countries needed 
to work to ensure that the most vulnerable groups in society were 
protected from the fallout of the financial crisis.
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Continued policy cooperation across countries was necessary to 
build confidence and stability. To make further progress in 
addressing global imbalances and the deficit in global demand, 
countries with high saving rates needed to seek to address 
obstacles that were impeding consumption and investment, 
supported by more market-determined exchange rates. In addi-
tion, a key priority remained the global financial sector, in 
particular the need for consistent implementation of new finan-
cial sector regulations worldwide and for addressing other 
financial sector weaknesses such as problems related to institutions 
considered “too complex to fail,” the shadow banking system, 
and cross-border supervision and bank resolution. 

FINANCING FOR MEMBERS

The IMF continued in FY2012 to respond flexibly to members’ 
financing needs in an environment of uncertainty and financial 
market volatility. Demand for Fund resources remained strong 
and commitments increased further, although at a slower pace 
than in the previous year. The IMF’s Executive Board approved 
seven nonconcessional financing arrangements during the year. In 
addition, a new successor arrangement under the Flexible Credit 
Line (FCL) was approved for Colombia, while existing FCL 
arrangements remained in place for Mexico and Poland.

Among the Fund’s low-income members, 20 countries had 
arrangements approved or augmented with support from the 
Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) in FY2012. By 
the end of the financial year, the IMF had concessional financing 
outstanding with 64 members. The IMF also intensified its policy 
dialogue, including possible financing support, with countries 
in the Middle East and North Africa to assist governments in 
managing the economic challenges arising from ongoing transi-
tions there since early 2011. 

MODERNIZING THE FINANCING TOOLKIT 

The Executive Board approved a set of reforms during the 
financial year designed to increase the flexibility and scope of the 
Fund’s financing instruments. The reforms agreed to by the Board 
were designed to better equip the toolkit to provide liquidity and 
emergency assistance to the Fund’s global membership. The 
changes will enable the Fund to respond with more flexibility to 
the diverse liquidity needs of members with sound policies and 
fundamentals, but nonetheless affected by contagion risks (“crisis 
bystanders”), and to address urgent financing needs arising in a 
broader range of circumstances than the natural disasters and 
post-conflict situations previously covered. 

Under the reforms, the Precautionary Credit Line (PCL) was 
replaced with a more flexible Precautionary and Liquidity Line 
(PLL). The PLL can be used under broader circumstances, 
including as insurance against future shocks and as a short-term 
liquidity window to address the needs of members with sound 

economic fundamentals and institutional policy frameworks, 
including crisis bystanders. The Fund’s existing policies for 
emergency assistance (Emergency Natural Disaster Assistance 
and Emergency Post-Conflict Assistance) were consolidated and 
replaced with a new Rapid Financing Instrument, which can be 
used to support a full range of urgent balance of payments needs, 
including those arising from exogenous shocks. 

STRENGTHENING SURVEILLANCE 

Major steps were taken in FY2012 to improve the Fund’s surveil-
lance methods and outputs. The Executive Board concluded a 
comprehensive review of the IMF’s surveillance activities—the 
Triennial Surveillance Review (TSR). While they found that 
significant progress had been made, since the last TSR in 2008, 
in the way surveillance is conducted, Executive Directors concurred 
with the Managing Director’s action plan to strengthen it in the 
following six areas: interconnections, risk assessments, financial 
stability, external stability, the legal framework, and traction. Of 
particular note, the Board found that the analysis of external 
spillovers for the five biggest systemic economies, undertaken for 
the first time in 2011, had contributed in a useful way to Fund 
surveillance and recommended that the exercise be repeated prior 
to further evaluation. The Fund also set out to develop a work 
plan for financial sector surveillance to lay out the strategic and 
operational priorities for the Fund’s work in this area. In the area 
of external stability, the Board agreed to continue work to broaden 
analysis beyond exchange rates to include multilaterally consistent 
staff assessments of external balances. In terms of the Fund’s legal 
framework for surveillance, the Executive Board began work 
toward updating the existing legal framework to enable more 
effective conduct of surveillance, and it was expected that the 
Board would take this up further in FY2013. 

The Fund also issued a new Consolidated Multilateral Surveillance 
Report in October 2011 and April 2012 to foster discussion 
among policymakers and strengthen the role of the International 
Monetary and Financial Committee (IMFC). Executive Directors 
agreed that the Fund could increase the attention given in its 
surveillance to inclusive growth, employment, and other social 
issues that have significant macroeconomic impacts, drawing 
from the expertise of other institutions. The Fund also focused 
its work on several broader core areas, including capital flows, 
modernizing the fiscal framework and debt sustainability analy-
sis, and managing policy challenges for low-income countries in 
the face of commodity price shocks.

The IMF made further efforts to sharpen its economic risk assess-
ments. In conjunction with the Early Warning Exercise, the Fund 
continued to strengthen its analytic frameworks tailored to assess-
ing vulnerabilities and emerging risks in advanced economies, 
emerging markets, and low-income countries. Prepared in 
collaboration with the Financial Stability Board (FSB) and presented 
twice a year to the IMFC, the Early Warning Exercise aims to 
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identify (1) low-probability but high-impact risks to the global 
economy, (2) policy actions to mitigate risks and reduce vulner-
abilities, and (3) suggestions for further analysis in subsequent 
rounds of the exercise. 

Building on increased awareness, in the wake of the global crisis, 
of the crucial role played by data in crisis preparedness and preven-
tion, the IMF in FY2012 continued its ongoing efforts to strengthen 
the quality of data provided by its members and to increase the 
accessibility of the data it produces and manages. The Eighth 
Review of the Fund’s Data Standards Initiatives was completed in 
February 2012, and increasing and improving online access was a 
particular focus during the year.

TECHNICAL ASSISTANCE AND TRAINING

Amid heavy demand, generous donor contributions enabled the 
IMF to deliver about 17 percent more technical assistance (TA) 
in the field in FY2012 than in the previous financial year, serving 
nearly all of its member countries. As a core function of the IMF, 
technical assistance reinforces member capacities in the fiscal, 
legal, monetary/financial markets, and statistics areas. Efforts 
this financial year focused on helping countries manage the 
near-term implications of weak world growth, turbulence in 
Europe, and continued volatility in financial markets. More 
fundamentally, technical assistance was directed at strengthening 
policy frameworks and institutions to support sustained growth. 
TA delivery increased across all areas during the year, with demand 
for TA on fiscal issues particularly high.

Following a report by a task force charged with assessing the Fund’s 
TA strategy, the IMF announced in early 2012 the decision to 
merge two existing operational units, the IMF Institute and the 
Office of Technical Assistance Management, to create the new 
Institute for Capacity Development. The new department, which 
began operating in May 2012, provides technical assistance and 
training to help member countries build capacity and develop key 
economic and financial institutions. 

REFORMING THE FUND TO MEET THE 
CHANGING PROFILE OF MEMBER 
COUNTRIES

As noted on many occasions by the IMF’s governing bodies and 
management, the implementation of approved governance reforms 
is crucial to ensure an institution that is representative, legitimate, 
and credible. During FY2012, the Executive Board closely monitored 
progress in members’ acceptance of the quota and governance reform 
package approved by the Board of Governors in 2010, emphasizing 
the importance of moving rapidly to ensure implementation of the 
reforms by the 2012 Annual Meetings. They also initiated a review 
of the Fund’s quota formula, which determines members’ quotas.

Ensuring the sufficiency of the IMF’s resources to meet poten-
tial increases in member needs has been an ongoing concern 
since the beginning of the global crisis, and Fund efforts in this 
area continued during FY2012. Resources available through 
the expanded New Arrangements to Borrow (NAB) were 
augmented (to nearly SDR 370 billion,3 or US$574 billion, as 
of the end of the financial year), and the expanded NAB was 
reactivated twice to ensure ready access to its resources when 
needed. Member countries pledged, bilaterally, an additional 
US$430 billion in resources in FY2012. Fundraising to boost 
resources available for assisting low-income countries also 
continued during the year, and the Executive Board endorsed 
the use of a portion of the windfall profits from the IMF’s recent 
gold sales, as part of a strategy to raise additional funds to 
subsidize the interest rate on concessional financing arrangements 
provided to low-income members. 

There were several changes in the Fund’s management during 
the financial year. In late June 2011, the Executive Board selected 
Christine Lagarde—the first woman named to the top IMF post 
since the institution’s inception in 1944—to serve as IMF 
Managing Director and Chair of the Executive Board for a 
five-year term starting that July. Shortly thereafter, David Lipton 
was appointed as First Deputy Managing Director to replace 
John Lipsky, and Min Zhu was appointed to the position of 
Deputy Managing Director.

COLLABORATION AND OUTREACH

The IMF continued to collaborate with other organizations 
during the year. Its ongoing work with the Group of Twenty 
(G-20) advanced and emerging market economies remained of 
particular significance, and its collaborative efforts with regional 
financing arrangements, especially in Europe, took on increasing 
importance in the face of ongoing financial instability. The Fund 
worked closely with the FSB on risk assessments and data provi-
sion issues, and with the World Bank on a day-to-day basis on 
low-income country issues and financial sector assessments. Also 
noteworthy was the collaboration between the IMF and the 
International Labour Organization on issues related to employ-
ment creation and social protection floors.

In this spirit, the Fund also continued to place great importance 
on outreach and engagement with outside stakeholders. Fund 
outreach provides an opportunity to communicate to the member-
ship the strategic vision for the organization and its key policy 
priorities; to increase support for policymakers in undertaking 
national reforms with domestic and global benefits; to strengthen 
Fund analysis and policy advice by engaging key stakeholders in 
member countries on issues of concern to them; and to empha-
size to members, especially those hard hit by the crisis, the Fund’s 
commitment to providing needed support.  



امل�ستجدات القت�سادية 

2واملالية العاملية
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امل�ستجدات القت�سادية 

واملالية العاملية

�ضهدت التوقعات القت�ضادية العاملية يف اأوائل 2012 حت�ضنا تدريجيا 

املخاوف  لكن   ،2011 عام  اأواخر  يف  كربى  بانتكا�ضة  منيت  اأن  بعد 

من  الثاين  الربع  يف  اأخرى  مرة  الظهور  عاودت  التعايف  قوة  ب�ضاأن 

وال�ضيا�ضات  املتحدة  الوليات  يف  الن�ضاط  حت�ضن  اأدى  فقد  ال�ضنة. 

تزداد  التي  القت�ضادية  الأزمة  ملواجهة  اليورو  منطقة  يف  املعتمدة 

املالية  الأو�ضاع  يف  احلاد  التدهور  معاجلة  يف  امل�ضاهمة  اإىل  عمقا 

وتعزيز ثقة الأ�ضواق خالل ال�ضهور القليلة الأوىل من عام 2012. غري 

املالية  ال�ضنة  نهاية  مرتفعة يف  ال�ضلبية ظلت  التطورات  احتمالت  اأن 

2012 و�ضاد التوتر يف الأ�ضواق املالية حيث جتددت املخاوف ب�ضاأن 

الديون ال�ضيادية يف بع�ش اأنحاء اأوروبا وب�ضاأن ال�ضغوط على القطاع 

امل�رشيف الأوروبي.

ومع ما ت�ضهده الأ�ضواق من تقلبات، ظلت التوقعات امل�ضتقبلية ه�ضة مع 

انتهاء ال�ضنة املالية 2012. وكان على �ضناع ال�ضيا�ضات موا�ضلة تنفيذ 

لتحقيق  الأ�ضا�ضية  والهيكلية  العامة  املالية  الإ�ضالحات  من  يلزم  ما 

النمو ال�ضليم القابل لال�ضتمرار على املدى املتو�ضط. وكان التحدي اأمام 

القت�ضادات املتقدمة متمثال يف حتقيق هذا الأمر مع دعم النمو الذي ل 

يزال �ضعيفا يف الأجل القريب. ففي منطقة اليورو، كان يتعني حتقيق 

املزيد من التقدم لتقوية الحتاد النقدي، مبا يف ذلك اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لزيادة التن�ضيق على م�ضتوى املالية العامة واقت�ضام املخاطر 

املالية على اأ�ضا�ش م�ضبق، ف�ضال على تقوية النظم امل�رشفية، واحلد من 

العتماد على الروابط بني البنوك ومتويل الديون ال�ضيادية. اأما التحدي 

النامية فكان متمثال يف �ضبط  اأمام الأ�ضواق ال�ضاعدة و القت�ضادات 

ال�ضلبية على  ال�ضيا�ضات القت�ضادية الكلية ملواجهة خماطر التطورات 

احلالت  بع�ش  يف  يتعني  كان  بينما  النمو،  ودعم  العاملي  امل�ضتوى 

بذل اجلهود للحيلولة دون ازدياد �ضغوط الن�ضاط القت�ضادي املحموم 

لت�ضل اإىل م�ضتويات مفرطة.

خطوتان اإلى الأمام وخطوة اإلى الخلف 

حقق القت�ضاد العاملي ارتدادا اإيجابيا بالتدريج خالل الربع الأول من 

األقت  وقد   .2011 عام  اأواخر  يف  كربى  لنتكا�ضة  تعر�ضه  بعد   2012

املخاوف ب�ضاأن ال�ضتقرار املايل يف منطقة اليورو وال�ضغوط ال�ضوقية 

ال�ضديدة بظالل وخيمة تهدد باإلقاء اأوروبا، ورمبا القت�ضادات املتقدمة 

كلها، يف هوة عميقة من الركود. غري اأن ال�ضتجابة القوية على م�ضتوى 

اأوروبا �ضاعدت على حتقيق ال�ضتقرار يف الأ�ضواق، كما  ال�ضيا�ضات يف 

احتفظ  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  املتحدة.  الوليات  يف  الن�ضاط  حت�ضن  ا�ضتمر 

معظم اقت�ضادات الأ�ضواق ال�ضاعدة والبلدان منخف�ضة الدخل مبعدلت 

يف  املتوا�ضلة  واملالية  القت�ضادية  ال�ضعوبات  اأن  غري  مرتفعة.  منو 

منطقة اليورو، والتي اقرتنت باأجواء عدم اليقني ال�ضيا�ضي، ظلت ت�ضكل 

م�ضدرا اأ�ضا�ضيا للخطر على التعايف العاملي يف نهاية 2012.

ومما ل �ضك فيه، جاءت ا�ضطرابات الأ�ضواق املالية خالل 2012 لتربز 

خماطر حدوث التحولت املعاك�ضة الذاتية يف م�ضاعر ال�ضوق والتي من 

بني  ال�ضيء  التوازن  ماأزق  اإىل  ب�رشعة  اله�ضة  القت�ضادات  دفع  �ضاأنها 

ارتفاع العائدات وتقلي�ش التمويل امل�رشيف وتقييد النمو الئتماين، مع 

ما لذلك من تاأثريات �ضلبية متبادلة على القت�ضاد العيني. وقد تعززت 

اأوائل 2012 بف�ضل  اأوروبا يف  ال�ضيا�ضات يف  التحركات على م�ضتوى 

الإجراءات احلا�ضمة التي اتخذها البنك املركزي الأوروبي لتزويد البنوك 

ت�ضحيحات  وبف�ضل  الطويل،  املدى  على  ال�ضيولة  من  �ضخمة  بكميات 

املالية العامة والإ�ضالحات الهيكلية التي اأجرتها اأهم البلدان الأع�ضاء 

يف منطقة اليورو، ف�ضال على التح�ضينات املدخلة على هياكل احلوكمة 

يف الحتاد الأوروبي، والتفاق على تفا�ضيل ت�ضهيالت التمويل الطارئ 

م�ضتوى  على  اإجراءات  اأخرى  مركزية  بنوك  اتخذت  كذلك  الأوروبي. 

ال�ضيا�ضة لتي�ضري الأو�ضاع النقدية، فانح�رشت املخاطر الئتمانية. غري 

العاملي ظلت مرتفعة. فقد مت  اأن املخاطر املحيطة بال�ضتقرار املايل 
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ت�ضديد معايري الإقرا�ش امل�رشيف، وتدهورت الأو�ضاع املالية الأو�ضع 

نطاقا، وظلت اأ�ضواق ال�ضندات ه�ضة ومتقلبة.

وكانت هذه )ول تزال( هي الرتكة التي خلفها “الركود الكبري” والأزمة 

التاريخية، فاإن عملية خف�ش قرو�ش  التجارب  املالية. وكما ورد يف 

التمويل ت�ضتغرق وقتا وغالبا ما توؤدي اإىل تخفي�ش الن�ضاط القت�ضادي. 

باأعباء  تنوء  التي  القت�ضادات  من  العديد   2012 نهاية  �ضهدت  فقد 

عمليات  كانت  وبالتايل  القطاعات،  خمتلف  يف  املرتفعة  املديونية 

وال�رشكات  احلكومات  لت�ضمل  غالبا  العمومية متتد  امليزانيات  اإ�ضالح 

والأ�رش يف اآن واحد. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، واجه العديد من البلدان ذات 

التوازن ملواجهة  اإعادة  املتمثل يف  التحدي  الكبرية  الديون اخلارجية 

م�ضكالت القدرة التناف�ضية العوي�ضة وكبح الطلب اخلارجي. وكان على 

املالية  ال�ضيا�ضات  ال�ضيا�ضات �ضياغة مزيج دقيق ومتطور من  �ضناع 

التي ت�ضمن �ضري عملية خف�ش قرو�ش  الكلية والهيكلية  والقت�ضادية 

التمويل ب�ضال�ضة، ودعم النمو، وتي�ضري اإعادة التوازن.

يف  باله�ضا�ضة  تت�ضم  عموما  املتوقعة  الآفاق  ظلت  اخللفية،  هذه  واإزاء 

اآفاق  تقرير  من   2012 اإبريل  عدد  ففي   .2012 املالية  ال�ضنة  نهاية 

االقت�شاد العاملي، كان من املتوقع اأن يهبط النمو العاملي من حوايل 

4% يف 2011 اإىل 3.5% يف 2012، لريتفع ببطء تدريجيا اإىل 4% مرة 

اليورو  يف  اإىل دخول منطقة  التوقعات  اأ�ضارت  اأخرى يف 2013. وقد 

حالة من الركود الطفيف يف عام 2012 نتيجة اأزمة الديون ال�ضيادية، 

والآثار الناجمة عن خف�ش قرو�ش التمويل من البنوك على القت�ضاد 

العيني، وتاأثري التق�ضف املايل. ويف القت�ضادات املتقدمة كمجموعة، 

و%2   2012 يف  فقط   %1.5 بن�ضبة  الناجت  زيادة  املتوقع  من  كان 

هذه  يف  الوظائف  اإن�ضاء  وترية  بقاء  املنتظر  من  وكان   .2013 يف 

القت�ضادات بطيئة بينما كان من املتوقع اأن يظل معدل البطالة قريبا 

من %8.

ويف الأ�ضواق ال�ضاعدة و القت�ضادات النامية، كان من املتوقع تباطوؤ 

منو اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي بدرجة طفيفة لي�ضل اإىل 5.75% يف 

2012 مقارنة بن�ضبة 6.2% يف 2011، قبل اأن ي�ضجل ارتدادا اإيجابيا 

لي�ضل اإىل 6% يف 2013. ومع اقرتاب ال�ضنة املالية 2012 من نهايتها، 

ا�ضتمرت هذه القت�ضادات يف جني ثمار قوة اأطرها القت�ضادية الكلية 

من  الرغم  على  �ضابقة،  فرتة  يف  اأجرتها  التي  الهيكلية  والإ�ضالحات 

النمو  من  كامل  عقد  بعد  الداخلية  ال�ضعف  ملواطن  التدريجي  الرتاكم 

القوي املدعوم بالنمو الئتماين ال�رشيع اأو ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع الأولية.

نحو  ب�ضدة  مائلة  امل�ضتقبلية  بالتوقعات  املحيطة  املخاطر  تزال  ول 

اجلانب ال�ضلبي. اأول، ل تزال املخاوف امل�ضتمرة ب�ضاأن اأزمة الدين يف 

املالية  الأ�ضواق  ا�ضتقرار  على  ال�ضلبي  تاأثريها  توا�ضل  اليورو  منطقة 

العاملي.  بالقت�ضاد  يحيط  الذي  الأكرب  الأوحد  اخلطر  م�ضدر  وت�ضكل 

كذلك، من �ضاأن حدوث ت�ضاعد حاد يف الأزمة اأن يوؤدي اإىل موجة عامة 

من الهروب من املخاطر مما �ضيكون له تاأثري �ضلبي بالغ على امل�ضتوى 

الأوروبية،  البنوك  من  التمويل  لقرو�ش  املفرط  فالتخفي�ش  العاملي. 

الأ�ضواق  يف  �ضعف  مواطن  عن  يك�ضف  اأن  ميكن  املثال،  �ضبيل  على 

ا�ضتثمارات  تدفقات  جتدد  اإىل  بدوره  �ضيوؤدي  الذي  الأمر  ال�ضاعدة، 

احلافظة وزعزعة ال�ضتقرار املايل املحلي. ثانيا، من �ضاأن اأجواء عدم 

زيادة  اإىل  توؤدي  اأن  ال�ضيا�ضية  اجلغرافية  الق�ضايا  تكتنف  التي  اليقني 

حادة يف اأ�ضعار النفط واإ�ضعاف النمو العاملي. وعلى املدى املتو�ضط، 

جند اأن املخاطر املرتبطة با�ضتمرار �ضعف الن�ضاط وارتفاع م�ضتويات 

الدين العام والعجز يف القت�ضادات املتقدمة قد توؤدي اإىل خف�ش الدعم 

املتاح لت�ضحيح اأو�ضاع املالية العامة والندماج التجاري واملايل.

خطوتان اإلى الأمام

ا�ضت�رشافا للم�ضتقبل من منظور نهاية ال�ضنة املالية 2012، �ضوف يتعني 

ال�ضعيف  التعايف  دعائم  لرت�ضيخ  �ضيا�ضاتها  تعزيز  احلكومات  على 

واحتواء خماطر التطورات ال�ضلبية. و�ضوف يقت�ضي ذلك تكثيف اجلهود 

املايل  التق�ضف  يف  دقيق  منهج  واتباع  اليورو،  منطقة  اأزمة  ملعاجلة 

النقدية  ال�ضيا�ضات  وموا�ضلة  القت�ضادي،  الن�ضاط  تراجع  ملواجهة 

املدى  وعلى  ال�ضيولة.  من  وافر  بقدر  املايل  القطاع  واإمداد  التي�ضريية، 

املتو�ضط، جند اأن التحدي �ضيتمثل يف حت�ضني اآفاق النمو ال�ضعيف يف 

كربى القت�ضادات املتقدمة.

التدابري  على  العتماد  الوطنية  ال�ضلطات  على  اليورو،  مبنطقة  وبدءا 

اآلية  لتعزيز   2012 املالية  ال�ضنة  خالل  اتخذت  التي  ال�رشورية 

يف  مطرد  نحو  على  ال�ضتمرار  لها  وينبغي  الأزمات.  ملواجهة  التحرك 

النخفا�ش  لتجنب  تنظيمها  مع  لكن  املايل  التق�ضف  اإجراءات  اتخاذ 

لزيادة  الكايف  احليز  يتاح  وقد  القريب.  املدى  على  الطلب  يف  املفرط 

التي�ضري النقدي، مع �رشورة اإعادة ر�ضملة البنوك، والرتكيز على جتنب 

تخفي�ش قرو�ش التمويل يف النظام امل�رشيف لت�ضجيع التدفق الئتماين 

الكايف اإىل القطاع اخلا�ش. وعلى املدى املتو�ضط، يتعني اإجراء بع�ش 

التغيريات لعالج مواطن ال�ضعف يف هيكل الحتاد النقدي التي اأ�ضهمت 

املالية  �ضيا�ضات  تو�ضيل  اآلية  حت�ضني  يتعني  حيث  الأزمة،  حدوث  يف 

العامة الر�ضيدة واملت�ضقة، مبا يف ذلك اإمكانية اإ�رشاك موؤ�ض�ضات الحتاد 

الأوروبي بفعالية يف خطط املوازنة الوطنية؛ و�ضوف يتعني التو�ضع يف 

اقت�ضام املخاطر املالية ل�ضمان عدم تطور امل�ضكالت يف اأي بلد لدرجة 

تتحول معها اإىل اأزمة مالية بالغة الأثر يف بلد اآخر؛ وينبغي اإقامة نظام 

مايل اأكرث تكامال ملنطقة اليورو بحيث يت�ضمن اإطارا م�ضرتكا للتنظيم 

ينبغي  البنوك؛ كما  اأو�ضاع  وت�ضوية  الودائع،  والتاأمني على  والرقابة، 

فجوة  لت�ضييق  املنطقة  اأنحاء  خمتلف  يف  التدابري  من  يلزم  ما  اتخاذ 

الإ�ضالحات الهيكلية، مبا يف ذلك يف اأ�ضواق العمل.

ملحة  حاجة  هناك  تزال  ل  الأخرى،  املتقدمة  لالقت�ضادات  وبالن�ضبة 

املدى  على  لال�ضتمرار  والقابلة  القوية  املايل  التق�ضف  خطط  لر�ضم 

قابل  وا�ضح  م�ضار  على  العام  الدين  و�ضع  ميكن  بحيث  املتو�ضط 

لال�ضتمرار، ل �ضيما يف اليابان والوليات املتحدة. ويتعني و�ضع خطط 

موؤ�ض�ضات  تقوية  على  تنطوي  بحيث  الأجل  متو�ضطة  العامة  املالية 

التقاعد  �ضن  ربط  مثل  امل�ضتحقات،  برامج  واإ�ضالح  العامة  املالية 

الرعاية  قطاع  يف  التكلفة  حوافز  حت�ضني  اأو  املتوقع  العمر  مبتو�ضط 

ال�ضحية. ومن �ضاأن ر�ضم اخلطط الكفيلة مبعاجلة هذه الق�ضايا اأن يبني 

مدى ا�ضتعداد �ضناع ال�ضيا�ضات وقدرتهم على العمل، ومن ثم امل�ضاهمة 

يف اإعادة بناء ثقة الأ�ضواق يف ا�ضتمرارية املوارد العامة خالل مرحلة 

مبكرة من العملية. ويف نف�ش الوقت، نظرا ل�ضعف احتمالت النمو، من 

ح�ضابات  قوة  حيث  من  الكايف،  املايل  احليز  لديها  التي  البلدان  �ضاأن 

املالية العامة ودرجة املوثوقية يف الأ�ضواق، اأن تعيد النظر يف وترية 

اأن  فينبغي  الأخرى  البلدان  اأما  �ضلبا.  النمو  يتاأثر  ل  حتى  التق�ضف 

ت�ضمح بحرية عمل اأدوات ال�ضبط التلقائي طاملا كان باإمكانها متويل 

العجوزات املرتفعة ب�ضهولة.

واإىل جانب �ضيا�ضة املالية العامة، ظلت اأهم الأولويات يف نهاية ال�ضنة 

املالية 2012 متمثلة يف التنظيم والرقابة على القطاع املايل العاملي، 

ف�ضال على اإجراء الإ�ضالحات املعززة لالإنتاجية من اأجل دعم الإنتاج 

املمكن. ويف الوليات املتحدة، رمبا يتعني اتباع منهج اأقوى ملعاجلة 

امليزانيات  اإ�ضالح  وتعجيل  العقارات،  اأ�ضواق  يف  ال�ضائدة  امل�ضكالت 

العمومية لقطاع الأ�رش.
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ول تزال معدلت البطالة مرتفعة بدرجة غري مقبولة، فمع نهاية ال�ضنة 

العامل  حول  ن�ضمة  مليون   200 من  اأكرث  هناك  كان   2012 املالية 

ال�ضباب  ن�ضف  يكن  مل  اأوروبا  جنوب  بلدان  بع�ش  ويف  العاطلني،  من 

دعم  اإدراج  ال�رشوري  من  وكان  العمل.  فر�ش  على  العثور  على  قادرا 

يف  للم�ضاعدة  الهيكلية  الإ�ضالحات  �ضمن  العاطلني  وتدريب  الدخل 

زيادة الإنتاجية وزيادة م�ضاركة العمالة يف �ضوق العمل. ومن العوامل 

امل�رشيف  الإقرا�ش  ت�ضجيع  على  تعمل  التي  التدابري  اأي�ضا  امل�ضاعدة 

اإىل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة التي ت�ضهم بن�ضيب كبري يف توفري 

فر�ش العمل. اأما التحدي الرئي�ضي اأمام الأ�ضواق ال�ضاعدة و القت�ضادات 

حتى  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  اإدارة  يف  يتمثل  فكان  النامية 

يت�ضنى، يف بع�ش احلالت، معاجلة خماطر التطورات ال�ضلبية الناجمة 

عن �ضعف النمو يف القت�ضادات املتقدمة وتقلب الأ�ضواق املالية، ويف 

حالت اأخرى، العمل على اإبقاء �ضغوط الن�ضاط املحموم قيد ال�ضيطرة. 

التدابري  اتخاذ  على  ذلك  ينطوي  قد  حالة،  كل  خ�ضو�ضيات  وح�ضب 

الكفيلة مبواجهة انخفا�ش الطلب املحلي والعاملي؛ وال�ضتعداد للتكيف 

والتدفقات  املتقدمة  القت�ضادات  من  ال�ضلبية  التداعيات  انتقال  مع 

الوقائية،  املالية  والحتياطيات  امل�ضدات  بناء  واإعادة  الراأ�ضمالية؛ 

واإلغاء اإجراءات التي�ضري النقدي، وتعزيز ال�ضيا�ضات والأطر الحرتازية. 

املالية  �ضيا�ضة  احتواء  الدخل، كان يتعني  للبلدان منخف�ضة  وبالن�ضبة 

العامة لأي �رشر يقع على امليزانيات العمومية للقطاع العام عن طريق 

توجيه الدعم ب�ضكل ح�رشي اإىل الأ�رش الأكرث �ضعفا.

واأكدت ال�ضهور الأخرية من �ضنة 2012 اأن التعاون الدويل الناجح الذي 

قاد اجلهود املن�ضقة على م�ضتوى ال�ضيا�ضات يف الأيام الأوىل من الأزمة 

وحده  املايل  فالتق�ضف  الدائم.  النمو  لتحقيق  يزال �رشوريا  ل  املالية 

اإىل  النمو،  يوؤدي، مع �ضعف  القت�ضادي وقد  العتالل  ل ميكنه عالج 

لأن  ونظرا  القريب.  الأجل  يف  موات  غري  نحو  على  الدين  ن�ضب  تفاقم 

تعو�ضها  مل  الكبري  اخلارجي  العجز  ذات  البلدان  يف  ال�ضتهالك  هبوط 

�ضافية  خ�ضارة  العامل  �ضهد  فقد  الفائ�ش،  بلدان  يف  ال�ضتهالك  زيادة 

يف الطلب والنمو. وعلى البلدان ذات معدلت الدخار املرتفعة معاجلة 

النمو  البلدان ذات  التي تكبح ال�ضتهالك، بينما يتعني على  الت�ضوهات 

�ضاأن  ومن  والطلب.  الئتمان  منو  تكبح  اأن  الئتمان  بزيادة  املدفوع 

الأكرث  – باأ�ضعار ال�رشف  – ح�ضب مقت�ضى احلال  الأمر، مدعوما  هذا 

اعتمادا على ال�ضوق، اأن ي�ضهم يف حت�ضني توقعات النمو يف هذه البلدان 

ويف بقية اأنحاء العامل.

�ضالمة  ل�ضمان  مهما  ال�ضيا�ضات  م�ضتوى  على  التعاون  اأي�ضا  وكان 

فعلى  والأعمال.  الأ�رش  م�ضالح  يخدم  الذي  املايل  النظام  وا�ضتقرار 

امل�ضتوى العاملي، كان من ال�رشوري تنفيذ التنظيمات اجلديدة على نحو 

مت�ضق عرب احلدود املختلفة. وكان ينبغي بذل املزيد من اجلهود حلل 

اأن  اأكرث تعقدا من  اأو  اأكرب  التي تعترب  امل�ضكالت املرتبطة باملوؤ�ض�ضات 

بت�ضوية  الظل امل�رشيف، والق�ضايا عرب احلدود املتعلقة  تف�ضل، ونظام 

اأ�ضبح  فقد  امل�رشفية.  الرقابة  جهات  بني  والتعاون  البنوك  اأو�ضاع 

امل�رشيف مبثابة عملية عاملية ل ميكن  القطاع  والرقابة يف  التنظيم 

حماولة تنفيذها اإل بالعمل التعاوين، اإل اإذا دخلت املوؤ�ض�ضات يف عمليات 

املراجحة التنظيمية، كما فعلت يف املا�ضي، مما �ضيرتتب عليه اإ�ضعاف 

التنظيمات  يف  املت�ضمنة  الوقائية  وال�ضمانات  الحرتازية  ال�ضوابط 

اجلديدة.
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دعم التعافي العالمي

الدعم المالي للبلدان الأع�ساء اأثناء الأزمة

�سبكة الأمان العاملية

اأن�سطة التمويل يف عام 2012

اأبدى �ضندوق النقد الدويل مرونة يف تلبية احتياجات التمويل لبلدانه 

اليقني  عدم  اأجواء  تكثف  مع   2012 املالية  ال�ضنة  خالل  الأع�ضاء 

العاملي. وقد ظل الطلب قويا على موارد ال�ضندوق وازدادت اللتزامات 

واإن كانت بوترية اأبطاأ مقارنة بالعام ال�ضابق.

التنفيذي مبراجعة مدى كفاية موارد  ويف يناير 2012، قام املجل�ش 

املناق�ضة  وعقب   
4
الأع�ضاء. لبلدانه  الالزم  التمويل  لتوفري  ال�ضندوق 

هذه  اأن  ال�ضندوق  عام  مدير  ال�ضيدة  اأو�ضحت  املجل�ش،  اأجراها  التي 

املناق�ضة اأتاحت الفر�ضة لتقييم مدى كفاية موارد ال�ضندوق ل�ضتيفاء 

تاأمني  يف  وبناء  واٍف  بدور  القيام  من  ومتكينه  به  املنوطة  املهمة 

ال�ضتقرار العاملي. وذكرت اأن كثريا من املديرين التنفيذيني اأكدوا اأثناء 

احتواء  اأجل  من  جماعية  جهود  لبذل  امللحة  ال�رشورة  على  املناق�ضة 

اأنحاء  جميع  يف  القت�ضادات  وحماية  اليورو  منطقة  يف  الديون  اأزمة 

العامل من مغبة التداعيات ومن التعر�ش لنكما�ضات مفرطة يف الناجت/

الدخل. ويف هذا ال�ضياق، رحب املديرون التنفيذيون مبا اأعلنته البلدان 

الأع�ضاء الأوروبية موؤخرا من التزامها بامل�ضاهمة يف موارد ال�ضندوق، 

للبلدان  الواقي  الناري  �ضيا�ضة اجلدار  اأن تكون  اأهمية  التاأكيد على  مع 

الكايف  بالقدر  قوية  ال�ضلة  ذات  ال�ضيا�ضات  من  ذلك  وغري  الأوروبية 

ملواجهة الأزمة يف منطقة اليورو.

الربيع  اجتماعات  اأثناء  الأع�ضاء  البلدان  تعهدت  لحقة،  مرحلة  ويف 

املايل  ال�ضتقرار  لتاأمني  ال�رشورية  الإجراءات  تتخذ  باأن  لعام 2012 

العاملي. وتو�ضلت اللجنة الدولية لل�ضوؤون النقدية واملالية، بال�ضرتاك 

النقد  �ضندوق  موارد  تعزيز  ب�ضاأن  اتفاق  اإىل  الع�رشين،  جمموعة  مع 

الدويل ملنع وقوع الأزمات وحل ما يقع منها. واأخذ عدد كبري من البلدان 

تعهدات قاطعة بزيادة املوارد املتاحة لل�ضندوق باأكرث من 430 مليار 

دولر )راجع الف�ضل اخلام�ش( ف�ضال على الزيادة املقررة يف ح�ض�ش 

الع�ضوية مبوجب اإ�ضالح نظام احل�ض�ش واحلوكمة لعام 2010. و�ضوف 

ت�ضبح هذه املوارد متاحة جلميع البلدان الأع�ضاء يف ال�ضندوق، ولن 

تكون جمنبة ملنطقة بعينها. وتاأتي هذه اللتزامات، يف اأعقاب اتخاذ 

الإجراءات الهيكلية واملالية والنقدية على امل�ضتويني الوطني والإقليمي 

يف ال�ضهور الأوىل من عام 2012، لتو�ضح مدى التزام املجتمع الدويل 

بحماية ال�ضتقرار املايل العاملي وتر�ضيخ التعايف القت�ضادي العاملي.

لتلبية  ال�ضندوق  من  املالية  امل�ضاعدة  طلب  الأع�ضاء  للبلدان  ويجوز 

بقدر  الحتفاظ  مع  املدفوعات  ميزان  لدعم  ال�ضافية  احتياجاتها 

التمويل  ال�ضندوق  ويقدم  للم�ضتقبل.  الحتياطية  الأر�ضدة  من  كاف 

البلد  ينفذه  اقت�ضادي  لربنامج  دعما  “اتفاق”،  مبقت�ضى  العادة  يف 

اأن تعهد بتنفيذها  املعني ويت�ضمن �ضيا�ضات وتدابري ت�ضحيحية �ضبق 

ال�ضنوات  مدار  على  ال�ضندوق  واعتمد  املدفوعات.  ميزان  م�ضكلة  حلل 

التمويل،  وت�ضهيالت  اأدوات  حُتدَّد مبوجبها  �ضيا�ضات خمتلفة  املا�ضية 

نوع من  اأي  تلبية  للم�ضاهمة يف  الكافية  باملرونة  بع�ضها  يت�ضم  التي 

احتياجات متويل ميزان املدفوعات، بينما ي�ضمم البع�ش الآخر بحيث 

ثم  ومن  م�ضاربها.  اختالف  على  الأع�ضاء  البلدان  خ�ضو�ضيات  يالئم 

خالل  من  مي�رشة  ب�رشوط  تقرت�ش  اأن  املنخف�ش  الدخل  لبلدان  ميكن 

عدد من الت�ضهيالت؛ وكان اجلانب الأكرب من قرو�ش ال�ضندوق املي�رشة 

و�ضوف  �ضفري،  فائدة  �ضعر  على  ينطوي   2012 املالية  ال�ضنة  خالل 

ي�ضتمر العمل بهذا ال�ضعر حتى نهاية عام 2013. ويقدم ال�ضندوق كذلك 

وتخ�ضع  اإ�ضافية؛  وت�ضهيالت  اأدوات  طريق  عن  املي�رش،  غري  التمويل 

الفائدة  ل�ضعر  املي�رش  غري  للتمويل  ال�ضندوق  وت�ضهيالت  اأدوات  جميع 
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ح�ضب  ويتحدد   ( الر�ضم«  »معدل  با�ضم  واملعروف  ال�ضوق،  يف  ال�ضائد 

 بينما 
5
�ضعر الفائدة على حقوق ال�ضحب اخلا�ضة الذي ُيراَجع اأ�ضبوعيا(،

ل ر�ضم اإ�ضايف على القرو�ش الكبرية )التي تتجاوز حدودا معينة(.  يح�ضَّ

اأن  ميكن  الأع�ضاء  البلدان  لدى  املدفوعات  ميزان  احتياجات  وح�ضب 

ت�ضدر املوافقة على عقد اتفاق على اأ�ضا�ش وقائي )الذي ل يعقبه �رشف 

فوري( اأو كاتفاق ينطوي على �رشف للمبالغ ) بحيث ُي�رَشف التمويل 

يف  التقدم  مع  تتوافق  مرحلية  اأق�ضاط  على  العادة  يف  مق�ضما  املعتمد 

من  الع�ضو  البلد  ا�ضتفادة  م�ضتوى  ويحدد   
6
الربنامج(. تنفيذ  خطوات 

اخلام�ش(  الف�ضل  )راجع  الع�ضوية  ح�ضة  اأ�ضا�ش  على  ال�ضندوق  موارد 

كما يخ�ضع اإىل “حدود ال�ضتفادة من املوارد” )راجع اجلدول 1-3(.

خالل  من  الأع�ضاء  والبلدان  ال�ضندوق  بني  املعامالت  معظم  وتتم 

والأ�ضول  العمالت  الذي ي�ضم جمموعة من  العامة”،  املوارد  “ح�ضاب 
ومن  الع�ضوية  ح�ض�ش  من  احل�ضاب  هذا  يف  ترتاكم  التي  الحتياطية 

اتفاقات القرتا�ش الثنائية ومتعددة الأطراف. ويف التفاقات املدعمة 

اإتاحة  ال�ضتثنائية  الظروف  يف  يجوز  العامة”،  املوارد  “ح�ضاب  من 

من  ال�ضتثنائية  )“ال�ضتفادة  ال�ضتفادة  حدود  يفوق  بقدر  املوارد 

�ضيا�ضة  يف  املحددة  اجلوهرية  املعايري  ا�ضتيفاء  �رشيطة  املوارد”(، 

املبكرة  املجل�ش  م�ضاركة  وب�رشط  املوارد،  من  ال�ضتثنائية  ال�ضتفادة 

يف هذا الأمر. ويف التفاقات املدعمة من “ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو 

موارد  ا�ضتخدام  يف  الطبيعية  احلدود  جتاوز  فاإن  الفقر”،  من  واحلد 

ال�ضندوق ال�ضتئماين م�رشوط باتخاذ اإجراءات خا�ضة، ل �ضيما م�ضاركة 

املجل�ش املبكرة.  

التمويل غري املي�رس

مبوجب  اتفاقات  �ضبعة  على   2012 �ضنة  يف  التنفيذي  املجل�ش  وافق 

 52.6 قدره  كلي  باإجمايل  املي�رش،  غري  للتمويل  ال�ضندوق  ت�ضهيالت 

 )81.62 مليار دولر اأمريكي(. ومت 
7
مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة 

اللتزامات اجلديدة يف عام 2012  اإجمايل  اأكرث من 90% من  توجيه 

)47.5 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة اأو 73.36 مليار دولر اأمريكي( 

من  كل  مع  املمدد«  ال�ضندوق  »ت�ضهيل  ظل  يف  اتفاقني  عقد  ل�ضالح 

اليونان والربتغال )راجع الإطار 3-1(. ومتت كذلك املوافقة على اأربعة 

ونيف�ش(  كيت�ش  �ضانت  )مع  اتفاق  منها  الئتماين،  لال�ضتعداد  اتفاقات 

�رشبيا  )مع  واتفاقان  املوارد  من  ال�ضتثنائية  ال�ضتفادة  على  انطوى 

املوافقة  �ضدور  لدى  وقائيني  كاتفاقني  معاملتهما  متت   
8
وجورجيا(

اتفاق جديد مع  عقد  املوافقة على  ذلك، متت  اإىل  وبالإ�ضافة  عليهما. 

كولومبيا بقيمة 3.87 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة )6.22 مليار 

دولر اأمريكي( يف ظل “خط الئتمان املرن” خلفا لتفاق �ضابق انتهى 

يف مايو 2011 وكان يتيح ا�ضتفادة حمدودة من املوارد.  

الإطار 1-3   

جهود ال�ضندوق يف منطقة اليورو

وا�ضل �ضندوق النقد الدويل م�ضاركته يف اجلهود املبذولة يف منطقة اليورو 

املوافقة  �ضدرت  جديدين  اتفاقني  خالل  من   2012 املالية  ال�ضنة  خالل 

ال�ضيا�ضة اجلارية  اإىل جهود  اليونان والربتغال، بالإ�ضافة  ب�ضاأنهما لكل من 

مبوجب التفاق املمدد مع اآيرلندا يف اإطار »ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد«.

الإنتاجية  انخفا�ش  فيها  مبا  الربتغال،  يف  الأمد  طويلة  امل�ضكالت  وكانت 

و�ضعف القدرة التناف�ضية وارتفاع م�ضتوى الديون اخلا�ضة، هي ال�ضبب وراء 

�ضدة �ضعف النمو والختاللت اخلارجية واملالية. ويف مايو 2011، �ضدرت 

ثالث  ملدة  الربتغال  مع  ممدد  اتفاق  عقد  على  التنفيذي  املجل�ش  موافقة 

�ضنوات بقيمة 23.7 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة )26 مليار يورو( يف 

ال�ضلطات  وذلك لدعم الربنامج الذي و�ضعته  “ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد”  ظل 

من  جزءا  ي�ضكل  الذي  التفاق  هذا  ويق�ضي  والنمو.  القت�ضادي  للت�ضحيح 

برنامج متويلي تعاوين مع الحتاد الأوروبي قيمته 78 مليار يورو ملدة ثالث 

 %2306 اإىل  ي�ضل  ال�ضندوق  موارد  من  ا�ضتثنائي  م�ضتوى  باإتاحة  �ضنوات، 

تنفيذ  على  الربتغالية  ال�ضلطات  برنامج  ويركز  الربتغال.  ع�ضوية  ح�ضة  من 

الإ�ضالحات الهيكلية التي تهدف اإىل تعزيز النمو وتوفري فر�ش العمل؛ ور�ضم 

م�ضار طموح ولكنه متوازن لتحقيق ال�ضتقرار املايل، بدعم من الإ�ضالحات 

الهيكلية؛ وتوفري ال�ضمانات الوقائية لتاأمني ال�ضتقرار املايل واحليلولة دون 

الدخول يف فرتة مطولة من النكما�ش الئتماين. ويف اإبريل 2012 ا�ضُتكملت 

بنجاح املراجعة الثالثة لأداء الربتغال يف ظل التفاق املمدد؛ وبلغ جمموع 

حوايل   2012 املالية  ال�ضنة  نهاية  حتى  التفاق  ظل  يف  املن�رشفة  املبالغ 

15.9 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة )18.6 مليار يورو(.

فهو  املالية  ال�ضنة  هذه  خالل  اليورو  منطقة  يف  الثاين  اجلديد  الربنامج  اأما 

قدرها  بقيمة  �ضنوات  اأربع  وملدة  اليونان  ل�ضالح  ممدد  باتفاق  مدعوم 

اإطار  يف  يورو(  مليار   28( خا�ضة  �ضحب  حقوق  وحدة  مليار   23.7853

“ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد” والذي �ضدرت املوافقة ب�ضاأنه يف مار�ش 2012، 
الذي  ال�ضابق  الئتماين”  ال�ضتعداد  “اتفاق  اليونانية  ال�ضلطات  اإلغاء  لدى 

التفاق  يق�ضي  الربتغال،  مع  التفاق  غرار  وعلى  �ضنوات.  ثالث  يغطي  كان 

اإىل  ي�ضل  ال�ضندوق  موارد  من  ا�ضتثنائي  م�ضتوى  باإتاحة  اأي�ضا  اليونان  مع 

الذي  القت�ضادي  الربنامج  ويهدف  اليونان.  ع�ضوية  ح�ضة  من   %2158.8

والتو�ضل  والنمو،  التناف�ضية  القدرة  ا�ضتعادة  اإىل  اليونانية  ال�ضلطات  و�ضعته 

اأو�ضاع قابلة لال�ضتمرار على م�ضتوى املالية العامة، وحتقيق ال�ضتقرار  اإىل 

املايل، بحيث يتم ذلك على نحو تدريجي. وبينما ت�ضعى ال�ضلطات اإىل البناء 

بادرت  فقد  الئتماين”،  ال�ضتعداد  “اتفاق  ظل  يف  تقدم  من  اأُحِرز  ما  على 

باإعادة �ضبط ا�ضرتاتيجية برناجمها القت�ضادي من اأجل زيادة الرتكيز على 

تنفيذ الإ�ضالحات الهيكلية مبا يكفل تعجيل النمو وتوظيف العمالة. ويقت�ضي 

دعم القطاع الر�ضمي لربنامج اليونان تقدمي متويل جديد بقيمة 130 مليار 

يورو حتى نهاية عام 2014، اإ�ضافة اإىل اجلزء املتبقي من الدعم املايل يف 

ال�ضندوق  اإ�ضايف من  ال�ضابق وقيمته 34 مليار يورو، ومبلغ  اإطار الربنامج 

ولدى   .2016 عام  من  الأول  والربع   2015 عام  خالل  يورو  مليار   8 قدره 

�ضدور املوافقة على الربنامج يف �ضهر مار�ش املا�ضي، مت �رشف اأول دفعة 

مببلغ يعادل 1.3991 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة ) 1.65 مليار يورو(. 

الربنامج اجلديد دون  ال�ضندوق يف ظل هذا  الأق�ضى لنك�ضاف  و�ضيظل احلد 

تغيري ُيذكر مقارنة بحجم النك�ضاف يف ظل اتفاق ال�ضتعداد الئتماين.

ول يزال تنفيذ الربنامج القت�ضادي الآيرلندي م�ضتمرا بقوة )يف عامه الثاين(. 

ل�ضتعادة  النطاق  وا�ضعة  اإ�ضالحات  تنفيذ  الآيرلندية  ال�ضلطات  وا�ضلت  فقد 

تقدم  اإحراز  واأمكن  القت�ضادي.  التعايف  دعم  اأجل  من  املايل  النظام  عافية 

كبري يف جمال تقلي�ش حجم اجلهاز امل�رشيف كما اأن اإجراءات التق�ضف املايل 

املجل�ش  ا�ضتكمل   2012 فرباير  ويف  ال�ضحيح.  امل�ضار  على  ما�ضية  تزال  ل 

»ت�ضهيل  �ضياق  يف  اآيرلندا  مع  املمدد  لالتفاق  اخلام�ضة  املراجعة  التنفيذي 

ال�ضندوق املمدد«، مما اأتاح �رشف مبلغ قدره 2.8 مليار وحدة حقوق �ضحب 

خا�ضة )3.2 مليار يورو(، لي�ضل جمموع املبالغ املن�رشفة يف ظل التفاق 

اإىل 13.8 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة )حوايل 16.1 مليار يورو(. وهذا 

)حوايل  خا�ضة  �ضحب  حقوق  وحدة  مليار   19.5 بقيمة  اآيرلندا  مع  التفاق 

يف  ب�ضاأنه  املوافقة  �ضدرت  والذي  �ضنوات  ثالث  وملدة  يورو(  مليار   22.6

دي�ضمرب 2010 هو جزء من برنامج متويلي قيمته 85 مليار يورو بدعم من 

�رشكاء اآيرلندا الأوروبيني وم�ضاهمات اآيرلندا املحلية.



|   التقرير ال�ضنوي 2012 20

اجلدول 1-3

الت�ضهيالت التمويلية يف �ضندوق النقد الدويل

التق�ضيم املرحلي واملراقبة ال�رشوط  الغر�ش  الت�ضهيل الئتماين  

1
)�ضنة العتماد(

3
ال�رشائح الئتمانية وت�ضهيل ال�ضندوق املمدد

اتفاق ال�ضتعداد الئتماين 

 )1952(

م�ضاعدة متو�ضطة الأجل للبلدان التي تعاين من 

م�ضكالت متعلقة مبيزان املدفوعات ذات طابع 

ق�ضري الأجل. 

اعتماد �ضيا�ضات تقوم بتوفري الثقة لإمكانية حل م�ضكالت 

ميزان املدفوعات يف البلد الع�ضو خالل فرتة زمنية 

معقولة.

عمليات �رشاء ُربع �ضنوية )مبالغ من�رشفة( مرتهنة 

مبراعاة معايري الأداء وغريها من ال�رشوط.

خط الئتمان املرن 

 )2009(

اأداة مرنة يف �ضياق ال�رشائح الئتمانية 

ملعاجلة جميع امل�ضكالت املتعلقة باحتياجات 

ميزان املدفوعات، �ضواء املحتملة اأو الفعلية.

اأ�ضا�ضيات اقت�ضادية كلية �ضابقة، واأطر لل�ضيا�ضات 

القت�ضادية، و�ضجالت اأداء على م�ضتوى ال�ضيا�ضات تت�ضم 

بالقوة البالغة.

املوافقة على ال�ضتفادة من موارد ال�ضندوق متاحة 

مقدما طوال مدة التفاق �رشيطة ا�ضتكمال مراجعة 

منت�ضف الفرتة بعد عام واحد. 

ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد 

)1974(

)التفاقات املمددة(

م�ضاعدة اأطول اأجال لدعم الإ�ضالحات الهيكلية 

يف البلدان الأع�ضاء ملعاجلة امل�ضكالت 

املتعلقة مبيزان املدفوعات ذات الطابع طويل 

الأجل. 

اعتماد برنامج ملدة ت�ضل اإىل اأربع �ضنوات، بجدول اأعمال 

هيكلي، مع بيان �ضنوي تف�ضيلي لل�ضيا�ضات املتبعة يف 

الثني ع�رش �ضهرا التالية. 

عمليات �رشاء ُربع �ضنوية اأو ن�ضف �ضنوية )مبالغ 

من�رشفة( مرتهنة مبراعاة معايري الأداء وغريها من 

ال�رشوط.

 

خط الوقاية وال�ضيولة 

)2011(

اأداة للبلدان التي تتميز باأ�ضا�ضيات و�ضيا�ضات 

اقت�ضادية �ضليمة.

قوة اأطر ال�ضيا�ضات واملركز اخلارجي والقدرة على النفاذ 

اإىل الأ�ضواق، مبا يف ذلك �ضالمة اأو�ضاع القطاع املايل.

�رشف موارد كبرية يف بداية الفرتة، ويخ�ضع ملراجعات 

ن�ضف �ضنوية )بالن�ضبة خلط الوقاية وال�ضيولة ملدة 

ترتاوح بني �ضنة و�ضنتني(.

الت�ضهيالت اخلا�ضة

اأداة التمويل ال�رشيع 

)2011(

م�ضاعدة مالية �رشيعة جلميع البلدان الأع�ضاء 

التي تواجه احتياجات ملحة يف ميزان 

املدفوعات.

اجلهود املبذولة حلل م�ضكالت ميزان املدفوعات )رمبا 

تت�ضمن اإجراءات م�ضبقة(

عمليات �رشاء مبا�رشة دون احلاجة اإىل برنامج كامل 

اأو مراجعات.

الت�ضهيالت املوجهة للبلدان الأع�ضاء منخف�ضة الدخل يف ظل ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر 

الت�ضهيل الئتماين املمدد 

5
)2010(

م�ضاعدة اأطول اأجال ملواجهة امل�ضكالت املزمنة 

املتعلقة مبيزان املدفوعات وذات طابع 

هيكلي؛ ويهدف اإىل حتقيق منو م�ضتمر يوؤدي 

اإىل تخفيف حدة الفقر.

الدخول يف اتفاقات يف اإطار الت�ضهيل الئتماين املمدد 

ملدة ثالثة اأعوام. وت�ضتند الربامج املدعمة مبوارد هذا 

الت�ضهيل اإىل«تقرير ا�ضرتاتيجية احلد من الفقر« من اإعداد 

البلد املعني يف �ضياق م�ضاركته ويت�ضمن �ضيا�ضاته 

القت�ضادية الكلية والهيكلية واملتعلقة باحلد من الفقر.

�رشف مبالغ ن�ضف �ضنوية )اأو ربع �ضنوية اأحيانا( 

م�رشوطة مبراعاة معايري الأداء وا�ضتكمال املراجعات 

املطلوبة

ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين 

)2010(

حلل م�ضكالت ميزان املدفوعات وتلبية 

الحتياجات الوقائية على املدى الق�ضري.

عقد اتفاقات يف ظل ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين ترتاوح 

مدتها بني 12 و24 �ضهرا.

�رشف مبالغ ن�ضف �ضنوية )اأو ربع �ضنوية اأحيانا( 

م�رشوطة مبراعاة معايري الأداء وا�ضتكمال املراجعات 

)يف حالة ال�ضحب(

الت�ضهيل الئتماين ال�رشيع 

)2010(

م�ضاعدة �رشيعة لتلبية احتياجات ملحة يف 

ميزان املدفوعات حيث ل تكون هناك حاجة 

فيها اإىل برنامج يفي ب�رشوط ال�رشيحة 

الئتمانية العليا اأو ل يكون ذلك ممكنا.

ل يلزم و�ضع برنامج قائم على اأ�ضا�ش املراجعة اأو 

ال�رشطية الالحقة.

عادة دفعة واحدة.

 

با�ضتثناء القرو�ش املمولة من “ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر”، مُتوَّل القرو�ش املقدمة من ال�ضندوق اأ�ضا�ضا من راأ�ش املال الذي تكتتب فيه البلدان الأع�ضاء؛ وتخ�ض�ش لكل بلد ح�شة    1
معينة متثل التزامه املايل. ويدفع البلد الع�ضو جزءا من ح�ضته يف �ضكل عمالت اأجنبية مقبولة لل�ضندوق - اأو حقوق ال�ضحب اخلا�ضة - ويدفع الباقي بعملته املحلية. وُي�رشف القر�ش املقدم 

من ال�ضندوق اأو ُي�ضحب عن طريق قيام املقرت�ش ب�رشاء اأ�ضول بالعمالت الأجنبية من ال�ضندوق بعملته املحلية. ويتم �ضداد مبلغ القر�ش عن طريق قيام املقرت�ش باإعادة �رشاء عملته 

ل ب�ضفة م�ضتقلة من ال�ضندوق  املحلية من ال�ضندوق بعمالت اأجنبية. اأما القرو�ش املي�رشة مبوجب الت�ضهيل الئتماين املمدد، والت�ضهيل الئتماين ال�رشيع، وت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين فُتَموَّ

ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر.

يقرر معدل الر�شم على املبالغ املن�رشفة من »ح�ضاب املوارد العامة« بهام�ش يزيد على �ضعر الفائدة الأ�ضبوعي على حقوق ال�ضحب اخلا�ضة. ويطبق معدل الر�ضم على الر�ضيد اليومي جلميع    2
ال�ضحوبات القائمة من ح�ضاب املوارد العامة يف كل ُربع �ضنة مالية يف ال�ضندوق. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يتم حت�ضيل ر�ضم خدمة ملرة واحدة بن�ضبة 0.5% على كل عملية �ضحب من موارد ال�ضندوق 

يف »ح�ضاب املوارد العامة«، بخالف عمليات ال�ضحب من �رشيحة الحتياطي. ويطبق ر�ضم التزام يدفع مقدما )15 نقطة اأ�ضا�ش للمبالغ امللتزم بها حتى 200% من ح�ضة الع�ضوية؛ و30 نقطة اأ�ضا�ش 

على املبالغ التي تزيد على 200% وحتى 1000% من ح�ضة الع�ضوية؛ و60 نقطة اأ�ضا�ش على املبالغ التي تتجاوز 1000% من ح�ضة الع�ضوية( على املبلغ املحتمل �ضحبه خالل كل فرتة زمنية 

)�ضنويا( يف اإطار اتفاق لال�ضتعداد الئتماين، اأو اتفاق مبوجب »خط الئتمان املرن«، اأو »خط الئتمان الوقائي«، اأو اتفاق ممدد؛ ويتم رد هذا الر�ضم على اأ�ضا�ش تنا�ضبي مع اإجراء عمليات ال�ضحب 

لحقا يف التفاق الئتماين املعني. وبالن�ضبة لت�ضهيالت الإقرا�ش املي�رش للبلدان منخف�ضة الدخل يف اإطار ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر، مت ا�ضتحداث اآلية ل�ضعر الفائدة يف عام 2009 

بحيث تربط بني اأ�ضعار الفائدة املي�رشة واأ�ضعار الفائدة على حقوق ال�ضحب اخلا�ضة واملراجعات املنتظمة. ويف هذه املراجعات، يتم حتديد اأ�ضعار الفائدة املطبقة على النحو التايل: اإذا كان متو�ضط 

�ضعر الفائدة على حقوق ال�ضحب اخلا�ضة يف اآخر فرتة زمنية تبلغ اثني ع�رش �ضهرا اأقل من 2%، فاإن �ضعر الفائدة على القرو�ش مبوجب الت�ضهيل الئتماين املمدد، والت�ضهيل الئتماين ال�رشيع �ضوف 
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الأق�ضاط                                                                           اجلدول الزمني )�ضنوات( 
2
  حدود ال�ضتفادة من املوارد                                        الر�ضوم

�ضنويا: 200% من ح�ضة الع�ضوية؛

تراكميا: 600% من ح�ضة الع�ضوية.

معدل الر�ضم م�ضافا اإليه الر�ضم الإ�ضايف )200 نقطة اأ�ضا�ش على 

املبالغ التي تتجاوز 300% من ح�ضة الع�ضوية؛ و100 نقطة اأ�ضا�ش 

على الئتمان القائم لأكرث من ثالث �ضنوات والبالغ اأكرث من %300 

4
من ح�ضة الع�ضوية(

ُربع �ضنوية5-3.25

ُربع �ضنوية3.25-5كما يف الفقرة اأعاله ل توجد حدود م�ضبقة

�ضنويا: 200% من ح�ضة الع�ضوية؛

تراكميا: 600% من ح�ضة الع�ضوية.

ن�ضف �ضنوية4.5-10كما يف الفقرة اأعاله

ُيتاح 250% من ح�ضة الع�ضوية ملدة 6 اأ�ضهر؛ وُيتاح 

500% من ح�ضة الع�ضوية عند �ضدور املوافقة على 

اتفاقات مدتها بني عام وعامني؛ وي�ضل املجموع 

1000% من قيمة احل�ضة بعد 12 �ضهرا ب�رشط 

حتقيق تقدم مر�ٍش.

ن�ضف �ضنوية3.25-5كما يف الفقرة اأعاله

 

 

�ضنويا: 100% من ح�ضة الع�ضوية؛ تراكميا: %300 

من ح�ضة الع�ضوية.

ن�ضف �ضنوية5.5-10�ضفر % )7 يناير 2010 حتى 31 دي�ضمرب 2013(

�ضنويا: 100% من ح�ضة الع�ضوية؛

تراكميا: 300% من ح�ضة الع�ضوية.

ن�ضف �ضنوية4-8�ضفر % )7 يناير 2010 حتى 31 دي�ضمرب 2012(

�ضنويا: 25% )حتى 50% من ح�ضة الع�ضوية(؛

تراكميا: 75% )حتى 100% من ح�ضة الع�ضوية(.

ن�ضف �ضنوية5.5-10�ضفر % )7 يناير 2010 حتى 31 دي�ضمرب 2013(

�ضنويا: 50% من ح�ضة الع�ضوية؛ تراكميا: %100 

من ح�ضة الع�ضوية.

ُربع �ضنوية3.25-5كما يف الفقرة اأعاله

 

حتدد بن�ضبة �ضفر% �ضنويا، وبن�ضبة 0.25% �ضنويا بالن�ضبة لقرو�ش ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين؛ اأما اإذا كان متو�ضط �ضعر الفائدة على حقوق ال�ضحب اخلا�ضة هو 2% اأو اأكرث، حتى 5%، فاإن �ضعر 

الفائدة على القرو�ش مبوجب الت�ضهيل الئتماين املمدد، والت�ضهيل الئتماين ال�رشيع �ضوف حتدد بن�ضبة 0.25% �ضنويًا، وبن�ضبة %0.50. 

ال�رشائح االئتمانية ت�ضري اإىل حجم عمليات ال�رشاء )املبالغ املن�رشفة( من حيث تنا�ضبها مع ح�ضة ع�ضوية البلد الع�ضو يف ال�ضندوق؛ على �ضبيل املثال، املبالغ املن�رشفة حتى    3

25% من ح�ضة ع�ضوية البلد الع�ضو هي مبالغ من�رشفة يف اإطار �رشيحة الئتمان االأوىل وتقت�ضي من البلدان الأع�ضاء اإبداء ما تبذله من جهود معقولة للتغلب على م�ضكالتها 

املتعلقة مبيزان املدفوعات. اأما طلبات �رشف مبالغ تتجاوز ن�ضبة 25% فيطلق عليها �ضحوبات يف ال�رشائح الئتمانية العليا؛ ويتم �رشفها يف �ضكل اأق�ضاط مع حتقيق املقرت�ش 

بع�ش اأهداف املقررة املتعلقة بالأداء. وعادة ما تقرتن مثل هذه املبالغ املن�رشفة باتفاق لال�ضتعداد الئتماين اأو اتفاق ممدد. اأما ال�ضتفادة من موارد ال�ضندوق بدون اأي اتفاق 

فهو اأمر نادر احلدوث ومن املتوقع اأن يظل كذلك.

ا�ضُتحِدث نظام الر�ضوم الإ�ضافية يف نوفمرب 2000، وُطبِّق النظام اجلديد للر�ضوم الإ�ضافية اعتبارا من الأول من اأغ�ضط�ش 2009 ليحل حمل اجلدول ال�ضابق: 100 نقطة اأ�ضا�ش    4

فوق معدل الر�ضم الأ�ضا�ضي بالن�ضبة لالئتمان القائم الذي يتجاوز 200% من ح�ضة الع�ضوية، 200 نقطة اأ�ضا�ش فوق معدل الر�ضم الأ�ضا�ضي بالن�ضبة لالئتمان القائم الذي يتجاوز 

300% من ح�ضة الع�ضوية. وبالن�ضبة للبلدان الأع�ضاء التي كانت لديها ائتمانات قائمة يف اإطار ال�رشائح الئتمانية اأو مبوجب “ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد” يف الأول من اأغ�ضط�ش 

2009، اأو �ضدرت لها املوافقة على اتفاقات فعلية يف تاريخ �ضابق، فقد اأتيحت لها حرية اختيار اللتزام بنظام الر�ضوم الإ�ضافية اجلديد اأو القدمي.

الت�ضهيل الئتماين املمدد كان ُيعرف يف ال�ضابق با�ضم ت�ضهيل النمو واحلد من الفقر.   5
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الإطار 2-3   

دعم بلدان التحول العربي

ت�ضهد بلدان التحول العربي تغريات تاريخية توفر فر�ضا للو�ضول اإىل م�ضتقبل 

اأكرث رخاء ولكنها تفر�ش اأي�ضا حتديات اقت�ضادية كبرية على املدى القريب. 

ب�ضاأن  امل�ضورة  خالل  من  البلدان  لهذه  دعمه  الدويل  النقد  �ضندوق  ويقدم 

ال�ضيا�ضات وبناء القدرات وامل�ضاعدة الفنية.

ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  م�ضورته  طبيعة  حتديد  على  الدويل  النقد  �ضندوق  ويعكف 

الق�ضايا ذات الأهمية بالن�ضبة للمنطقة. فاإىل جانب تركيز  بحيث تركز على 

اهتماما  يويل  فاإنه  واملايل،  الكلي  القت�ضادي  ال�ضتقرار  على  ال�ضندوق 

معاجلة  مثل  ق�ضايا  على  الرتكيز  مع  للجميع،  ال�ضامل  النمو  بت�ضجيع  كبريا 

م�ضكلة البطالة وحت�ضني نظم احلماية الجتماعية. ونظرا لأن خربة ال�ضندوق 

املنظمات  من  غريه  مع  يتعاون  فاإنه  الكلي،  القت�ضاد  يف  ترتكز  الأ�ضا�ضية 

الدولية، كالبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية، التي تتمتع بخربات اأكرب كبرية 

يف هذه املجالت. 

وقد اأعاد ال�ضندوق ترتيب جهوده يف جمال بناء القدرات يف املنطقة بحيث 

تركز على ت�ضجيع املوؤ�ض�ضات القوية، واإنتاج البيانات ال�ضليمة، وزيادة التكافوؤ 

يف �ضيا�ضة املالية العامة. ولتحقيق هذه الأهداف، ت�ضمنت جهود ال�ضندوق 

ويف  ال�رشيبية،  امل�ضاواة  لزيادة  م�رش  يف  الفنية  امل�ضاعدة  تقدمي  اجلارية 

الأردن لإ�ضالح نظام دعم الوقود، ويف ليبيا لتح�ضني اإدارة املالية العامة، ويف 

اليمن لتطوير م�ضلحة اجلمارك.  القطاع املايل، ويف  املغرب وتون�ش لتعزيز 

ويقدم مركز امل�ضاعدة الفنية الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�ضط التدريب العملي 

وي�ضهل اإجراء املناق�ضات بني النظراء يف هذه املجالت. ويقدم مركز �ضندوق 

يف  حديثا  تاأ�ض�ش  الذي  الأو�ضط  ال�رشق  يف  والتمويل  لالقت�ضاد  الدويل  النقد 

القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  ب�ضياغة  تتعلق  تدريبية  اأن�ضطة  الكويت  دولة 

الكلية.

وفيما يتعلق بامل�ضاعدة املالية، قام �ضندوق النقد الدويل بتحديث جمموعة 

احتياجات  لتلبية  الإقرا�ش مما يرجع يف جانب منه  امل�ضتخدمة يف  اأدواته 

مبوجب  اليمن  مع  �رشاء  اتفاق  عقد  على   2012 اإبريل  يف  ووافق  املنطقة، 

تزال  ول  اأمريكي،  دولر  مليون   93.75 بقيمة  ال�رشيع”  الئتمان  “ت�ضهيل 
املناق�ضات جارية مع م�رش ب�ضاأن احتمال عقد “اتفاق ا�ضتعداد ائتماين”، كما 

يوا�ضل جهوده مع بلدان اأخرى ب�ضاأن احتياجات التمويل والدعم التي ميكن 

تقدميها.

العامة  املوارد  ح�ضاب  من   
9
امل�ضرتيات بلغت   ،2012 اإبريل  وبنهاية 

مليار   49.9( خا�ضة  �ضحب  حقوق  وحدة  مليار   32.2 ككل    )GRA(

الثالثة  اليورو  منطقة  بلدان  م�ضرتيات  متثل  حيث  اأمريكي(،  دولر 

اأكرث من  املرتبطة بربامج مع ال�ضندوق )اليونان واآيرلندا والربتغال(  

خالل  ال�رشاء  اإعادة  عمليات  وو�ضلت  امل�ضرتيات.  جمموع  من    %95

الفرتة اإىل 3.6 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة.

ويـعـر�ش الـجـدول 3-1 مـعـلـومـات عـامـة عـن الأدوات والـتـ�ضـهـيـالت 

الـتـمـويـلـيـة يف الـ�ضنـدوق، ويـقـدم الـجـدول 3-2 والـ�ضـكـل الـبـيـانـي 

3-1 تـفـا�ضيـل عـن اتــفاقـات الـتمـويـل بـ�ضـروط غـيـر مـي�رشة والتي 

ال�ضكل  يعر�ش  بينما  الـ�ضـنـة،  خـالل  بـ�ضـاأنـهـا  الـمـوافـقـة  �ضـدرت 

البيـاين 3-2 معلومات عن القرو�ش القائمة على مدى الع�رش �ضنوات 

الأخرية.

2005 2006 201220072004 2008 2009 201120102003

 ال�ضتعداد الئتماين     ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد   

 خط الئتمان املرن     خط الوقاية وال�ضيولة

 1-3 البياين  ال�سكل 

الرتتيبات املعتمدة خالل ال�ضنوات املالية املنتهية يف 30 اإبريل 2012-2003  

)مبليارات حقوق ال�ضحب اخلا�ضة(
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امل�ضدر: اإدارة املالية يف �ضندوق النقد الدويل. 

 2-3 البياين  ال�سكل 

التمويل غري املي�رش القائم، ال�ضنوات املالية 2012-2003 

)مبليارات حقوق ال�ضحب اخلا�ضة(

امل�ضدر: اإدارة املالية يف �ضندوق النقد الدويل. 

2004 2005 2011 201220062003 2007 2008 20102009

70

60

90

50

80

40

30

20

10

�ضفر



23التقرير ال�ضنوي 2012   |

التمويل املي�رش

وكما اأ�ضلفنا، فاإن جميع البلدان منخف�ضة الدخل الأع�ضاء يف ال�ضندوق 

موؤهلة للح�ضول على التمويل من ال�ضندوق باأ�ضعار مي�رشة من خالل 

»ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر«. وقد التزم ال�ضندوق خالل 

2012 بتقدمي التمويل من خالل ال�ضندوق ال�ضتئماين اإىل 17 بلدا من 

البلدان الأع�ضاء ذات الدخل املنخف�ش بقيمة ت�ضل اإىل 1.9 مليار وحدة 

حقوق �ضحب خا�ضة. ويف 30 اإبريل 2012 بلغ اإجمايل التمويل املي�رش 

القائم اإىل 64 بلدا 5.5 مليار وحدة حقوق �ضحب خا�ضة. ويقدم اجلدول 

3-3 معلومات مف�ضلة عن التفاقات اجلديدة واملعززة لال�ضتفادة من 

ال�ضندوق. ويو�ضح  التمويلية املي�رشة يف  الت�ضهيالت  اإطار  املوارد يف 

ال�ضكل البياين 3-3 املبالغ القائمة التي ُمِنحت وفق اتفاقات التمويل 

املي�رش على مدار العقد الأخري.

ال�ضتئماين  “ال�ضندوق  خالل  من   2012 يف  م�ضاعدات  تقدم  ومل 

يف  اأن�ضئ  الذي  الكوارث”،  بعد  ما  مرحلة  يف  الديون  اأعباء  لتخفيف 

�ضهر يونيو 2010 لي�ضمح ل�ضندوق النقد الدويل بامل�ضاركة يف اجلهود 

الدولية لتخفيف اأعباء ديون البلدان الفقرية التي ت�ضاب باأكرث الكوارث 

تخفيف  م�ضاعدات  تقدمي  على  ال�ضندوق  ويعكف  ج�ضامة.  الطبيعية 

مبوجب  امل�ضاعدات  هذه  من  لال�ضتفادة  املوؤهلة  للبلدان  الديون  اأعباء 

)“هيبيك”(  بالديون”  املثقلة  الفقرية  بالبلدان  املعنية  “املبادرة 
الديون”؛ وميكن الطالع  اأعباء  الأطراف لتخفيف  و“املبادرة متعددة 

على التفا�ضيل يف الف�ضل الرابع.

من  لال�ضتفادة  املوؤهلة  الأع�ضاء  البلدان  الدويل  النقد  �ضندوق  ويحدد 

املوارد املالية املي�رشة املتاحة من ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد 

من الفقر وذلك با�ضتخدام اإطار مت اإعداده لهذا الغر�ش يف عام 2010. 

�ضفافة  تتم مراجعته مرة كل عامني، معايري  الذي  الإطار،  ويقدم هذا 

بالتاأهل  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  عند  التنفيذي  املجل�ش  اإليها  ي�ضتند 

يف  البلدان  تدخل  عام،  وبوجه  املوؤهلة.  البلدان  قائمة  من  واخلروج 

ول 
10

القائمة اإذا كان الدخل ال�ضنوي للفرد فيها دون م�ضتوى حدي معني

م�ضتمر.  اأ�ضا�ش  وعلى  بقوة  الدولية  املالية  الأ�ضواق  اإىل  النفاذ  ميكنها 

يف  مزمنا  ارتفاعا  �ضجلت  اإذا  القائمة  هذه  من  البلدان  خروج  ويتوقع 

 اأو كانت قادرة على النفاذ اإىل الأ�ضواق املالية الدولية 
11

م�ضتوى الدخل

بقوة وعلى اأ�ضا�ش م�ضتمر، ومل تكن معر�ضة ملخاطر ج�ضيمة على املدى 

القريب تهدد بحدوث انخفا�ش حاد يف دخل الفرد، اأو فقدان القدرة على 

اأو جميعها. ويت�ضمن  اأو التعر�ش ملخاطر الديون،  النفاذ اإىل الأ�ضواق، 

اأقل  الإطار كذلك معايري خا�ضة لتاأهل وخروج البلدان ال�ضغرية وهي 

الأهم يف  الفرد، وذلك ملراعاة مواطن اخلطر  ت�ضددا فيما يتعلق بدخل 

البلدان املعنية.    

ويف فرباير 2012، قام املجل�ش التنفيذي مبراجعة اإطار الأهلية، وقائمة 

“ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من  البلدان املوؤهلة لال�ضتفادة من 

 وح�ضب م�ضتوى تطبيق هذا الإطار، اتفق املديرون التنفيذيون 
12

الفقر”.

على اأنه ل يوجد يف الوقت احلايل اأع�ضاء موؤهلون للدخول اأو اخلروج 

من القائمة، وقرروا الإبقاء على قائمة البلدان املوؤهلة لال�ضتفادة من 

“ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر” بدون اأي تغيري، م�ضريين 
اإذا ما اقت�ضت املعايري  اأن الإطار ي�ضمح باإجراء حتديثات مرحلية  اإىل 

واملتطلبات اجلارية ذلك. واتفق املديرون التنفيذيون اأي�ضا على زيادة 

امل�ضتوى احلدي لل�ضكان امل�ضتخدم يف تعريف الدول ال�ضغرية اإىل 1.5 

الدويل.  البنك  يف  املعتمد  التعريف  مع  يتما�ضى  بحيث  ن�ضمة،  مليون 

واتفقوا كذلك على تقدمي موعد املراجعة ال�ضاملة لأهلية ال�ضتفادة من 

ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر اإىل اأوائل 2013. وا�ضتنادا 

اإىل ما تنطوي عليه هذه املراجعة من م�ضاورات وجهود حتليلية مكثفة 

املعايري  مالئمة  ملدى  اأمور،  جملة  بني  من  تقييم،  اإجراء  �ضاأنها  فمن 

ل  الإطار  يف  امل�ضتخدمة  املعايري  بني  التوازن  كان  اإذا  وما  املختلفة 

ا�ضتخدام  اإمكانية  يزال مالئما. و�ضوف ينظر خالل املراجعة كذلك يف 

البلدان  ظروف  ر�ضد  على  القدرة  لتح�ضني  بديلة  اأو  اإ�ضافية  متغريات 

الأع�ضاء، ل �ضيما الدول ال�ضغرية.

على ا�ضتخدام 
13

وكان املجل�ش التنفيذي قد �ضادق يف �ضهر يوليو 2009 

الف�ضل  )راجع  ال�ضندوق  ذهب  لبيع   
14

ال�ضتثنائية الأرباح  من  جانب 

املوارد  زيادة  اإىل  تدابري متويلية تهدف  اخلام�ش( كجزء من جمموعة 

امل�ضاعدة  بغية  الفقر،  من  واحلد  للنمو  ال�ضتئماين  لل�ضندوق  املتاحة 

خا�ضة  �ضحب  حقوق  وحدة  مليار   1.5 قدره  اإ�ضايف  مبلغ  تعبئة  يف 

التي يقدمها  التمويل املي�رش  اأمريكي( لدعم قرو�ش  )2.3 مليار دولر 

ال�ضندوق ال�ضتئماين. ونظرا لأن الأرباح ال�ضتثنائية لبيع الذهب هي 

البلدان  لي�ضتفيد منها جميع  العامة املتاحة  ال�ضندوق  جزء من موارد 

على  للح�ضول  املوارد  هذه  ا�ضتخدام  فاإن  ال�ضندوق،  يف  الأع�ضاء 

للنمو واحلد من  ال�ضتئماين  ال�ضندوق  لالإقرا�ش من  م�ضاهمات داعمة 

اإىل اليمني: �سبي ينظف زجاج نافذة اأحد حمالت بيع الأحذية يف القاهرة، 

م�رس. اإىل الي�سار: عمال يقومون بتعبئة املعكرونة يف اأحد امل�سانع باإقليم 

دميريارا يف غيانا. 
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اجلدول 2-3

التفاقات مبوجب الت�ضهيالت الأ�ضا�ضية واملعتمدة خالل ال�ضنة املالية 2012

)مباليني وحدات حقوق ال�ضحب اخلا�ضة(

تاريخ النفاذ                                  املبلغ املعتمد نوع التفاق   البلد الع�ضو 

اتفاقات جديدة

6 مايو 2011  3870.0  خط الئتمان املرن ملدة 24 �ضهرا  كولومبيا 

20 مايو 2011  23742.0  ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد ملدة 36 �ضهرا  الربتغال 

27 يوليو 2011  52.5  ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين ملدة 36 �ضهرا   �ضانت كيت�ش ونيف�ش 

29 �ضبتمرب 2011  935.4  ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين ملدة 18 �ضهرا   �رشبيا 

15 مار�ش 2012  23785.3  ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد ملدة 48 �ضهرا  اليونان 

11 اإبريل 2012  125.0  ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين ملدة 24 �ضهرا   جورجيا 

27 اإبريل 2012  91.0    ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين ملدة 20 �ضهرا   كو�ضوفو 

 52601.2 املجموع    

امل�ضدر: الإدارة املالية يف �ضندوق النقد الدويل.

الفقر تنطوي على ا�ضرتاتيجية تقوم مبوجبها البلدان الأع�ضاء باإبالغ 

ال�ضندوق بتحويل مبالغ بالتنا�ضب مع ح�ض�ش ع�ضويتها يف ال�ضندوق، 

واإل يتم تقدميها كم�ضاهمات لدعم ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من 

الفقر. ويف �ضهر فرباير 2012، وافق املجل�ش التنفيذي على توزيع 700 

اأمريكي(  دولر  مليار   1.1 )حوايل  خا�ضة  �ضحب  حقوق  وحدة  مليون 

الأع�ضاء، �رشيطة  بلدانه  العامة على جميع  ال�ضندوق  احتياطيات  من 

توؤكد  الأع�ضاء  البلدان  من  ية  �ضِ
ْ
ُمر �ضمانات  على  ال�ضندوق  ح�ضول 

م�ضاهمتهم بن�ضبة تعادل 90% على الأقل من املبلغ املوزع )اأي 630 

اأمريكي( يف  اأو 977 مليون دولر  مليون وحدة حقوق �ضحب خا�ضة، 

دعم التمويل الذي يقدمه “ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر”. 

يف  الأع�ضاء  البلدان  من  بلدا   69 اأعلن   ،2012 اإبريل  �ضهر  وبنهاية 

اإفريقيا، ميثلون  بلدا  فيها 27  بلدا، مبا  البالغ عددها 188  ال�ضندوق 

مبلغا كليا قدره 340.38 مليون وحدة حقوق �ضحب خا�ضة )527.76 

منخف�ضة  البلدان  اإقرا�ش  دعم  تاأييدها  عن  اأمريكي(،  دولر  مليون 

الدخل.

تقييم وتعديل اإطار التمويل املعتمد لدى ال�سندوق

�رشع �ضندوق النقد الدويل منذ بداية الأزمة العاملية يف عملية اإ�ضالح 

وذلك  العامة«،  املوارد  »ح�ضاب  من  التمويلية  اأدواته  جمموعة  لتقوية 

تلبية  يف  ال�ضندوق  وت�ضهيالت  اأدوات  من  ال�ضتفادة  زيادة  بهدف 

على  املحافظة  مع  الأع�ضاء،  البلدان  لدى  التمويلية  الحتياجات 

التمويل ومدى متا�ضكه وحماية موارد ال�ضندوق. وكانت  اإطار  ب�ضاطة 

 2010 وعام  املرن«(  الئتمان  »خط  )اإن�ضاء   2009 عام  اإ�ضالحات 

قد  الوقائي«(  الئتمان  »خط  واإن�ضاء  املرن«  الئتمان  »خط  )حت�ضني 

اأدت اإىل تعزيز قدرة ال�ضندوق على تقدمي التمويل ملنع وقوع الأزمات 

وحلها اإذا وقعت.

مراجعة خط الئتمان املرن وخط الئتمان الوقائي واإ�سالح جمموعة 

اأدوات التمويل

الئتمان  وخط  املرن  الئتمان  خلط  الأوىل  املراجعة  مع  بالتزامن 

جمموعة  على   2011 نوفمرب  يف  التنفيذي  املجل�ش  وافق  الوقائي، 

ي�ضتخدمها  التي  الأدوات  ت�ضتهدف تعزيز مرونة  التي  الإ�ضالحات  من 

وامل�ضاعدة  ال�ضيولة  لتوفري  نطاقها  وتو�ضيع  الإقرا�ش  يف  ال�ضندوق 

العامل. ومن  الفعالية لبلدانه الأع�ضاء على م�ضتوى  الطارئة مبزيد من 

املتوقع اأن يتمكن ال�ضندوق، عرب هذه الإ�ضالحات، من التحرك ب�ضكل 

ذات  الأع�ضاء  بلدانه  لدى  املتنوعة  ال�ضيولة  احتياجات  لتلبية  اأف�ضل 

ال�ضيا�ضات والأ�ضا�ضيات القت�ضادية ال�ضليمة، مبا يف ذلك البلدان التي 

تتاأثر يف فرتات ارتفاع ال�ضغوط القت�ضادية اأو ال�ضوقية ـ اأي التي تقف 

الأ�ضا�ضيات  ذات  البلدان  وهي  الأزمة  من  املحايد«  »املتفرج  موقف 

القت�ضادية القوية ن�ضبيا التي ل يرجح اأن تتعر�ش لأزمات لنظامية 

ظروف  يف  تن�ضاأ  التي  املحلية  التمويل  احتياجات  ولتلبية  ـ  متفردة 

ال�رشاعات،  انتهاء  بعد  ما  وفرتات  الطبيعية  الكوارث  متنوعة بخالف 

وهي ظروف مغطاة بالفعل يف �ضيا�ضات خا�ضة. 

ويف ظل هذه الإ�ضالحات، وا�ضتنادا اإىل نتائج مراجعة املجل�ش التنفيذي 

الذي  الوقاية وال�ضيولة«،  اأن يحل »خط  الذي ين�ش عليها، تقرر  للقرار 

الوقائي«. وميكن  الئتمان  »خط  املرونة، حمل  من  اأكرب  بدرجة  يت�ضم 

ا�ضتخدام خط الوقاية وال�ضيولة يف جمموعة اأو�ضع من الظروف مقارنة 

بخط الئتمان الوقائي، مبا يف ذلك من خالل نافذة جديدة هي »نافذة 

على  احل�ضول  ميكن  النافذة  هذه  اإطار  ويف  الأجل«.  ق�ضرية  ال�ضيولة 

التمويل )حتى 250% من ح�ضة الع�ضوية( من خالل اتفاق مدته �ضتة 

الأع�ضاء  للبلدان  متاحا  يكون  وال�ضيولة،  الوقاية  خط  مبوجب  اأ�ضهر 

املوؤهلة ولديها احتياج فعلي اأو حمتمل لتمويل ميزان املدفوعات على 

تقدم موثوق  قدرتها على حتقيق  يتوقع عموما  الق�ضري، بحيث  املدى 

النافذة،  اإطار هذه  التفاق. ويف  الق�ضور خالل مدة  اأوجه  يف معاجلة 

احتياج  من  الع�ضو  البلد  فيها  يعاين  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  ويف 

الق�ضري  املدى  على  املدفوعات  ميزان  لتمويل  اأكرب  حمتمل  اأو  فعلي 

نتيجة التعر�ش ل�ضدمة خارجية، مبا يف ذلك ازدياد الظروف ال�ضاغطة 

الإقليمية اأو العاملية، فاإن احلد الأق�ضى ل�ضتخدام املوارد يف كل اتفاق 

ح�ضة  من   %500 اإىل  لي�ضل  يرتفع  وال�ضيولة«  الوقاية  »خط  مبوجب 

املجدولة مبوجب »خط  ال�رشاء  اإعادة  منه عمليات  م�ضتبعدا  الع�ضوية، 

وكنافذة  امل�ضتقبلية  ال�ضدمات  �ضد  للتاأمني  وذلك  وال�ضيولة«،  الوقاية 

ي�ضتخدمها  التي  ال�ضيا�ضات  توحيد  مت  وقد  الأجل.  ق�ضرية  لل�ضيولة 

ال�ضندوق حاليا لتقدمي امل�ضاعدة الطارئة )»امل�ضاعدة الطارئة ملواجهة 

ال�رشاع«(  بعد  ما  الطارئة يف مرحلة  و«امل�ضاعدة  الطبيعية«  الكوارث 

ميكن  التي  ال�رشيع«،  التمويل  »اأداة  هي  جديدة  باأداة  وا�ضتبدالها 

ا�ضتخدامها لدعم كافة الحتياجات امللحة مليزان املدفوعات، مبا يف 

الإطار  ويعر�ش  اخلارجية.  ال�ضدمات  عن  النا�ضئة  الحتياجات  ذلك 

3-3 العنا�رش الأ�ضا�ضية لهاتني الأداتني اجلديدتني من اأدوات التمويل.
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املديرين  معظم  �ضادق   ،2011 نوفمرب  �ضهر  مناق�ضات  وخالل   

خرباء  مراجعة  اإليها  خل�ضت  التي  الأ�ضا�ضية  النتائج  على  التنفيذيني 

 واأيد املديرون 
15

ال�ضندوق خلط الئتمان املرن وخط الئتمان الوقائي.

موارد  ا�ضتخدام  تقييمات  ال�ضفافية يف  تعزيز  ب�ضاأن  اخلرباء  اقرتاحات 

املرن”  الئتمان  “خط  مبوجب  املعقودة  التفاقات  ظل  يف  ال�ضندوق 

املقارنة بني  ت�ضهيل  �ضاأنه  الذي من  الأمر  وال�ضيولة”،  الوقاية  و“خط 

راأيهم  عن  واأعربوا  معها.  التعامل  يف  وامل�ضاواة  املختلفة  التفاقات 

باأنه من املفيد ربط تقييم احتياجات ميزان املدفوعات يف كل حالة 

توجيه  يف  �ضي�ضهم  مما  ال�ضلبية،  ال�ضيناريوهات  مع  وثيق  نحو  على 

التي ترتكز بدقة على مقايي�ش   — ا�ضتخدام الحتياطيات  افرتا�ضات 

متطلبات الحتياطي ذات ال�ضلة بالبلد املعني.

اقرتحها  التي  الرتكيز  زيادة  عام  بوجه  التنفيذيون  املديرون  واأيد 

اخلرباء على العوامل النوعية وال�ضت�رشافية يف اأطر التاأهل لال�ضتفادة 

من املوارد يف ظل خط الئتمان املرن/خط الوقاية وال�ضيولة. واأ�ضاروا 

اإىل اأن ال�ضتفادة من املوارد يف ظل هاتني الأداتني هي مبثابة م�ضدر 

واأكدوا  املكثفة.  املخاطر  فرتات  اأثناء  لالحتياطيات  موؤقت  تكميلي 

جمددا التوقعات العادية برتاجع حجم ال�ضتفادة من موارد ال�ضندوق 

يف ظل التفاقات الالحقة مبوجب “خط الئتمان املرن” متى انخف�ضت 

مدفوعاته  ميزان  لتمويل  الفعلية  اأو  املحتملة  الع�ضو  البلد  احتياجات 

على نحو م�ضتمر نتيجة حدوث حت�ضينات يف توقعات التمويل الر�ضمي 

واخلا�ش وقت طلب عقد التفاق الالحق، واتفقوا على اأن نف�ش التوقعات 

ت�رشي على التفاقات الالحقة مبوجب “خط الوقاية وال�ضيولة”. 

والالحقة  ال�ضابقة  ال�رشطية  اختيار  اأهمية  التنفيذيون  املديرون  واأكد 

وال�ضيولة”.  الوقاية  “خط  مبوجب  بالتفاقات  يتعلق  فيما  املالئمة 

يف  املبكرة  املجل�ش  م�ضاركة  ب�ضاأن  املقرتحة  بالإجراءات  ورحبوا 

النظر عن حجم  الوقاية وال�ضيولة، بغ�ش  كافة التفاقات مبوجب خط 

ال�ضتفادة من املوارد اأو طول مدة التفاق. واأ�ضاروا اإىل تقييم اخلرباء 

املبا�رشة  الطلبات  من  تزيد  قد  املقرتحة  الإ�ضالحات  باأن  اأفاد  الذي 

لال�ضتفادة من موارد ال�ضندوق، واإن كان من املرجح اأن يكون التاأثري 

ال�ضايف حمدودا ن�ضبيا.

الإطار 3-3  

العنا�رش الأ�ضا�ضية يف الأدوات اجلديدة

خط الوقاية وال�ضيولة 

الئتمان  لة دون تغيري عما كانت عليه مبقت�ضى »خط  املوؤهِّ املعايري  •تظل 
الوقائي«. ينبغي اأن يخل�ش تقييم حالة البلد الع�ضو اإىل اأنه يتمتع باأ�ضا�ضيات 

اإيجابي  اأداء  �ضجل  ولديه  لل�ضيا�ضات،  �ضليمة  موؤ�ض�ضية  واأطر  قوية  اقت�ضادية 

يف تنفيذ �ضيا�ضات �ضائبة، ول يزال ملتزما باحلفاظ على هذه ال�ضيا�ضات يف 

امل�ضتقبل. 

•وميكن اأن يطلب البلد الع�ضو احل�ضول على الدعم من خالل هذا الت�ضهيل اإذا 
كان لديه احتياج حمتمل اأو فعلي لتمويل ميزان املدفوعات عند املوافقة على 

على  قا�رشا  ا�ضتخدامه  يكون  اأن  من  )بدل  ال�ضندوق  مع  ال�ضلة  ذي  التفاق 

الحتياجات املحتملة كما يتطلب خط الئتمان الوقائي(.

•ميكن ا�ضتخدامه كنافذة لل�ضيولة تتيح املوافقة على عقد اتفاقات ملدة �ضتة 
تتجاوز  ول  الق�ضري.  املدى  على  املدفوعات  ميزان  احتياجات  لتلبية  اأ�ضهر 

ال�ضتفادة من اأي اتفاق مدته �ضتة اأ�ضهر 250% من ح�ضة البلد الع�ضو، على اأن 

تتاح زيادة هذا املقدار بحد اأق�ضى 500% يف الظروف ال�ضتثنائية، وفقا ملا 

يقرره املجل�ش التنفيذي بالن�ضبة لكل حالة على حدة.

•وميكن ا�ضتخدامه كنافذة معتادة تتيح املوافقة على عقد اتفاق ترتاوح مدته 
بني 12 و 24 �ضهرا يتيح ال�ضتفادة من املوارد بحد اأق�ضى 500% من ح�ضة 

البلد الع�ضو لل�ضنة الأوىل وما ي�ضل اإىل 1000% من احل�ضة لل�ضنة الثانية )يف 

احلالة الثانية ميكن تقدمي �رشف املوارد اإىل ال�ضنة الأوىل عند احلاجة، بعد 

الئتمان  “خط  التنفيذي(. وكما هي احلال يف ظل  مراجعة يجريها املجل�ش 

املجل�ش  يجري  باأن  املدد  لهذه  تعقد  التي  التفاقات  تق�ضي  الوقائي”، 

التنفيذي مراجعات كل �ضتة اأ�ضهر.

اأداة التمويل ال�رشيع

يتجاوز  مبا  املدفوعات  مليزان  العاجلة  الحتياجات  نطاق  تو�ضيع  •تكفل 
الحتياجات النا�ضئة عن الكوارث الطبيعية وفرتات ما بعد ال�رشاعات، كذلك 

ميكن اأن تتيح اإطارا لدعم ال�ضيا�ضات وامل�ضاعدة الفنية. 

للبلد  الأداة، تتاح املوارد املطلوبة  ا�ضتخدام هذه  •فور �ضدور املوافقة على 
الع�ضو يف حدود 50% من ح�ضته �ضنويا، و 100% من هذه احل�ضة على اأ�ضا�ش 

تراكمي. 

•ل بد اأن يحدد البلد الع�ضو خطط �ضيا�ضاته التي ت�ضتهدف معاجلة م�ضكالت 
ميزان املدفوعات، ويجب اأن ينتهي تقييم ال�ضندوق اإىل اأن البلد الع�ضو �ضوف 

يتعاون يف اإيجاد حلول لهذه امل�ضكالت.

 3 ال�سكل البياين 3- 

التمويل املي�رش القائم، ال�ضنوات املالية 2012-2003 

)مبليارات حقوق ال�ضحب اخلا�ضة( 

2004 2005

م�ضاعدات تخفيف اأعباء الديون 

مبوجب “املبادرة متعددة 

الأطراف لتخفيف اأعباء الديون” 
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امل�ضدر: الإدارة املالية يف �ضندوق النقد الدويل. 

�ضفر
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تعديل ت�سهيل ال�سندوق املمدد

»ت�ضهيل  ب�ضاأن  تعديل  على   2012 مار�ش  يف  التنفيذي  املجل�ش  وافق 

التفاقات  مدة  اإطالة  على  باملوافقة  ي�ضمح   )EFF( املمدد«  ال�ضندوق 

ال�ضيا�ضة  وكانت   
16

اأق�ضى. بحد  �ضنوات  اأربع  اإىل  البداية  منذ  املمددة 

اإىل  ت�ضل  ق�ضوى  مدة  على  اإل  باملوافقة  ت�ضمح  ل  �ضبق  فيما  املطبقة 

ثالث �ضنوات مع اإمكان متديد التفاق لحقا اإىل اأربع �ضنوات بحد اأق�ضى. 

ومت�ضيا مع روح الإ�ضالحات التي اأجريت منذ عام 2009 يف جمموعة 

اأدوات ال�ضندوق امل�ضتخدمة يف الإقرا�ش، والتي زادت من مرونة هذه 

الأدوات و�ضمحت بت�ضميمها على نحو يتالءم مع ظروف واحتياجات 

البلدان املتغرية، فقد ات�ضع نطاق ا�ضتخدام “ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد” 

التي  واملتو�ضط  املنخف�ش  الدخل  ذات  البلدان  من  ليمتد  الوقت  مبرور 

اإىل  و�ضول  املدفوعات  ميزان  لتمويل  مطولة  احتياجات  من  تعاين 

التي  كتلك  اأكرب،  متويلية  احتياجات  تواجه  التي  تقدما  الأكرث  البلدان 

ن�ضاأت اأثناء اأزمة منطقة اليورو. ومن املتوقع اأن تكون عمليات ال�رشاء 

مع  تتفق  مت�ضاوية،  مراحل  على  موزعة  املمددة  التفاقات  مبوجب 

املمار�ضات املتبعة يف ال�ضندوق. وقد وردت الإ�ضارة اإىل اأن املراجعة 

انعكا�ضات  تنظر يف  �ضوف  الدخل  البلدان منخف�ضة  لت�ضهيالت  املقبلة 

هذا التعديل يف “ت�ضهيل ال�ضندوق املمدد” على ت�ضميم هيكل التمويل 

للنمو  ال�ضتئماين  و“ال�ضندوق  املمدد”  ال�ضندوق  “ت�ضهيل  موارد  من 

واحلد من الفقر” املجمعة.

اأدوات دعم ال�سيا�سات

ل  التي  الدخل  منخف�ضة  للبلدان  الدعم  ال�ضيا�ضات«  دعم  »اأداة  توفر 

اأو   — ال�ضندوق  املالية من موارد  امل�ضاعدة  ترغب يف احل�ضول على 

طريق  عن  القت�ضادي  اأدائها  لتعزيز  ت�ضعى  واإمنا   — اإليها  حتتاج  ل 

املالية عن�رشا مكمال  الأداة غري  هذه  ودعمه. ومتثل  ال�ضندوق  رقابة 

للنمو  ال�ضتئماين  »ال�ضندوق  ظل  يف  التمويلية  ال�ضندوق  لت�ضهيالت 

ت�ضميم  يف  البلدان  ال�ضيا�ضات«  دعم  »اأداة  وت�ضاعد  الفقر«.  من  واحلد 

وتنفيذ الربامج القت�ضادية الفعالة التي ما اأن ت�ضدر موافقة املجل�ش 

املانحة  اجلهات  اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارات  تر�ضل  حتى  ب�ضاأنها  التنفيذي 

ال�ضندوق  م�ضادقة  ب�ضاأن  والأ�ضواق  الأطراف  متعددة  التنمية  وبنوك 

على قوة �ضيا�ضات البلد الع�ضو.

اجلدول 3-3

 التفاقات املعتمدة واملعززة يف اإطار

ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو واحلد من الفقر لعام 2012 

)مباليني وحدات حقوق ال�ضحب اخلا�ضة(

 
تاريخ بدء النفاذ                                   املبلغ املعتمد  البلد الع�ضو 

اتفاقات جديدة مبوجب ت�ضهيل الئتمان املمدد تغطي ثالث �ضنوات

14 نوفمرب 2011  85.0  اأفغان�ضتان 

11 اإيريل 2012  640.0  بنغالدي�ش 

27 يناير 2012  30.0  بوروندي 

4 نوفمرب 2011  390.2  كوت ديفوار 

24 فرباير 2012  128.5  غينيا 

20 يونيو 2011  66.6  جمهورية قريغي�ضتان 

27 دي�ضمرب 2011  30.0  مايل 

16 مار�ش 2012  79.0  النيجر 

املجموع الفرعي   1449.3 

1
تعزيزات التفاقات مبوجب ت�ضهيل الئتمان املمدد

13 يوليو 2011  5.0  بوروندي 

6 فرباير 2012  9.5  جيبوتي 

9 دي�ضمرب 2011  162.8  كينيا 

9 اإبريل 2012  8.7  لي�ضوتو 

27 يونيو 2011  8.9  ليربيا 

13 يونيو 2011  25.0  مايل 

املجموع الفرعي   219.9 

التفاقات اجلديدة مبوجب ت�ضهيل ال�ضتعداد الئتماين 

11 اإبريل 2012  125.0  جورجيا 

6 دي�ضمرب 2011  5.2  جزر �ضليمان 

املجموع الفرعي   130.2

 
2
املبالغ املن�رشفة مبوجب ت�ضهيل الئتمان ال�رشيع

19 يوليو 2011  81.3  كوت ديفوار 

19 يناير 2012  2.1  اجلمهورية الدومينيكية 

3 اأغ�ضط�ش 2011  1.2  �ضانت فن�ضنت 

17 اإبريل 2012  60.9  اليمن 

املجموع الفرعي   145.5 

  

املجموع   1944.9 

امل�ضدر: الإدارة املالية يف �ضندوق النقد الدويل.    

1 بالن�ضبة لزيادة املوارد، ل يظهر يف اإل مبلغ الزيادة.     

2 تقدم املوارد مبوجب ت�ضهيل الئتمان ال�رشيع باعتبارها دفعات فورية دون احلاجة لتفاق. 
   

اإىل اليمني: قرويون ي�ستخل�سون األياف اجلوت بالقرب من احلدود الهندية 

– البنغالدي�سية. اإىل الي�سار: مزارعان يطالعان معلومات عن النظم احلكومية 
املحلية يف مقاطعة موارو، بوروندي. 
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ال�ضيا�ضات ل�ضبعة بلدان  اأدوات دعم  وقد وافق املجل�ش حتى الآن على 

 2007( وموزامبيق  و2010(،   2006( الأخ�رش  الراأ�ش  هي:  اأع�ضاء، 

 2007( وال�ضنغال   ،)2010( ورواندا   ،)2005( ونيجرييا  و2010(، 

ومل  و2010(.   2006( واأوغندا  و2010(،   2007( وتنزانيا  و2010(، 

ت�ضدر موافقات جديدة على اأدوات لدعم ال�ضيا�ضات خالل ال�ضنة املالية 

.2012

التي  والت�سغيلي  الكلي  القت�سادي  امل�ستويني  على  التحديات 

تواجه البلدان ذات الأو�ساع اله�سة

اله�ضة  الأو�ضاع  البلدان ذات  التي تواجه  التحديات  يف �ضياق مناق�ضة 

على امل�ضتويني القت�ضادي الكلي والت�ضغيلي والتي جرت يف �ضهر يوليو 

 راأى املديرون التنفيذيون اأنه من امل�ضجع، عموما، اأن تكون 
17

،2011

م�ضاركة ال�ضندوق يف جهود تلك البلدان قد تركزت يف جمالت خربة 

ال�ضندوق و�ضاعدت على تقوية الأطر القت�ضادية الكلية وبناء القدرات 

هذه  يف  الديون  اأعباء  تخفيف  م�ضاعدات  وتاأمني  والب�رشية  املوؤ�ض�ضية 

البلدان. غري اأنهم اأ�ضاروا اإىل التباين يف تنفيذ الربامج، مما يرجع جزئيا 

اأهداف الربامج املفرطة يف الطموح يف بع�ش احلالت. واإزاء هذه  اإىل 

اخللفية، راأى املديرون اأنه من املفيد النظر يف اإدخال بع�ش التعديالت 

هذه  فعالية  ا�ضتمرار  اأن  اأكدوا  لكنهم  ال�ضندوق،  م�ضاركة  طرائق  على 

ال�ضندوق  اخت�ضا�ش  تركيزها على جمالت  اجلهود مرهون مبوا�ضلة 

مع موا�ضلة تن�ضيقها على نحو وثيق مع جهود املجتمع الدويل.

يف  املرونة  زيادة  يف  للنظر  ا�ضتعدادهم  اأبدوا  اأو  املديرين  معظم  واأيد 

 )Rapid Credit Facility( ال�رشيع«  الئتماين  »الت�ضهيل  ا�ضتخدام 

مل�ضاعدة البلدان منخف�ضة الدخل ذات الأو�ضاع اله�ضة باعتباره خطوة 

 ومع 
18

.)UCT( نحو امل�ضاركة يف اتفاقات ال�رشيحة الئتمانية العليا

ذلك، نظرا لالحتياجات طويلة الأمد يف ميزان املدفوعات التي تواجه 

البلدان ذات الأو�ضاع اله�ضة، �ضاد ال�ضعور باأنه ينبغي اأن تظل اتفاقات 

ال�رشيحة الئتمانية العليا هي الو�ضيلة الرئي�ضية مل�ضاركة ال�ضندوق يف 

اجلهود املبذولة. 

يف  املرونة  زيادة  اإىل  بالدعوة  عموما  التنفيذيون  املديرون  ورحب 

ت�ضميم الربامج لكي تعرب على نحو اأف�ضل عن القدرة التنفيذية املحدودة 

على �رشورة  ذاته  الوقت  واأكدوا يف  اله�ضة.  الأو�ضاع  ذات  الدول  لدى 

الت�ضهيالت  خمتلف  يف  بها  املعمول  ال�رشطية  معايري  على  الإبقاء 

ال�ضندوق  التمويل املقدم من  التمويلية. واتفقوا على �رشورة تناق�ش 

ا�ضتيفاء جانب كبري من الحتياجات  تدريجيا يف الأجل املتو�ضط مع 

با�ضتخدام  الطويل  املدى  على  اله�ضة  الأو�ضاع  ذات  للبلدان  التمويلية 

موارد التمويل املي�رش من املانحني.

البلدان  اإخراج  يف  الفنية  امل�ضاعدة  اأهمية  التنفيذيون  املديرون  واأكد 

املعنية من الأو�ضاع اله�ضة. ويف هذا ال�ضدد، اأعربوا عن راأيهم ب�رشورة 

الفنية �ضمن خطط واقعية وحتظى بدعم كاف  اإر�ضاء قواعد امل�ضاعدة 

على املدى املتو�ضط، مبا يف ذلك اعتمادها على امل�ضت�ضارين املقيمني 

وموا�ضلة تدريب م�ضوؤويل البلدان املعنية.

املايل  الأمان  �سبكات  ودور  املالية  والروابط  النظامية  الأزمات 

العاملية

العمل  حول   2011 يونيو  مناق�ضات  خالل  التنفيذيون  املديرون  اأ�ضار 

 اإىل 
19

التحليلي لالأزمات النظامية ودور �ضبكات الأمان املايل العاملية،

اختاللت  حدوث  مبخاطر  يقرتن  البلدان  بني  الروابط  ت�ضعب  تزايد  اأن 

نظامية، مما يزيد من احتمالت حدوث ا�ضطرابات اقت�ضادية ومالية 

امل�ضبوقة  غري  التحركات  اأن  وذكروا  العدوى.  نطاق  وات�ضاع  حادة 

العاملية الأخرية كانت متما�ضية  الأزمة  اأثناء  ال�ضيا�ضات  على م�ضتوى 

اأثر خ�ضارة الناجت وفقدان ثقة  مع حجم الأزمة، مما �ضاعد يف تخفيف 

اأقر املديرون التنفيذيون باأن البنوك  اأعم،  اإنهائه. وب�ضكل  الأ�ضواق، ثم 

املركزية قامت بدور حيوي يف توفري ال�ضيولة بالعمالت ال�ضعبة اأثناء 

عدة اأحداث موؤثرة على النظام املايل، فكانت مكملة للجهود التي بذلها 

ال�ضندوق واملوؤ�ض�ضات املالية الدولية الأخرى. ورغم اأن قرارات ال�ضيا�ضة 

النقدية، يف �ضياق الأزمة املالية الأخرية، كانت حمكومة ب�ضالحيات 

البنوك املركزية واأهدافها الداخلية، فقد لوحظ اأن هذه الأهداف جاءت 

متوافقة مع امل�ضالح العاملية. ويف املرحلة املقبلة، ذكروا اأنه �ضيكون 

من املحبذ زيادة التن�ضيق وو�ضوح امل�ضار يف التحركات على م�ضتوى 

ال�ضيا�ضات ملواجهة الأحداث املوؤثرة على النظام املايل.

ل�ضتك�ضاف  فر�ضة  هناك  اأن  التنفيذيني  املديرين  معظم  وراأى 

املايل  الأمان  �ضبكات  على  اإدخالها  التي ميكن  الإ�ضافية  التح�ضينات 

العاملية لتوفري ال�ضيولة الكافية يف الوقت املنا�ضب للبلدان »يف موقف 

املتفرج« من الأزمات، وب�ضورة اأ�ضمل لزيادة التعاون العاملي، ل �ضيما 

املديرون  واأ�ضار  اإقليمية.  متويل  ترتيبات  على  ينطوي  الذي  التعاون 

مع  يرتافق  العاملية  املايل  الأمان  �ضبكة  تعزيز  اأن  اإىل  التنفيذيون 

النظامية  القدرة على ر�ضد تراكم املخاطر  اإىل حت�ضني  الرامية  اجلهود 

وحت�ضني ا�ضرتاتيجيات منع وقوع الأزمات. 

ويف وقت لحق لهذه املناق�ضات، وافق املجل�ش يف نوفمرب 2011 على 

جمموعة من الإ�ضالحات يف جمموعة اأدوات ال�ضندوق التمويلية لتلبية 

املدفوعات  ميزان  واحتياجات  لل�ضيولة  الأع�ضاء  بلدانه  احتياجات 

امللحة، على النحو الذي وردت مناق�ضته �ضابقا يف هذا الف�ضل.

رقابة اأكثر قوة لدعم ا�ستعادة النمو العالمي القابل 

لال�ستمرار

تعزيز الرقابة

�ضندوق النقد الدويل مكلف، مبوجب اتفاقية تاأ�ضي�ضه، بالإ�رشاف على 

النظام النقدي الدويل ومتابعة ال�ضيا�ضات القت�ضادية واملالية املطبقة 

يف بلدانه الأع�ضاء البالغ عددها 188 بلدا، وُيْعَرف هذا الن�ضاط با�ضم 

العاملي  امل�ضتوى  على  تتم  التي  العملية  هذه  �ضياق  ويف  الرقابة. 

)الرقابة متعددة الأطراف( وكذلك على م�ضتوى البلدان املنفردة )الرقابة 

تهدد  اأن  ميكن  التي  املخاطر  على  ال�ضوء  ال�ضندوق  ي�ضلط  الثنائية( 

ال�ضيا�ضات.  يلزم من تعديالت يف  ب�ضاأن ما  امل�ضورة  ال�ضتقرار، ويقدم 

الوفاء  على  الدويل  النقدي  النظام  ال�ضندوق  ي�ضاعد  الطريقة،  وبهذه 

بغر�ضه الأ�ضا�ضي املتمثل يف تي�ضري تبادل ال�ضلع واخلدمات وراأ�ش املال 

بني البلدان، ومن ثم احلفاظ على منو اقت�ضادي �ضليم.

الرقابة متعددة الأطراف

ثالث  يف  الأطراف  متعددة  للرقابة  الأ�ضا�ضية  ال�ضندوق  اأدوات  تتمثل 

اال�شتقرار  وتقرير   ،)WEO( العاملي  االقت�شاد  اآفاق  هي  مطبوعات 

املايل العاملي )GFSR(، والرا�شد املايل )FM(. وت�ضكل هذه املطبوعات 

)راجع  االإقليمي  االقت�شاد  اآفاق  تقارير  جانب  اإىل  ال�ضنوية،  ن�ضف 

“امل�ضاركة يف عمل الأطراف املعنية اخلارجية” يف الف�ضل اخلام�ش(، 
التي  العاملية  واملالية  القت�ضادية  لالأو�ضاع  ال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات 

يجريها �ضندوق النقد الدويل وت�ضاعده يف فح�ش التطورات القت�ضادية 

امل�ضتجدات  تقارير  وت�ضدر  الأع�ضاء.  البلدان  م�ضتوى  على  واملالية 

املرحلية لكل من “اآفاق القت�ضاد العاملي” و“تقرير ال�ضتقرار املايل 

العاملي” و“الرا�ضد العاملي” مرتني يف ال�ضنة. 
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حلالة  مف�ضال  حتليال  العاملي  القت�ضاد  اآفاق  تقرير  ويت�ضمن 

والتحديات  القت�ضادية  لالآفاق  تقييما  ويجري  العاملي،  القت�ضاد 

متعمقا  حتليال  اأي�ضا  ويقدم  واإقليميا.  عامليا  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على 

اآفاق  تقرير  من  �ضبتمرب 2011  عدد  ركز  وقد  امللحة؛  ال�ضاعة  لق�ضايا 

القت�ضادي  النمو  تباطوؤ  مع  املخاطر  تزايد  على  العاملي  القت�ضاد 

على  املالئمة  الإجراءات  تناولت  ف�ضول  التقرير  وت�ضمن  العاملي. 

عن  الناجمة  الت�ضخمية  ال�ضغوط  ملواجهة  النقدية  ال�ضيا�ضة  م�ضتوى 

حتركات اأ�ضعار ال�ضلع الأولية، وكيف ميكن لتغريات ال�رشائب والنفقات 

اإبريل  عدد  اأما  لالقت�ضاد.  اخلارجي  الر�ضيد  يف  توؤثر  اأن  احلكومية 

ويحلل  النمو،  ا�ضتئناف  ظل  يف  املتبقية  املخاطر  في�ضتعر�ش   2012

التكاليف  تخفي�ش  اإىل  احلكومية  ال�ضيا�ضات  توؤدي  اأن  ميكن  كيف 

القت�ضادية يف اأعقاب فرتات الركود يف �ضوق الإ�ضكان، ويتناول نقا�ضا 

حول طبيعة ال�ضيا�ضات التي يتعني على البلدان امل�ضدرة لل�ضلع الأولية 

ال�ضتقرار  “تقرير  ويقدم  الأ�ضعار.  تقلبات  م�ضكلة  ملعاجلة  تنفيذها 

املايل العاملي” تقييما لآخر امل�ضتجدات يف الأ�ضواق املالية العاملية 

والتوقعات ذات ال�ضلة، ويتناول ق�ضايا التمويل يف الأ�ضواق ال�ضاعدة 

ال�ضوء  التقرير يف ت�ضليط  الهدف من هذا  �ضمن �ضياق عاملي. ويتمثل 

على مواطن ال�ضعف التي قد متثل خطرا على ا�ضتقرار الأ�ضواق املالية. 

وكان املو�ضوع الرئي�ضي الذي تناوله عدد �ضبتمرب 2011 من التقرير 

هو الآثار التي خلفتها الأزمة؛ وتناولت الف�ضول التحليلية من التقرير 

بق�ضور  خماطر  ت�ضكل  امل�ضتثمرين  �ضلوك  يف  التغريات  كانت  اإذا  ما 

طرحت  كما  العاملي  املايل  لال�ضتقرار  بالن�ضبة  التوقعات  عن  النتائج 

مهمة  وكانت  الكلية.  الحرتازية  ال�ضيا�ضات  لإعمال  توجيهية  مبادئ 

حوله  دار  الذي  الرئي�ضي  املو�ضوع  هي  الدائم  ال�ضتقرار  اإىل  التو�ضل 

عدد اإبريل 2012 من تقرير ال�ضتقرار املايل العاملي، مع الرتكيز على 

املايل  لال�ضتقرار  الزاوية  حجر  باعتبارها  الآمنة  الأ�ضول  دور  حتليل 

ف�ضال على تقييم الآثار املالية الناجمة عن خماطر طول العمر. ويقوم 

العامة  املوارد  تطورات  اأحدث  وحتليل  مب�ضح  املايل”  “الرا�ضد  تقرير 

العاملي  القت�ضادي  الو�ضع  انعكا�ضات  عن  املبلغة  البيانات  وحتديث 

على املالية العامة والتوقعات املالية على املدى املتو�ضط، كما ُيجري 

لال�ضتمرار.  قابل  م�ضار  على  العامة  املوارد  لو�ضع  لل�ضيا�ضات  تقييما 

مو�ضوع  املايل”  “الرا�ضد  تقرير  من   2011 �ضبتمرب  عدد  وتناول 

معاجلة حتديات املالية العامة كو�ضيلة لتقلي�ش املخاطر القت�ضادية، 

ال�ضيا�ضة  با�ضتخدام  العملة  تخفي�ش  ملو�ضوعات  حتليالت  وت�ضمن 

الأر�ضدة  وتعديالت  الدين،  ومراقبة  اخل�ضخ�ضة،  ونوبات  ال�رشيبية، 

والتدفقات؛ وبحث عدد اإبريل 2012 �ضبل توازن خماطر �ضيا�ضة املالية 

املالية  م�ضاِعفات  حول  التحليلي  للعمل  مناق�ضات  وت�ضمن  العامة، 

احلكومات  موارد  على  الأزمة  واآثار  املايل،  الت�ضحيح  وخطط  العامة، 

غطتها  التي  للق�ضايا  عر�ضا  الثاين  الف�ضل  ويت�ضمن  املركزية.  دون 

تقارير “اآفاق القت�ضاد العاملي” و“تقرير ال�ضتقرار املايل العاملي” 

و“الرا�ضد املايل” يف ال�ضنة املالية 2012.

الروابط  حتليل  اإىل  احلاجة  على  اأكدت  قد  العاملية  الأزمة  لأن  ونظرا 

املايل،  والقطاع  احلقيقي  )كالقطاع  املختلفة  القت�ضاد  بني قطاعات 

النقد  �ضندوق  اتخذ  فقد  املختلفة،  والبلدان  العامة(  املالية  وقطاع 

الدويل عددا من الإجراءات للم�ضاعدة يف زيادة ترابط اأعماله الرقابية 

“تقارير  اإعداد  مت  فقد  العاملي.  القت�ضاد  ترابط  م�ضتوى  نف�ش  على 

فيها  يتم   ،2011 عام  يف  مرة  لأول  جتريبي  اأ�ضا�ش  على  التداعيات” 

تقييم اأثر ال�ضيا�ضات القت�ضادية يف اقت�ضادات العامل اخلم�ضة الكربى 

واليابان  اليورو  ومنطقة  ال�ضني  وهي  ـ  املايل  النظام  على  املوؤثرة 
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واململكة املتحدة والوليات املتحدة ـ على القت�ضادات ال�رشيكة لها.

“تقرير موحد عن  اأول  الدويل  النقد  اأعد �ضندوق  �ضبتمرب 2011،  ويف 

الأ�ضا�ضية  الر�ضائل  على  ال�ضوء  ي�ضلط  الذي  الأطراف«  متعددة  الرقابة 

التي ت�ضدر عن منتجات ال�ضندوق املعتادة يف جمال الرقابة متعددة 

اآفاق القت�ضاد العاملي، وتقرير ال�ضتقرار املايل  الأطراف )مثل تقرير 

التقرير  و�ضدر  التداعيات(؛  وتقارير  املايل،  الرا�ضد  وتقرير  العاملي، 

التنفيذي  املجل�ش  عقد   2012 عام  ويف  التايل.  اإبريل  �ضهر  يف  الثاين 

وتقرير  العاملي  القت�ضاد  اآفاق  تقرير  حول  امل�ضرتكة  مناق�ضاته  اأوىل 

ال�ضتقرار املايل العاملي والرا�ضد املايل، وذلك يف جل�ضة غري ر�ضمية 

يف بادئ الأمر يف �ضهر يناير، ثم يف اجتماع املجل�ش الر�ضمي يف �ضهر 

اإبريل.

الرقابة الثنائية

الرقابة  اأعمال  يف  الأ�ضا�ضي  العن�رش  الرابعة  املادة  م�ضاورات  متثل 

ال�ضندوق  ميار�ضها  التي  املنفردة(  البلدان  على  الرقابة  )اأو  الثنائية 

ُتعقد  ما  عادة  وهي  الإلكرتونية(،  ال�ضفحة  يف   2-3 الإطار  )راجع 

للمادة  وفقا  ال�ضندوق  يف  الأع�ضاء  البلدان  من  بلد  كل  مع  بانتظام 

ال�ضندوق  وُيجري  الدويل.  النقد  �ضندوق  تاأ�ضي�ش  اتفاقية  يف  الرابعة 

يف هذه املناق�ضات تقييما متعمقا للتطورات القت�ضادية واملالية ذات 

الأع�ضاء،  البلدان  بلد من  وال�ضيا�ضات يف كل  ال�ضلة والآفاق املتوقعة 

ويقدم م�ضورة �رشيحة ب�ضاأن ال�ضيا�ضات ُتبنى على حتليله. وقد ا�ضتكمل 

املالية  ال�ضنة  خالل  بلدا   122 مع  الرابعة  املادة  م�ضاورات  ال�ضندوق 

الغالبية  ويف  الإلكرتونية(.  ال�ضفحة  يف   1-3 اجلدول  )راجع   2012

اأو  املالية 2012، 107 حالت،  لل�ضنة  )بالن�ضبة  احلالت  العظمى من 

ن�رش  اأي�ضا  يتم  الإلكرتونية(  ال�ضفحة  يف   1-3 اجلدول  )راجع  88%؛ 

املوقع  يف  للم�ضاورات  امل�ضاحب  والتحليل  ال�ضندوق  خرباء  تقرير 

الإلكرتوين ل�ضندوق النقد الدويل على �ضبكة الإنرتنت. وُيجري املجل�ش 

الرقابة  اأعمال  لتنفيذ  مراجعة  �ضنوات  ثالث  كل  لل�ضندوق  التنفيذي 

الثنائية، يف �ضياق »مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �ضنوات«.

مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �سنوات لعام 2011

اختتم املجل�ش التنفيذي يف اأكتوبر 2011 مراجعة �ضاملة لأن�ضطة رقابة 

والإطار   — �ضنوات  ثالث  كل  املقررة  الرقابة  مراجعة   — ال�ضندوق 

 واأيد املديرون التنفيذيون ب�ضكل عام ال�ضتنتاجات 
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القانوين للرقابة.

اأن تقدما  الأ�ضا�ضية التي وردت يف مراجعة خرباء ال�ضندوق، وخا�ضة 

به  اأجريت  الذي  النحو  على  الرقابة  اإجراء  كيفية  يف  حتقق  قد  كبريا 

املراجعة منذ عام 2008، واإن كانت هناك ثغرات مهمة ل تزال متبقية. 

واتفقوا مع اخلرباء على وجود �ضتة جمالت عمل ت�ضتحق النتباه على 

وجه التحديد، وهي: الروابط املتبادلة؛ وتقييمات املخاطر؛ وال�ضتقرار 

املايل؛ وال�ضتقرار اخلارجي؛ والإطار القانوين؛ والفعالية. واأيدوا عموما 
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خطة العمل التي حددها بيان ال�ضيدة املدير العام حول تعزيز الرقابة،

مع الإ�ضارة اإىل بع�ش الختالفات يف الراأي حول عدد من النقاط. كذلك 

للفرتة 2011— اخلطة  املتوافقة مع هذه  الت�ضغيلية  الأولويات  اأيدوا 

2014 ح�ضبما اقرتح خرباء ال�ضندوق. 

التحليالت  بني  الرابطة  توثيق  اأن  املديرون  راأى  املتبادلة:  الروابط 

له وجاهته نظرا ملا يوفره من  اأمر  والُقْطري  العاملي  امل�ضتويني  على 

ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  تو�ضيات  و�ضع  عند  بها  ال�ضتنارة  ميكن  معلومات 

اإىل  التداعيات  انتقال  حتليل  اأن  على  واتفقوا  الثنائي.  امل�ضتوى  على 

اخلارج، كالذي ت�ضتخدمه تقارير التداعيات املعنية بخم�ضة اقت�ضادات 

ذات تاأثري نظامي )راجع “الرقابة متعددة الأطراف” يف جزء �ضابق من 

هذا الف�ضل(، متثل م�ضاهمة مهمة يف رقابة ال�ضندوق وينبغي تكرارها 

مع هذه القت�ضادات قبل ح�رش التقدم املحرز يف ال�ضنة املالية 2013. 

واأيد املديرون بقوة اأن ي�ضتمر ا�ضتخدام التحليل الُقْطري املقارن.

من  املزيد  توجيه  �رشورة  على  املديرون  اتفق  املخاطر:  تقييمات 

الهتمام اإىل املخاطر وقنوات نقلها يف اإطار الرقابة الثنائية ومتعددة 

اأيد  ال�ضدد،  هذا  ويف  الأ�ضا�ضي.  ال�ضيناريو  اإغفال  عدم  مع  الأطراف، 

املديرون مقرتحات خرباء ال�ضندوق بوجه عام، مبا يف ذلك املقرتحات 

با�ضتخدام  ت�ضتخل�ش  التي  النتائج  من  ال�ضتفادة  بتح�ضني  املتعلقة 

الأدوات القائمة لتقييم املخاطر.
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يف  التقدم  ا�ضتمرار  اأهمية  التنفيذيون  املديرون  اأكد  املايل:  اال�شتقرار 

ا�ضرتاتيجية  عمل  خطة  باعتماد  واأو�ضوا  املايل،  القطاع  على  الرقابة 

راجع  املو�ضوع،  هذا  حول  للمجل�ش  لحقة  مناق�ضات  على  )لالطالع 

من  لحق  جزء  يف  املايل«  القطاع  على  الرقابة  ب�ضاأن  اأعمال  »جدول 

هذا الف�ضل( وت�ضجيع العمل املعني بالروابط املالية املتبادلة، وتعزيز 

ثغرات  ومعاجلة  الثنائية،  الرقابة  اإطار  يف  املايل  القطاع  حتليل 

الأخرى.  الدولية  اجلهات  مع  الوثيق  التن�ضيق  ت�ضجيع  مع  البيانات، 

م�ضاورات   
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بعثات يف  املايل  القطاع  خرباء  م�ضاركة  زيادة  واأيدوا 

املادة الرابعة التي تتم مع القت�ضادات ذات القطاعات املالية املوؤثرة 

على النظام اأو امل�ضوبة مبواطن ال�ضعف.

ال�ضتقرار  حتليل  يف  التو�ضع  جهود  املديرون  اأيد  اخلارجي:  اال�شتقرار 

عدم  �رشورة  على  التاأكيد  مع  ال�رشف،  اأ�ضعار  يتجاوز  مبا  اخلارجي 

ويف  ال�ضياق.  هذا  يف  ال�رشف  اأ�ضعار  بتحليل  الهتمام  من  النتقا�ش 

اأن ين�رش بانتظام  اأن ال�ضندوق ينبغي  ال�ضدد، اتفق معظمهم على  هذا 

اأ�ضا�ش من  تقييمات يجريها خرباء ال�ضندوق لالأر�ضدة اخلارجية على 

تقييمات  على  بناء  وذلك  امل�ضاركة،  الأطراف  خمتلف  بني  الت�ضاق 

منقحة لأ�ضعار ال�رشف تقوم بها املجموعة ال�ضت�ضارية املعنية باأ�ضعار 

 .)CGER( ال�رشف

الإطار  حتديث  املالئم  من  اأنه  املديرين  معظم  راأى  القانوين:  االإطار 

)ويف  الفعالية  من  مبزيد  الرقابة  اإجراء  يت�ضنى  حتى  احلايل  القانوين 

حتديث  حول  املناق�ضات  ملتابعة  اجتماعا  املجل�ش  عقد   2012 اإبريل 

موؤيد  بني  معظمهم  وكان  ال�ضندوق(.  رقابة  لأعمال  القانوين  الإطار 

وغري ممانع لعتماد قرار جديد ب�ضاأن الرقابة املوحدة ـ ي�ضمل كال من 

نطاقا جتاه  اأو�ضع  ويعك�ش منهجا  الأطراف  ومتعددة  الثنائية  الرقابة 

قرار  ب�ضاأن  املتابعة  لأعمال  يتطلعون  اإنهم  وقالوا  العاملي،  ال�ضتقرار 

الرقابة املوحدة. 

الفعالية: اتفق املديرون التنفيذيون على �رشورة حتقيق الفعالية، حيث 

راأوا اأنه اإىل جانب اجلودة فاإن ال�رشاحة واملعاملة املت�ضاوية واحلاجة 

اإىل و�ضع امل�ضورة مبا يتنا�ضب من الظروف الُقْطرية واملتابعة الكافية 

للم�ضورة ال�ضابقة كلها عوامل اأ�ضا�ضية لزيادة الفعالية. ورحبوا ب�ضدور 

“الرقابة متعددة  الرقابة متعددة الأطراف )راجع   التقرير املوحد عن 

الأطراف” يف جزء �ضابق من هذا الف�ضل( باعتباره اأداة مفيدة يف دعم 

لل�ضوؤون  الدولية  اللجنة  دور  وتقوية  ال�ضيا�ضات  �ضناع  بني  النقا�ش 

ال�ضندوق ميكن  اأن  التنفيذيون على  املديرون  واتفق  النقدية واملالية. 

توظيف  وق�ضايا  اجلميع  ي�ضمل  الذي  للنمو  اأكرب  اهتماما  يوجه  اأن 

العمالة وغريها من الق�ضايا الجتماعية ذات التاأثري القت�ضادي الكلي 

اأهمية  اإىل  واأ�ضاروا  الأخرى.  املوؤ�ض�ضات  خربة  اإىل  ا�ضتنادا  امللمو�ش، 

الق�ضايا  حول  الوطنية  وال�ضلطات  ال�ضندوق  خرباء  بني  الآراء  تبادل 

املادة  م�ضاورات  اإطار  يف  املعتادة  املناق�ضات  اإجراء  قبل  الأ�ضا�ضية 

معاجلة  اإىل  الرامية  التنظيمية  بالتغيريات  املديرون  ورحب  الرابعة. 

يف  مبا   —  
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امل�ضتقل التقييم  مكتب  حددها  التي  الق�ضور  مواطن 

ال�ضندوق، ودعم  الآراء بني خرباء  تنوع  التعاون وت�ضجيع  توثيق  ذلك 

يف  تنفيذها  �ضجعوا  كما   — يوفدها  التي  البعثات  اأفرقة  ا�ضتمرارية 

الوقت املنا�ضب.

تكاليف  باحتواء  ال�ضندوق  اإدارة  بالتزام  التنفيذيون  املديرون  ورحب 

تنفيذ املقرتحات ال�ضادرة عن مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �ضنوات 

�ضمان  مع  القادمة،  امليزانية  جولة  يف  الوفورات  ملوازنة  وبال�ضعي 

جودة الرقابة لكل البلدان الأع�ضاء. 

تعزيز الرقابة على القطاع املايل

اأو�ضاع القطاع املايل ت�ضكل خطر ا�ضتعال الأزمات  نظرا لأن تطورات 

عن�رشا  املايل  القطاع  على  الفعالة  الرقابة  اأ�ضبحت  فقد  وانت�ضارها 

من  الدويل  النقد  �ضندوق  زاد  العاملية  الأزمة  اندلع  ومنذ  حا�ضما. 

متعددة  الرقابة  اأعمال  �ضياق  يف  املايل  القطاع  ق�ضايا  على  تركيزه 

خطة  واأعد  ميار�ضها  التي  املنفردة  البلدان  على  والرقابة  الأطراف 

ا�ضرتاتيجية للرقابة على القطاع املايل. ومت تخ�ضي�ش موارد اإ�ضافية 

الرقابة  واأن�ضطة  املعقدة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  املالية  الأ�ضواق  لبحوث 

عليها.

مراقبة الروابط املالية املتبادلة

ناق�ش املجل�ش التنفيذي يف مايو 2011 التقدم املحرز يف �ضد ثغرات 

وخا�ضة  املتبادلة،  املالية  بالروابط  واملتعلقة  املحددة  البيانات 

على  املوؤثرة  املالية  املوؤ�ض�ضات  لبيانات  القيا�ضي  بالنموذج  املتعلقة 

اإىل اليمني: عامـل يتفقـد تـ�سييد مـركز للـت�سوق فـي بـري�ستينا، كـو�سوفو. 

وزمالوؤه  العامة،  املالية  �سوؤون  اإدارة  مدير  كوتاريللي،  كارلو  الي�سار:  اإىل 

ي�ستعر�سون عدد �سبتمرب 2011 من تقرير “الرا�سد املايل”  يف جل�سة اإحاطة 

لل�سحافة يف وا�سنطن العا�سمة.
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اأعده »جمل�ش ال�ضتقرار املايل«. النظام العاملي الذي 

املديرين التنفيذيني وخرباء ال�ضندوق حول �رشورة توافر بيانات اأكرث 

الروابط  وفهم  املخاطر  تقييم  حت�ضني  لل�ضندوق  يت�ضنى  لكي  تف�ضيال 

انه  لوحظ  وقد  الندماج.  متزايدة  بيئة عاملية  احلدود يف  املالية عرب 

البلد  الإقامة، مق�ضمة ح�ضب  اأ�ضا�ش  �ضاأن توافر بيانات مالية على  من 

والقطاع والأداة واأجل ال�ضتحقاق والعملة امل�ضتخدمة، اأن ي�ضهل حتديد 

خماطر اأ�ضعار الفائدة واأ�ضعار ال�رشف، والتباين يف اآجال ال�ضتحقاق 

اأو الثغرات التمويلية، والتداعيات املحتملة. 

و�ضجع معظم املديرين التنفيذيني كذلك خرباء ال�ضندوق على موا�ضلة 

لالنتهاء من و�ضع  املايل  ال�ضتقرار  اأمانة جمل�ش  مع  العمل عن كثب 

النظام  على  املوؤثرة  املالية  املوؤ�ض�ضات  لبيانات  القيا�ضي  النموذج 

مالئمة  اآلية  واإن�ضاء  الإح�ضائية،  الإر�ضادات  وو�ضع  العاملي،  املايل 

الوقت،  نف�ش  ويف  املعنية.  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  بني  البيانات  لتبادل 

القانونية على  والقيود  ال�رشية  اأنه يتعني معاجلة ق�ضايا قواعد  اأكدوا 

تبادل بيانات حمددة متعلقة بال�رشكات يف بع�ش مناطق الخت�ضا�ش.

مبا  البيانات  توافر  حت�ضني  مببادرات  التنفيذيون  املديرون  ورحب 

املن�ضق  و“امل�ضح  احلافظة”  ل�ضتثمارات  املن�ضق  “امل�ضح  ذلك  يف 

لال�ضتثمار املبا�رش”. و�ضجعوا خرباء ال�ضندوق على ا�ضتك�ضاف مزيد من 

ال�ضبل الكفيلة بتخفيف عبء الإبالغ عن عاتق البلدان الأع�ضاء. واأيدوا 

والبلدان  العمالت  تغطية  نطاق  تو�ضيع  اإىل  الرامية  اجلهود  عام  بوجه 

يف قاعدة بيانات “تكوين عمالت الحتياطيات الر�ضمية”، مع احلفاظ 

على اتفاقيات ال�رشية الراهنة. ورحبوا باقرتاح املبادرة بعقد م�ضاورات 

ثنائية قبل تنفيذ اأي تغيريات. كذلك اأيد املديرون عموما بحث اإمكانية 

“تكوين عمالت الحتياطيات  اأكرث تف�ضيال فيما يخ�ش  توليد بيانات 

الأجنبي،  بالنقد  كاحتياطيات  املقتناة  املالية  والأوراق  الر�ضمية”، 

والأدوات املقتناة كجزء من الحتياطيات بالنقد الأجنبي، بغية تي�ضري 

على  املتبادلة  املالية  والروابط  الراأ�ضمالية  للتدفقات  الأف�ضل  الفهم 

م�ضتوى العامل.

على  اإدخالها  املقرتح  بالتح�ضينات  التنفيذيون  املديرون  ورحب 

الدولية،  الت�ضويات  بنك  يعدها  التي  الدولية  امل�رشفية  الإح�ضاءات 

م�ضريين اإىل اأن ذلك من �ضاأنه امل�ضاعدة على �ضد ثغرات البيانات البارزة 

وهو اأمر �رشوري لأعمال الرقابة التي ميار�ضها ال�ضندوق. 

وقد اجتمع املجل�ش التنفيذي ب�ضفة غري ر�ضمية يف مار�ش 2012 للبدء 

يف مناق�ضة مو�ضوع الروابط املتبادلة يف �ضياق عمل ال�ضندوق لتعزيز 

اأعمال الرقابة. ونظر اأع�ضاء املجل�ش خالل هذا الجتماع غري الر�ضمي 

يف تقرير خلرباء ال�ضندوق اقرتح اإطارا مفاهيميا لتعميق فهم الروابط 

املبا�رشة وغري املبا�رشة بني البلدان. ول يزال العمل م�ضتمرا حول هذا 

املو�ضوع احليوي. 

تطورات ال�سيا�سة الحرتازية الكلية

 2011 اإبريل  �ضهر  يف  التنفيذي  املجل�ش  اأجراها  التي  املناق�ضة  عقب 

يف  العمل  بداأ  الكلية،  الحرتازية  لل�ضيا�ضة  تنظيمي  اإطار  و�ضع  ب�ضاأن 

اإعداده.  وب�ضبل  الإطار  بهذا  املعنية  البحوث  يف   2012 املالية  ال�ضنة 

وقدم  تقريرين.  ر�ضمي ملناق�ضة  اجتماعا غري  التنفيذي  املجل�ش  وعقد 

التقرير الأول حتليال للرتتيبات املوؤ�ض�ضية لل�ضيا�ضة الحرتازية الكلية، 

القوة  مواطن  بحث  كما  املختلفة،  النماذج  لتقييم  املعايري  وو�ضع 

وال�ضعف يف هذه املعايري. وقدم التقرير الثاين حتليال لتجارب البلدان 

يف ا�ضتخدام الأدوات الحرتازية الكلية وتقدير مدى فعاليتها، وخل�ش 

الطابع  من  التخفيف  يف  فعاليتها  اأثبتت  الأدوات  هذه  معظم  اأن  اإىل 

امل�ضاير لالجتاهات الدورية الذي يت�ضم به القطاع املايل. 

مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

 2011 يونيو  يف  التنفيذي  املجل�ش  اأجراها  التي  املناق�ضة  �ضياق  يف 

ال�ضندوق ملكافحة  ال�ضندوق حول مدى فعالية برنامج  لتقرير خرباء 

باأن جهود  التنفيذيون  اأقر املديرون   
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الإرهاب، الأموال ومتويل  غ�ضل 

ال�ضندوق كان لها اأثر كبري يف حترك املجتمع الدويل ملواجهة خماطر 

اأبرز  الإطار 3-4 لالطالع على  )راجع  الإرهاب  الأموال ومتويل  غ�ضل 

جهود مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب يف بلدين ينفذان برامج 

تدعمها موارد ال�ضندوق(. وراأوا اأنه من املفيد بحث �ضبل تعزيز تقييمات 

هذه اجلهود، مبا يف ذلك اإمكانية اإجراء تقييمات قائمة على املخاطر 

وموجهة اإىل املجالت امل�ضتحقة. واتفق املديرون على اأنه يف ظل العمل 

باإطار للتقييمات القائمة على املخاطر، فاإن اأول عملية تقييم لربنامج 

مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأحد البلدان الأع�ضاء �ضوف 

تكون �ضاملة بينما �ضرتكز العمليات الالحقة على املجالت التي �ضكلت 

اأكرب خماطر غ�ضل الأموال و/اأو متويل الإرهاب التي حدثت دون اأن يتم 

ر�ضدها اأو اإجازتها.  واتفقوا كذلك على اأن التحول اإىل »تقارير مراعاة 
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املعايري واملواثيق املعنية مبكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب«

والقائمة على املخاطر �ضوف يقت�ضي  املوجهة نحو املجالت املهمة 

بغ�ضل  املعنية  املالية  لالإجراءات  العمل  »فرقة  موافقة  على  احل�ضول 

الأطراف  من  وغريها  املعايري،  و�ضع  جهة  وهي   ،)FATF( الأموال« 

فرقة  بني  فيما  التعاون  يتعني  �ضوف  التحديد،  وجه  وعلى  املعنية. 

الإقليمية  والأجهزة  الأموال  بغ�ضل  املعنية  املالية  لالإجراءات  العمل 

اأجل و�ضع منهجية لإجراء  على غرارها واجلهات املعنية الأخرى من 

تقييمها  يجري  التي  الق�ضايا  لختيار  ومعايري  التقييمات  هذه  مثل 

بالن�ضبة لكل بلد على حدة. واتفق معظم املديرين على موا�ضلة الرتباط 

الإلزامي لتقييمات مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب بكل عملية 

تقييم يف �ضياق “برنامج تقييم القطاع املايل”.

بني  للتعاون  تاأييدهم  ا�ضتمرار  عن  التنفيذيون  املديرون  واأعرب 

مبا  الأموال،  بغ�ضل  املعنية  املالية  لالإجراءات  العمل  وفرقة  ال�ضندوق 

يف ذلك اإجراءات »جمموعة مراجعة التعاون الدويل« التابعة لها فيما 

الإر�ضادات  مع  ومت�ضيا  املتعاونة.  غري  الخت�ضا�ش  مبناطق  يتعلق 
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الواردة يف املراجعة التي اأجراها املجل�ش ملبادرة املعايري واملواثيق،

»جمموعة  يف  اخلرباء  م�ضاركة  ا�ضتمرار  �رشورة  على  املديرون  اتفق 

احلميدة«،  امل�ضاعي  »راعي  بدور  والقيام  الدويل«،  التعاون  مراجعة 

وتقدمي املعلومات ذات ال�ضلة عن البلدان الأع�ضاء اخلا�ضعة للمراجعة 

بعد موافقة البلدان الأع�ضاء املعنية، مع المتناع عن امل�ضاركة يف تلك 

اجلوانب من الإجراءات ذات الطابع الق�رشي. واأ�ضار املديرون التنفيذيون 

اأنه ل ينبغي اعتبار م�ضاركة اخلرباء يف مثل هذه احلالت مبثابة  اإىل 

م�ضادقة على الت�رشيحات العامة املحتملة ب�ضاأن مناطق الخت�ضا�ش 

غري املتعاونة.

وكذلك  املنهج  هذا  اتباع  التنفيذي  املجل�ش  اأع�ضاء  غالبية  واأيد 

ق�ضايا  تغطية  بنطاق  واملتعلقة  التقرير  يف  املحددة  العتبارات 

مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب واجلرائم ذات ال�ضلة يف �ضياق 

القطاع  تقييم  “برنامج  ظل  يف  النموذجية  املايل  ال�ضتقرار  تقييمات 

اأيد املديرون التنفيذيون  والرقابة الثنائية. واإ�ضافة اإىل ذلك،  املايل” 

عموما موا�ضلة ت�ضمني ق�ضايا مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب 

�ضمن م�ضاورات املادة الرابعة على اأ�ضا�ش طوعي. واأ�ضاروا اإىل اأنه من 

املقرر ا�ضتكمال املراجعة املقبلة للربنامج يف غ�ضون الأعوام اخلم�ضة 

القادمة.
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ا�ضتخدام تدابري مكافحة غ�ضل الأموال يف الربامج املدعمة مبوارد ال�ضندوق: اأفغان�ضتان واليونان

نظرا لأن قوة �ضوابط مكافحة غ�ضل الأموال ميكن اأن ت�ضاهم يف منع حدوث 

، فاإن الربامج املدعمة 
اأ
تبعات ال�ضلوك الإجرامي وتخفيف اآثارها حال حدوثها

اأفغان�ضتان واليونان ت�ضتمل على �رشوط تتعلق  مبوارد ال�ضندوق يف كل من 

بتدابري مكافحة غ�ضل الأموال. 

ويف اأفغان�ضتان، وقعت حادثة انهيار “بنك كاُبل” )اأكرب بنك يف البالد حتى 

يوليو 2010( يف اأعقاب ادعاءات بحدوث عملية احتيال �ضخمة واإقرا�ش اإىل 

التي تزيد  الأطراف املرتبطة. واإذا ثبت وقوع خمالفة جنائية فاإن اخل�ضارة، 

املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %5 يعادل  )ما  اأمريكي  دولر  مليون   900 على 

�ضتكون من  فاإنها  الإيرادات احلكومية يف عام 2010(،  واأكرث من 50% من 

اأكرب اخل�ضائر امل�رشفية اجلنائية يف التاريخ مقارنة باإجمايل الناجت املحلي. 

مع  املمدد”  الئتمان  “ت�ضهيل  مبوارد  املدعم  ال�ضندوق  برنامج  �ضياق  ويف 

اأفغان�ضتان، تعكف ال�ضلطات الأفغانية حاليا، من بني جملة اأمور، على تقوية 

الأموال  امل�رشفية ومكافحة غ�ضل  الأعمال  الوطنية يف جمالت  الت�رشيعات 

ومتويل الإرهاب. وتت�ضمن تدابري احلوكمة القت�ضادية التي يجري اتخاذها 

الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�ضل  ملكافحة  المتثال  زيادة  احلايل  الوقت  يف 

املوؤ�ض�ضات  مالكي  على  والنزاهة  ال�ضالحية  اختبار  لإجراء  اأولوية  واإعطاء 

املالية والقائمني عليها، وتعزيز الإطار الرقابي وا�ضتقاللية اجلهات الرقابية. 

ويجري كذلك اتخاذ الإجراءات ملحاولة ا�ضرتجاع الأ�ضول املختل�ضة من بنك 

كاُبل للحد من تكاليف الأزمة التي تتحملها املالية العامة.

ال�ضلطات  قررت  ال�رشيبي  التهرب  مكافحة  ا�ضرتاتيجية  تقوية  �ضياق  ويف 

القائمة ملكافحة  الأدوات  ا�ضتخدام  اأن تعزز من  اأكتوبر 2011  اليونانية يف 

وحدة  باإبالغ  املالية  املوؤ�ض�ضات  على  التزامات  بفر�ش  وذلك  الأموال  غ�ضل 

بعائدات  ارتباطها  يف  ي�ضتبه  معامالت  باأي  الوطنية  املالية  ال�ضتخبارات 

ال�ضتخبارات  وحدة  بداأت  اأن  وبعد   ،2012 مار�ش  ويف  ال�رشيبي.  التهرب 

املالية يف جتميد الأ�ضول التي يدعى ارتباطها بعمليات غ�ضل هذه العائدات، 

مت ا�ضتحداث اإجراءين ملكافحة غ�ضل الأموال م�ضممني لزيادة تدفق املعلومات 

من املوؤ�ض�ضات املالية والإدارة ال�رشيبية اإىل وحدة ال�ضتخبارات املالية.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن جهود ال�ضندوق يف  ق�ضايا مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب يرجى الرجوع اإىل موقع �ضندوق النقد الدويل 
اأ  

  .www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/ :الإلكرتوين يف العنوان التايل

 

جدول الأعمال ب�ساأن الرقابة على القطاع املايل

وفقا ملا �ضبق مناق�ضته ب�ضاأن »مراجعة الرقابة املقررة كل ثالث �ضنوات 

لعام 2011« يف هذا الف�ضل، كان واحد من اأهم تو�ضيات هذه املراجعة 

هو و�ضع خطة ا�ضرتاتيجية لدعم ال�ضتقرار املايل. وكخطوة اأوىل نحو 

و�ضع مثل هذه اخلطة ال�ضرتاتيجية، ناق�ش املجل�ش التنفيذي يف اإبريل 

الرقابة على  ب�ضاأن  ال�ضندوق  اأعده خرباء  الذي  الأعمال  2012 جدول 
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القطاع املايل.

الأعمال  جدول  يف  الأ�ضا�ضيني  العن�رشين  التنفيذيون  املديرون  واأيد 

واأولويات  الراهنة  الأزمة  لحتواء  العاجلة  الأولويات  يغطي  الذي 

املخاطر  ر�ضد  تعزيز  وهما:  وا�ضعني  جمالني  يف  املدى  متو�ضطة 

النظامية، وا�ضتقاء درو�ش من التجارب الُقطرية بغية التو�ضل اإىل اأف�ضل 

الأولوية  اأن  جمددا  واأكدوا  املالية.  النظم  �ضالبة  بناء  يف  املمار�ضات 

العاجلة هي ا�ضتعادة ال�ضتقرار املايل، ل �ضيما يف منطقة اليورو وكذلك 

يف مناطق اأخرى، واحلد من انت�ضار التداعيات اإىل املناطق الأخرى. غري 

ا�ضتمرار  الأهمية هو  القدر من  نف�ش  يكت�ضب  الذي  الأمر  اأن  اأكدوا  اأنهم 

التي تواجه  الأع�ضاء واملناطق  البلدان  العمل مع جميع  ال�ضندوق يف 

حتديات على �ضعيد ال�ضيا�ضة، مبا فيها بلدان الأ�ضواق ال�ضاعدة والبلدان 

منخف�ضة الدخل. 

التنفيذيون  املديرون  اأكد  املدى،  متو�ضطة  الأولويات  يخ�ش  وفيما 

مبزيد  ور�ضدها  العاملية  النظامية  املخاطر  فهم  تعميق  يتعني  اأنه 

وتعزيز  للنمو،  وداعمة  �ضالبة  اأكرث  مالية  نظم  وبناء  الفعالية،  من 

منها.  يقع  ما  واإدارة  الأزمات  الوقاية من  الأع�ضاء على  البلدان  قدرة 

الروابط  تنقيح حتليل  املديرون اجلهود نحو  اأيد  الهدف،  لهذا  وحتقيقا 

القطاعني  بني  الروابط  فهم  وتعميق  املالية،  القطاعات  بني  املتبادلة 

املوؤ�ض�ضات امل�رشفية وغري  والعيني، وتقييم مواطن اخلطر يف  املايل 

امل�رشفية، ودعم تعميق القطاع املايل. واأيدوا كذلك جهود ال�ضندوق، 

ثغرات  ل�ضد  الأخرى،  املعنية  الأطراف  تبذلها  التي  تلك  جانب  اإىل 

البيانات ور�ضد املخاطر التي تن�ضاأ من املوؤ�ض�ضات والأ�ضواق العاملية 

املوؤثرة على النظام العاملي.

الأطراف  مع  امل�ضاركة  اأهمية  على  التنفيذيون  املديرون  واتفق 

الوطنية، يف و�ضع خطة  ال�ضلطات  فيها  الأخرى، مبا  العاملية  املعنية 

ا�ضرتاتيجية. ويف هذا ال�ضياق اأ�ضاروا اإىل �رشورة تركيز ال�ضندوق على 

م�ضتنريا  الأ�ضا�ضي،  اخت�ضا�ضه  وجمالت  به  املنوطة  املهام  نطاق 

بتجارب الأطراف املعنية العاملية الأخرى ح�ضب احلاجة. وحثوا على 

والإطار  اأولوياتها  تو�ضيح  اإىل جانب  اإجراءات حمددة  اخلطة  ت�ضمني 

الزمني لتنفيذها، وتقييم املوارد الالزمة.

�سيا�سة املالية العامة

حتديث اإطار حتليل املالية العامة وا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين 

العام

الأزمة  اأبرزته  ملا  لل�ضندوق  التنفيذي  املجل�ش  اإدراك  من  انطالقا 

القدرة  ا�ضتمرارية  على  الرتكيز  زيادة  �رشورة  من  الأخرية  املالية 

الأ�ضواق،  اإىل  النفاذ  على  القادرة  البلدان  يف  العام  الدين  حتمل  على 

وخا�ضة القت�ضادات املتقدمة، فقد عقد يف �ضهر اأغ�ضط�ش 2011 جل�ضة 

ملناق�ضة تقرير خرباء ال�ضندوق حول حتديث اإطار حتليل املالية العامة 
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وا�ضتمرارية القدرة على حتمل الدين العام.

على وجه العموم القرتاحات التي قدمها خرباء ال�ضندوق ب�ضاأن اإعطاء 

ال�ضيناريو  افرتا�ضات  واقعية  مثل  عنا�رش،  لعدة  الهتمام  من  مزيد 

الأ�ضا�ضي، وم�ضتوى الدين العام ب�ضفته واحد من املحفزات لإجراء مزيد 

العامة،  باملالية  املحيطة  املخاطر  وحتليل  املتعمقة،  الدرا�ضات  من 

املالية  ر�ضيد  تغطية  ونطاق  الدين،  بهيكل  املقرتنة  اخلطر  ومواطن 

اأكرث على  قائم  اعتماد منهج  اأيدوا عموما  كذلك  العام.  والدين  العامة 
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املخاطر لتقييم ا�ضتمرارية القدرة على حتمل الدين يف البلدان القادرة 

مواطن  حجم  مع  التحليل  عمق  فيها  يت�ضق  الأ�ضواق،  اإىل  النفاذ  على 

اأكدوا على  فقد  ذلك،  ومع  الُقطرية.  اخل�ضو�ضية  ذات  املحددة  ال�ضعف 

اأهمية احلفاظ على درجة معقولة من التوحيد ل�ضمان حتقيق امل�ضاواة 

بني خمتلف البلدان واإمكانية املقارنة فيما بينها.

وراأى معظم املديرين اأنه من املفيد ا�ضتخدام نقطة مرجعية يف م�ضتوى 

من  مهما،  حافزا  لتكون   %60 تبلغ  املحلي  الناجت  اإجمايل  اإىل  الدين 

جملة احلوافز، على زيادة ال�رشامة يف حتليل مواطن التعر�ش ملخاطر 

الديون. ودعوا اإىل توخي املرونة والتقدير الذاتي، با�ضتخدام جمموعة 

التحليالت  من  مزيد  اإجراء  ب�ضاأن  القرار  لتخاذ  املوؤ�رشات  من  كبرية 

وجود  اأن  اإىل  التنفيذيون  املديرون  اأ�ضار  الأمر،  واقع  ويف  املتعمقة. 

مواطن �ضعف اأخرى نا�ضئة عن هيكل الدين اأو خماطر املالية العامة قد 

ي�ضتدعي ب�ضكل اأعم اإجراء حتليل اأكرث �رشامة حتى بالن�ضبة للبلدان التي 

يقل فيها م�ضتوى الدين عن النقطة املرجعية. 

ر�ضيد  تغطية  نطاق  تو�ضيع  �رشورة  على  التنفيذيون  املديرون  واتفق 

اأنه  املالية العامة والدين العام بحيث يت�ضمن احلكومة العامة. وراأوا 

من املفيد تقييم ال�ضغوط الناجمة عن الإنفاق املرتبط بالعمر والرعاية 

ال�ضحية، ف�ضال على مقايي�ش �ضايف الدين، حيثما كانت متاحة، لتكون 

عن�رشا مكمال لتحليل اإجمايل الدين. واأعرب معظمهم عن تاأييده بوجه 

القدرة على  ا�ضتمرارية  عام لت�ضمني اللتزامات الحتمالية يف حتليل 

بهيكل  الهتمام  زيادة  اإىل  التنفيذيون  املديرون  ودعا  الدين.  حتمل 

املعايري  اأن  على  واتفقوا  التحليالت  يف  ال�ضيولة  وموؤ�رشات  الدين 

اإ�ضافية.  اأن تعود بقيمة  التي يناق�ضها تقرير اخلرباء ميكن  الإر�ضادية 

اخل�ضو�ضية  ذات  العوامل  بع�ش  مراعاة  �رشورة  اإىل  كذلك  واأ�ضاروا 

الُقطرية يف التحليل مثل مقدرة ال�ضوق على ا�ضتيعاب الدين.

اإدارة املخاطر املحيطة بالنمو العاملي و�سدمات اأ�سعار ال�سلع الأولية:

مواطن ال�سعف وحتديات ال�سيا�سة يف البلدان منخف�سة الدخل

ناق�ش املجل�ش التنفيذي يف �ضهر نوفمرب 2011 تقرير خرباء ال�ضندوق 

حول مواطن ال�ضعف وحتديات ال�ضيا�ضة التي تواجه البلدان منخف�ضة 

ورحب   
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الكثيفة. اليقني  عدم  اأجواء  تغلفها  عاملية  بيئة  يف  الدخل 

املديرون التنفيذيون ب�رشعة تعايف معظم البلدان منخف�ضة الدخل من 

اأنهم حذروا يف الفرتة املقبلة من ازدياد خماطر  الأزمة العاملية. غري 

التطورات ال�ضلبية التي تهدد النمو العاملي يف وقت مل ي�ضتكمل فيه الكثري 

من البلدان منخف�ضة الدخل اإعادة بناء القدرة على ا�ضتيعاب �ضدمات 

اأخرى. ولذلك اأعربوا عن قلقهم من اأن كثريا من هذه البلدان لي�ش م�ضتعدا 

بالدرجة الكافية منذ الأزمة للتعامل مع ال�ضدمات اخلارجية.

وذكر املديرون التنفيذيون اأن املجال املتاح للتن�ضيط املايل ملواجهة 

ال�ضعف احلاد يف النمو العاملي اأ�ضبح اأ�ضيق مما كان عليه قبل الأزمة 

املالية  الحتياطيات  لنفاد  نظرا  الدخل،  منخف�ضة  البلدان  معظم  يف 

ال�ضعور  �ضاد  فقد  ذلك،  ومع  املعونة.  اعتمادات  على  والقيود  الوقائية 

من  لالإنفاق  كافية  م�ضاحة  لها  تتوافر  التي  البلدان  على  يتعني  باأنه 

اأن حتافظ على م�ضتويات الإنفاق للحيلولة دون تفاقم  املالية العامة 

واإ�ضافة  ال�ضدمة.  هذه  ملثل  ال�ضلبية  والجتماعية  القت�ضادية  الآثار 

اإىل ذلك، اأعرب املديرون التنفيذيون عن راأيهم باأن البلدان التي تتمتع 

مبعدلت ت�ضخم معتدلة ميكنها ا�ضتخدام ال�ضيا�ضة النقدية و�ضيا�ضة �ضعر 

الدورة القت�ضادية.  الدعم امل�ضاد لجتاهات  ال�رشف بفعالية لتوفري 

اإعادة  عمليات  من  املزيد  اإجراء  ي�ضتدعي  قد  اأمر  اأن  ذكروا  اأنهم  غري 

املواءمة لل�ضيا�ضات القت�ضادية الكلية اإذا ما ا�ضتمر الهبوط القت�ضادي 

على املدى املتو�ضط. 

م�ضتوى  على  العملي  التحرك  عام  بوجه  التنفيذيون  املديرون  واأيد 

قد  الأولية، وهو ما  ال�ضلع  اأ�ضعار  ال�ضيا�ضات يف حالة حدوث �ضدمات 

ينطوي على تدابري موجهة حلماية الفقراء، ح�ضب احليز املايل املتاح. 

اإعادة  الدخل  منخف�ضة  البلدان  موا�ضلة  �رشورة  على  ال�ضوء  و�ضلطوا 

الرئي�ضية  التحديات  كاأحد  الواقية،  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  بناء 

على م�ضتوى ال�ضيا�ضات، مع تلبية احتياجات الإنفاق امللحة لدعم النمو 

مفا�ضالت  على  ينطوي  قد  التحدي  هذا  باأن  واأقروا  الفقر.  من  واحلد 

�ضعبة واأن اختالف الظروف الُقطرية يحول دون اعتماد منهج ال�ضيا�ضة 

الواحد الذي ي�ضلح للتطبيق على اجلميع.

الرقابة على القطاع اخلارجي واأ�سعار ال�رسف

يف  اأجريت  والتي  �ضنوات  ثالث  كل  املقررة  الرقابة  مراجعة  حددت 

اأكتوبر 2011 م�ضتوى التقدم املحرز يف تعزيز رقابة ال�ضندوق،  �ضهر 

البلدان  الثغرات املهمة، ل �ضيما من منظور  لكنها حددت كذلك بع�ش 

اإىل اليمني: بائع موز يتجول يف اأحد ال�سوارع املزدحمة يف مدينة نيامي، 

مومرياك،  يف  الزراعي  حم�سوله  بدر�س  يقوم  مزارع  الي�سار:  اإىل  النيجر. 

طاجيك�ستان.
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الأع�ضاء وامل�ضتخدمني اخلارجيني، مبا فيها الثغرات املتعلقة بتحليل 

�ضهر  يف  املعلنة  العام  املدير  عمل  خطة  وتدعو  اخلارجي.  ال�ضتقرار 

متعدد  نحو  على  الت�ضاق  بتحقيق  ال�ضندوق  قيام  اإىل   2012 اإبريل 

الأطراف يف حتليالته لال�ضتقرار اخلارجي وذلك من خالل تقرير حول 

القطاع اخلارجي، الذي ي�ضتعر�ش اأ�ضباب الختاللت وبع�ش املخاطر 

املحيطة بال�ضتقرار اخلارجي. ومن املتوقع اأن تكون تقييمات الر�ضيد 

جمموعة  �رشعت  وقد  التقرير،  هذا  يف  املهمة  العنا�رش  اأحد  اخلارجي 

)لتخلف  التقييمات  لهذه  منهجية  و�ضع  يف  الإدارات  بني  فيما  عمل 

منهجية املجموعة ال�ضت�ضارية املعنية باأ�ضعار ال�رشف(، التي �ضرتكز 

الأجنبية.  الأ�ضول  و�ضايف  ال�رشف  واأ�ضعار  اجلارية  احل�ضابات  على 

وقد عقد املجل�ش التنفيذي اجتماعا غري ر�ضمي يف مار�ش 2012 حول 

املنهجية والإجراءات املتبعة يف تقرير القطاع اخلارجي، ومن املقرر 

عقد املناق�ضات الر�ضمية خالل ال�ضنة املالية 2013.

التدفقات الراأ�سمالية

الفرتة  يف  عمله   2012 املالية  ال�ضنة  يف  التنفيذي  املجل�ش  وا�ضل 

التدفقات  لإدارة  ومتوازن  ومرن  �ضامل  منهج  �ضياغة  بغية  ال�ضابقة 

الراأ�ضمالية بال�ضتناد اإىل التجارب الُقْطرية. وقد تركز عمل املجل�ش يف 

الفرتة ال�ضابقة على �ضيا�ضات البلدان املتلقية كما اأنه ت�ضدى لالأو�ضاع 

التي يكون من املالئم فيها ا�ضتخدام تدابري اإدارة التدفقات الراأ�ضمالية.

التدفقات  املوؤثرة على  ال�سيا�سات  الأطراف يف  اجلوانب متعددة 

الراأ�سمالية

ال�ضندوق  خلرباء  تقريرا   2011 نوفمرب  يف  التنفيذي  املجل�ش  ناق�ش 

التدفقات  على  املوؤثرة  ال�ضيا�ضات  يف  الأطراف  متعددة  اجلوانب  حول 
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الراأ�ضمالية.

مع  الراأ�ضمالية  التدفقات  ثمار  جني  يف  ال�ضواء  على  املتلقية  والبلدان 

على  يتعني  باأنه  ال�ضندوق  خرباء  راأي  اأيدوا  فقد  خماطرها،  من  احلد 

بانتقال  اأكرب  اهتمام  توجيه  املختلفة  البلدان  يف  ال�ضيا�ضات  �ضناع 

اآثار �ضيا�ضات بلدانهم على نحو متعدد الأطراف، مبا يف ذلك ما يتعلق 

حت�ضني  اأن  على  واتفقوا  النقدية.  وال�ضيا�ضة  الحرتازية  ال�ضالمة  باأطر 

اأطر ال�ضالمة الحرتازية الوطنية �ضتعود بالنفع على على جميع البلدان 

وعلى النظام العاملي ككل. وذكروا اأن ا�ضتكمال الإ�ضالحات التنظيمية 

والرقابية اجلارية على امل�ضتويني الوطني والدويل وتنفيذها بالكامل 

احلد من  �ضي�ضهم يف  الحرتازية  لل�ضالمة  اأطر جديدة  اإىل جانب و�ضع 

فر�ش املراجحة وتقليل املخاطر عرب احلدود. 

واأ�ضار معظم املديرين التنفيذيني اإىل تراجع اأهمية الجتاه ال�ضتباقي 

متعددة  الآثار  مراعاة  يف  الرئي�ضية  املركزية  البنوك  تتبعه  الذي 

به  تت�ضم  الذي  املعقد  الطابع  ظل  يف  النقدية  ل�ضيا�ضاتها  الأطراف 

بتدابري  الهتمام  جتدد  اأن  على  معظمهم  واتفق  الآثار.  انتقال  عملية 

الأطراف  متعددة  انعكا�ضاتها  اأن  اإىل  ي�ضري  الراأ�ضمالية  التدفقات  اإدارة 

نحو  على  تنتقل  اأن  ميكن  التدابري  هذه  لأن  نظرا  الهتمام،  ت�ضتوجب 

اإىل  الراأ�ضمالية  اأو تخفي�ش التدفقات  متعدد الأطراف عن طريق زيادة 

البلدان التي تت�ضم بخ�ضو�ضيات مماثلة. واتفق معظمهم اأي�ضا على اأن 

العتدال يف ا�ضتخدام تدابري اإدارة التدفقات الراأ�ضمالية تكون له ب�ضعة 

انعكا�ضات على م�ضتوى املخاطر الكلية املرتبطة بالتدفقات الراأ�ضمالية 

اإذا ما  التدابري،  اأن مثل هذه  اإىل  اأ�ضاروا  اأنهم  العاملي، غري  وال�ضتقرار 

انت�رشت اأو زادت، �ضتكون لها اآثار عاملية مت�ضاعدة.

حترير التدفقات الراأ�سمالية واإدارة التدفقات اخلارجة

حترير  حول   2012 اإبريل  يف  املنعقد  التنفيذي  املجل�ش  اجتماع  يف 

املديرون  اأيد  اخلارجة،  التدفقات  واإدارة  الراأ�ضمالية  التدفقات 

التنفيذيون بوجه عام مالحظات خرباء ال�ضندوق باأن التحرير الكامل 

للتدفقات لي�ش هدفا مالئما جلميع البلدان يف كل الأوقات، واأن درجة 

التحرير املالئمة لكل بلد تتوقف على ظروفه اخلا�ضة، ل �ضيما مرحلة 

لتحرير  اأمثل  منهج  ثمة  لي�ش  اأنه  وذكروا   
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واملايل. املوؤ�ض�ضي  تطوره 

حترير  يف  حذر  منهج  اتخاذ  �رشورة  واأكدوا  الراأ�ضمالية.  التدفقات 

التدفقات، مع مراعاة قدرة البلدان املوؤ�ض�ضية وال�ضوقية على ا�ضتيعاب 

الندماج  بتزايد  يتميز  عامل  يف  املخاطر  واإدارة  الراأ�ضمالية  التدفقات 

التي  باأن املناهج  راأيه  التنفيذيني عن  واأعرب معظم املديرين  املايل. 

واملتعلقة  الراأ�ضمالية  التدفقات  لتحرير  ال�ضندوق  خرباء  اقرتحها 

اإدارة التدفقات الراأ�ضمالية لإدارة التدفقات اخلارجة  با�ضتخدام تدابري 

تقدم اأ�ضا�ضا مالئما بوجه عام لو�ضع منهج موؤ�ض�ضي �ضامل ت�ضتنري به 

املناق�ضات حول ال�ضيا�ضة مع البلدان الأع�ضاء.

اإىل اليمني: رجل يرمم �سقف مبنى يف مدينة �سيتي �سولي، هايتي. 

اإىل الي�سار: بائعة قما�س الباتيك املزخرف تعر�س ب�ساعتها يف مدينة 

بنجول، غامبيا.
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متعددة  لالآثار  كبري  اهتمام  توجيه  �رشورة  املديرين  معظم  واأكد 

اأن  اإىل  واأ�ضاروا  الراأ�ضمالية.  التدفقات  حترير  عن  تن�ضاأ  التي  الأطراف 

قيام اقت�ضادات الأ�ضواق ال�ضاعدة الكبرية واملوؤثرة على النظام بتحرير 

اأطراف متعددة،  اآثارا كبرية على  اأن ُيْحِدث  تدفقاتها الراأ�ضمالية ميكن 

وحتول  الراأ�ضمالية،  التدفقات  اإجمايل  ارتفاع  خالل  من  ذلك  يف  مبا 

م�ضار التدفقات الراأ�ضمالية الداخلة واخلارجة اإىل بلدان اأخرى، وحدوث 

ال�رشف.  اأ�ضعار  مرونة  وزيادة  املايل،  ال�ضتقرار  على  انعكا�ضات 

والهيكلية  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  اأن  املديرين  من  كثري  واأكد 

الأول  الدفاع  خط  تكون  اأن  ينبغي  املالئمة  املايل  القطاع  و�ضيا�ضات 

وراأي  واملتقلبة.  املفرطة  اخلارجة  الراأ�ضمالية  التدفقات  مواجهة  يف 

عدد من املديرين الآخرين اأن تدابري اإدارة التدفقات الراأ�ضمالية لها دور 

اأو�ضع نطاقا كجزء من جمموعة الأدوات الدائمة التي ميكن ا�ضتخدامها 

ال�ضيا�ضات  اأو  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  تقييد  حالة  يف  بفعالية 

الأخرى.

يف  النقا�ش  تناولها  التي  القرتاحات  باأن  التنفيذيون  املديرون  واأقر 

الجتماع �ضوف يتعني مراجعتها ب�ضورة دورية مع التقدم نحو حتقيق 

اخلرباء  تقرير  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وردت  الأ�ضا�ضية.  للق�ضايا  اأف�ضل  فهم 

�ضي�ضع  واملالية  النقدية  لل�ضوؤون  الدولية  اللجنة  طلبته  الذي  الالحق 

الراأ�ضمالية  التدفقات  اإدارة  منهجا �ضامال يت�ضم بالتوازن واملرونة يف 

م�ضتندا يف ذلك اإىل التجارب الُقْطرية. 

تقدير املخاطر واإدارتها

اأعقاب الأزمة املالية.  اإجراءاته لتقييم املخاطر يف  عزز ال�ضندوق من 

فقد ا�ضتحدث يف عام 2009 »عملية الإنذار املبكر« — لتحديد وتقييم 

اآفاق  تهدد  التي  الحتمال  بعيدة  كانت  واإن  التاأثري  �ضديدة  املخاطر 

القت�ضاد العاملي — كما و�ضع اأطرا حتليلية م�ضممة خ�ضي�ضا لتقييم 

مواطن ال�ضعف واملخاطر النا�ضئة يف القت�ضادات املتقدمة والأ�ضواق 

يف  املبكر  الإنذار  عملية  وجتري  الدخل.  منخف�ضة  والبلدان  ال�ضاعدة 

املعتاد )بالتعاون مع »جمل�ش ال�ضتقرار املايل«( مرتني �ضنويا؛ وُترفع 

امل�ضوؤولني  كبار  اإىل  املبكر  الإنذار  عملية  ب�ضاأن  امل�ضتخل�ضة  النتائج 

يف اأعقاب املناق�ضات التي جُترى يف املجل�ش التنفيذي لل�ضندوق ومع 

الربيع والجتماعات  ال�ضتقرار املايل، وذلك خالل اجتماعات  جمل�ش 

ال�ضنوية لل�ضندوق. وهناك قائمة ترتبط بعملية الإنذار املبكر ارتباطا 

ومواطن  املخاطر  خال�ضة  وت�ضم  املبكر«،  الإنذار  »قائمة  وهي  وثيقا 

ال�ضعف والجتاهات العامة الرئي�ضية التي مت ر�ضدها يف �ضياق العمل 

لل�ضندوق  التنفيذي  املجل�ش  عليها  يطلع  والتي  العملية  بهذه  املقرتن 

واأع�ضاء جمل�ش ال�ضتقرار املايل.

وبلدان  املتقدمة  البلدان  يف  للمخاطر  التعر�ش  تقييم  عمليات  ومتثل 

النقد الدويل عن�رشا حيويا يف  اأعدها �ضندوق  التي  الأ�ضواق ال�ضاعدة 

عمليات البحث والتحليل الأو�ضع نطاقا التي ت�ضب يف النتائج الكمية 

امل�ضتقاة  املعلومات  العمليات  هذه  وت�ضتخدم  املبكر.  الإنذار  لعملية 

النماذج كمدخل لتقييم مواطن اخلطر الإقليمية والعاملية  من خمتلف 

ذات  النتائج  هذه  لطبيعة  ونظرا  ال�ضدمات.  اأنواع  ملختلف  للتعر�ش 

اخل�ضو�ضية الُقطرية، فاإنها تقدم املعلومات التي ت�ضرت�ضد بها »عملية 

الإنذار املبكر« واإن كان ل يتم تداولها يف املجل�ش التنفيذي لل�ضندوق 

ول بني اأع�ضاء »جمل�ش ال�ضتقرار املايل«.

دور حقوق ال�سحب اخلا�سة

عقد املجل�ش التنفيذي يف اأكتوبر 2011 مناق�ضة حول معايري التو�ضع 

يف �ضلة عمالت حقوق ال�ضحب اخلا�ضة، وهو عن�رش اأ�ضا�ضي يف برنامج 

عمل ال�ضندوق املعني بتقييم حقوق ال�ضحب اخلا�ضة واإ�ضالح النظام 

 واأعرب معظمهم عن راأيه باأن املعايري احلالية لختيار 
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النقدي الدويل.

�ضلة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة ل تزال مالئمة. واأكد املديرون التنفيذيون 

العمالت يف �ضلة حقوق  القائم لإدخال  �رشورة عدم تخفي�ش املعيار 

ال�ضحب اخلا�ضة. ورحبوا باخلطوة املفيدة التي متثلها املوؤ�رشات التي 

�ضياق  يف   
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بحرية ال�ضتخدام  قابلية  ملعيار  ال�ضندوق  خرباء  طرحها 

اأن  واأكدوا  اخلا�ضة.  ال�ضحب  حقوق  �ضلة  لتقييم  العتيادية  املراجعة 

ال�ضتخدام  قابلية  واأن حتديد  اآيل  ب�ضكل  ت�ضتخدم  األ  ينبغي  املوؤ�رشات 

التقدير  اأ�ضا�ضي يف نهاية املطاف على  اأن يعتمد ب�ضكل  بحرية ينبغي 

القابلة  العملة  تعريف  اأ�ضا�ش  على  اإطاره  يتحدد  الذي  ال�ضتن�ضابي 

لال�ضتخدام بحرية ح�ضبما ورد يف اتفاقية تاأ�ضي�ش ال�ضندوق. كذلك اأكد 

عدد من املديرين التنفيذيني اأهمية ال�ضماح باإدخال تغيريات على ال�ضلة 

ملواكبة التطورات يف النظام النقدي الدويل. 

واتفق معظم املديرين التنفيذيني على اأنه ل يزال من املهم وجود معيار 

مرتبط باحلجم عند اختيار �ضلة عمالت حقوق ال�ضحب اخلا�ضة. وبينما 

اتفق معظم املديرين على اأن زيادة معيار ال�ضادرات احلايل يف �ضوء 

التدفقات املالية الداخلة �ضيكون اأمرا حمبذا من حيث املبداأ، فقد اأعربوا 

الوقت  يف  وحيد  كمي  كمعيار  بال�ضادرات  الحتفاظ  تف�ضيلهم  عن 

احل�ضابات  بيانات  على  اأخرى  حت�ضينات  اإدخال  يتم  اأن  اإىل  الراهن، 

املالية. 

عمالت  ل�ضلة  �ضنوات  خم�ش  كل  مراجعات  التنفيذي  املجل�ش  ويجري 

حقوق ال�ضحب اخلا�ضة، مبا يف ذلك العمالت املر�ضحة للدخول يف ال�ضلة 

اإجراء املراجعة القادمة ل�ضلة حقوق  واأوزانها الرتجيحية. ومن املقرر 

ال�ضحب اخلا�ضة بحلول عام 2015. 
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BUiLDiNG CAPACiTY For 
SUSTAiNeD GrowTH

SUPPORT FOR LOW-INCOME COUNTRIES 

Faced with lower fiscal buffers than before the onset of the crisis 
in 2008, and given uncertain prospects for donor assistance in 
the future, low-income countries remained highly exposed during 
FY2012 to global shocks. The IMF worked on several fronts to 
help low-income countries deal with these and other ongoing 
challenges they face. In addition to the concessional financing 
the Fund provided to low-income countries during the year, and 
the additional concessional resources it secured through use of 
windfall gold sale profits (see Chapter 3), as well as new borrow-
ing agreements signed to support financing for low-income 
countries (see Chapter 5), the Executive Board took up a number 
of issues particularly pertinent to low-income countries during 
the year. Debt issues were addressed in Board reviews of the 
HIPC Initiative and MDRI, as well as of the IMF–World Bank 
debt sustainability framework for low-income countries. Addition-
ally, the Board examined ways of managing global growth risks 
and commodity price shocks in these countries.

Heavily Indebted Poor Countries and 
Multilateral Debt Relief Initiatives

The joint IMF–World Bank comprehensive approach to debt 
reduction is designed to ensure that no poor country faces a debt 
burden it cannot manage. The two organizations launched the 
Heavily Indebted Poor Countries Initiative in 1996. Since then, 

the international financial community, including multilateral 
organizations and governments, has worked together to reduce 
to sustainable levels the external debt burdens of the most 
heavily indebted poor countries. 

To be considered for HIPC Initiative assistance, a country must 
fulfill certain criteria, including that it must (1) be eligible for 
PRGT financing (see Chapter 3), (2) face an unsustainable debt 
burden that cannot be addressed through traditional debt relief 
mechanisms, (3) have established a track record of reform and 
sound policies through a Fund-supported program, and (4) have 
developed a poverty reduction strategy through a broad-based 
participatory process in the country. If a country satisfies all 
eligibility criteria and meets certain conditions, the Executive 
Boards of IMF and World Bank formally decide on its eligibility 
for debt relief, and the international community commits to 
reducing debt to a level that is considered sustainable. This first 
stage under the HIPC Initiative is referred to as the decision point. 
Once a country reaches its decision point, it may immediately 
begin receiving interim relief on its debt service falling due.

To receive the full and irrevocable reduction in debt available 
under the HIPC Initiative, a country must meet additional 
requirements, including that it must (1) maintain good perfor-
mance under a Fund-supported program, (2) implement satis-
factorily key reforms agreed to at the decision point, and 
(3) adopt a Poverty Reduction Strategy Paper and implement its 
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poverty reduction strategy for at least one year. Once a 
country has met all these requirements, it can reach its 
completion point, which allows it to receive the full debt relief 
committed to at decision point.

As of April 30, 2012, of the 39 countries eligible or potentially 
eligible for HIPC Initiative assistance, 36 had reached their 
decision points; of these, 32 countries had reached their 
completion points. In total, through the Poverty Reduction 
and Growth–Heavily Indebted Poor Countries Trust,36 debt 
relief of SDR 2.5 billion has been provided under the HIPC 
Initiative for these 36 countries, 30 of which are in Africa. 

In 2005, to help accelerate progress toward the UN Millennium 
Development Goals, the HIPC Initiative was supplemented 
with the Multilateral Debt Relief Initiative. The MDRI allows 
for 100 percent relief on eligible debts from three multilateral 
institutions—the IMF, the World Bank, and the African 
Development Fund—for countries eligible for PRGT assistance 
with annual per capita income below US$380 and outstand-
ing debt to the IMF at the end of 2004; in the case of 
counties that are eligible or potentially eligible for HIPC 
Initiative assistance, they must also have reached the HIPC 
completion point. In 2007, the Inter-American Development 
Bank also decided to provide additional debt relief to the five 
heavily indebted poor countries in the Western Hemisphere. 
All countries that reach the completion point under the HIPC 
Initiative, and those with per capita income below US$380 
and outstanding debt to the Fund at end-2004, are eligible 
for debt relief from the IMF under the MDRI. The Executive 
Board also requires that, to qualify for MDRI debt relief, these 
countries must be current on their obligations to the IMF 
and demonstrate satisfactory performance in macroeconomic 
policies, implementation of a poverty reduction strategy, and 
public expenditure management. 

MDRI relief covers the full stock of debt owed to the IMF 
at end-2004 that remains outstanding at the time the coun-
try qualifies for such relief. There is no provision for relief 
of debt resulting from disbursements after January 1, 2005. 
In total, the IMF has provided debt relief of SDR 2.3 billion 
under the MDRI, including debt relief to two non-HIPCs. 
Although they have reached the completion point under the 
HIPC Initiative, Afghanistan, Haiti, and Togo had no MDRI-
eligible debt with the Fund and therefore did not receive debt 
relief from the IMF under this initiative.37

Proposals for the future of the HIPC Initiative and MDRI

In November 2011, the Executive Board discussed the status 
of implementation of the HIPC Initiative and the MDRI, 
as well as proposals for their future.38 Executive Directors 
considered that the objectives of the initiatives had been 
largely achieved. It was observed that most HIPCs had 

qualified for debt relief and reached the completion point. 
Nevertheless, it was also observed that many HIPCs continued 
to face other challenges in meeting the Millennium Develop-
ment Goals, and several were still at high risk of debt distress.

Executive Directors noted that some issues required contin-
ued attention in order to implement the initiatives fully. 
Sustained efforts were needed to bring the remaining seven 
countries,39 particularly those that had not yet reached the 
decision point, to the completion point. Full participation 
of all creditors—particularly a number of smaller multilateral, 
non–Paris Club bilateral, and private creditors—had yet to 
be secured. Limiting the incidence and impact of commercial 
creditor litigation against HIPCs remained important. Finally, 
additional funds would need to be mobilized to ensure that 
there were adequate resources for debt relief to all remaining 
HIPCs, including those having protracted arrears to inter-
national financial institutions.

Executive Directors supported a proposal to streamline 
reporting of progress under the HIPC Initiative and MDRI. 
Most agreed that the annual status-of-implementation report 
should be discontinued. Executive Directors agreed that the 
core information—on debt service and poverty-reducing 
expenditure, the cost of debt relief, creditor participation 
rates, and litigation against HIPCs—should continue to be 
made available and updated regularly on the IMF and World 
Bank websites.

Executive Directors welcomed a proposal to enhance the 
monitoring of, and reporting on, the debt situation in all 
low-income countries, including HIPCs, through a periodic 
report, drawing on annual debt sustainability analyses and 
other pertinent information. They considered this important, 
in view of the significant share of low-income countries with 
elevated debt distress ratings and the increasing use of noncon-
cessional borrowing in a number of them. In this context, 
Executive Directors stressed the need for continued concessional 
financing to support countries’ development agendas.

Executive Directors agreed to add an end-2010 indebtedness 
criterion for eligibility for assistance under the HIPC Initia-
tive, as well as to ring-fence further the list of eligible or 
potentially eligible countries based on that criterion. In 
supporting this proposal, most Executive Directors consid-
ered that this limited change would reduce moral hazard 
and bring a further sense of closure to the HIPC Initiative. 
Executive Directors generally agreed with a proposal not to 
include remittances in considering the repayment capacity 
of HIPCs. They noted that such a change could possibly 
disqualify from assistance countries that would be eligible 
under current rules, or lower the amount of assistance to 
future HIPCs relative to what previous post-completion-point 
HIPCs had received.
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Review of the Joint IMF–World Bank Debt 
Sustainability Framework for Low-Income 
Countries 

In a February 2012 review of the joint IMF–World Bank debt 
sustainability framework for low-income countries,40 Executive 
Directors noted that experience with the framework to date had 
suggested that it had performed relatively well and fulfilled its 
main objectives. They agreed nevertheless that some modest 
improvements were necessary in light of changing circumstances 
in low-income countries, to ensure that the framework remained 
robust and relevant. 

Most Executive Directors agreed that the indicative policy-
dependent thresholds used in the framework remained broadly 
valid. Executive Directors emphasized the need to exercise 
judgment when considering cases in which remittances should 
be included and when interpreting breaches of external debt 
thresholds more broadly. They endorsed a proposal to maintain 
all other thresholds at their then-current values and recommended 
that revisions to the framework be explained to country 
authorities and communicated carefully to the public.

Noting the growing role of domestic debt in some low-income 
countries, Executive Directors generally saw scope for strength-
ening the analysis of total public debt and fiscal vulnerabilities, 
including those from contingent liabilities. Most Executive 
Directors supported proposed benchmarks for total public debt 
to help determine when to conduct deeper analysis, including 
in the discussions with country authorities, while cautioning 
that such benchmarks should not be used mechanically. Execu-
tive Directors agreed that country-specific information should 
be taken into account more systematically when assessing the 
risk of debt distress and broadly supported more consistent use 
of judgment in this regard. They welcomed a plan to develop 
clearer guidance for staff and supported analytical work on 
alternative approaches to complement the current methodology.

Executive Directors generally welcomed efforts to simplify the 
debt sustainability analysis template, which would allow coun-
try authorities to produce their own debt sustainability analyses 
more easily, gradually building up their capacity and enhancing 
the policy dialogue on debt issues. They also supported a proposal 
to produce full joint debt sustainability analyses every three 
years, with lighter updates in the interim years, while maintain-
ing the flexibility to prepare full analyses if warranted by 
circumstances, including those prompting a request for use of 
Fund resources. 

BUILDING CAPACITY IN MEMBER 
COUNTRIES

Capacity building, consisting of technical assistance and train-
ing, is one of the Fund’s three core activities, integrated with 

the other two, surveillance and financing. It supports the Fund’s 
strategic priorities, reinforcing member capacities in the fiscal, 
legal, monetary and financial markets, and statistics areas. 

Following an Executive Board discussion in November 2011 of 
a report by the Task Force on the Fund’s Technical Assistance 
Strategy, the IMF announced in early 2012 that it planned to 
merge two existing Fund organizational units, the IMF Institute 
and Office of Technical Assistance Management, to create a new 
department focused on helping member states build capacity 
and develop their key economic and financial institutions. The 
new Institute for Capacity Development, which became opera-
tional at the beginning of FY2013, will help to further refine 
and update the Fund’s capacity-building strategy, combined 
with periodic reviews for the Board; enhance partnerships with 
donors and other key stakeholders; explore and use synergies 
between regional training centers and regional technical assistance 
centers; design and deliver training that reflects member coun-
tries’ and the Fund staff’s needs; expand the use of innovate 
training methods; and engage in more effective outreach. 

Technical assistance

Demand for IMF technical assistance was again heavy in FY2012, 
and thanks to donor contributions, the IMF was able to deliver 
about 17 percent more TA in the field than in FY2011, serving 
most of its member countries. More than 60 percent of the year’s 
TA was delivered to low- and lower-middle-income countries 
(see Figure 4.1), but the effects of the global financial crisis also 
increased demand among upper-middle-income countries.
Countries with IMF-supported programs also saw increased TA 
needs (see Figure 4.2), and TA to fragile states rose substantially, 
accounting for almost 20 percent of total IMF TA. 

Although TA delivery increased across all areas, demand for TA 
on fiscal issues was particularly high, with more than half of 
FY2012 technical assistance being delivered in this area (see 
Figures 4.3 and 4.4). Among regions, Africa continued to be 
the largest recipient of IMF TA, accounting for almost 40 percent.

TA advice 

In FY2012, TA in the fiscal area responded to new crisis-related 
demands while continuing to support reforms initiated earlier to 
help crisis countries implement their adjustment programs. Fund 
TA also supported the transformation of fiscal regimes and institu-
tions, in particular in response to continuing economic problems 
in Europe and geopolitical developments in the Middle East, even 
as demand for TA on traditional fiscal issues held steady. 

For fiscal TA in traditional areas, the demand for advice on tax 
policy was particularly heavy, notably for natural resource fiscal 
regimes and tax gap analysis. A revenue administration fiscal 
information tool was introduced, as one element in a revenue 
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Figure 4.1

Technical assistance delivery in FY2007–12 
by income group 
)Person-years(

Figure 4.2

Technical assistance delivery in FY2007–12 
by country status 
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Source: iMF institute for Capacity Development.
Note: Data do not include training delivered by the iMF institute.

administration diagnostic toolkit being developed by the 
Fund. The tool is designed to support revenue administration 
benchmarking for 100 countries, mainly those of low and 
lower-middle income. Another toolkit element, gap analysis, 
was used during the year for value-added tax gap analysis in 
member countries. Demand was also high for assistance in 
rationalizing government expenditures, reinforcing pension 
systems, setting up medium-term fiscal frameworks to tighten 
budget execution and expenditure controls and improve cash 
and debt management, and strengthening tax and customs 
administrations.

In the areas of monetary and financial policy, the crisis also 
continued to spur new TA demands, including from advanced 
economies. Significant TA interventions focused on the 
development of regulatory reform, deposit insurance schemes, 
macroprudential policy frameworks, systemic liquidity manage-
ment, crisis resolution and exit strategies, and managing public 
sector balance sheet risks.

The core traditional area of TA on monetary and financial 
sectors was in advising central banks on monetary operations 
and policy and developing financial supervision and regulation. 
In particular, strengthening banking supervisory capacity and 
frameworks underpinned the TA objectives for two multiyear 
regional projects as well as more than 20 individual country 
projects. Substantial TA was also provided toward improving 
financial stability frameworks, particularly in Africa. 

Figure 4.3

Technical assistance delivery during FY2012 by 
subject and region 
)Person-years(
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Figure 4.4

Technical assistance delivery in FY2007–12 by subject and topic 
)Person-years(
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TA on legal issues focused in the areas of anti–money launder-
ing/combating the financing of terrorism, financial sector 
and banking, and taxation. Demand for AML/CFT technical 
assistance, delivered primarily through the corresponding 
topical trust fund, exceeded staff resources for the fourth 
straight year. Financial sector TA focused on central banking 
legislation, bank regulation and supervision, payment systems, 
derivatives market regulation, and foreign exchange. Fiscal 
sector TA focused on budget law issues and a broad range of 
tax and tax procedure issues in several countries.

Work continued in FY2012 to help countries improve the 
compilation and dissemination of macroeconomic and finan-
cial statistics. Three new projects sponsored by the Japan 
Administered Account for Selected IMF Activities were 
launched in FY2012, for improving the compilation of real 
sector statistics in nine Eastern European countries, improv-
ing the compilation of government finance statistics in Asia 
and the Pacific, and helping interested countries improve 
data dissemination practices and participate in the IMF’s 
General Data Dissemination System. Progress continued on 
a project sponsored by the United Kingdom’s Department 
for International Development that aims at promoting better 
economic data in Africa, with three African countries releas-
ing quarterly GDP data to the public for the first time at the 
end of 2011. TA under this project was also instrumental in 
Mauritius’s subscription to the IMF’s Special Data Dissemi-
nation Standard (see “The IMF’s Standards for Data 
Dissemination” later in the chapter). Meanwhile, two new 
courses at the Singapore Training Institute were introduced 
in the area of statistics to develop member countries’ capac-
ity for understanding financial linkages. 

Fundraising in support of IMF TA 

Donor contributions have allowed the IMF to respond 
effectively to rising demand for TA during a period when its 
own resources have been constrained (see Figure 4.5). In 
FY2012, externally financed TA exceeded US$107 million 
(US$74 million in FY2011), accounting for some 40 percent 
of the IMF’s budget for capacity development and more than 
70 percent of field delivery. The number of donors, includ-
ing recipient countries contributing to regional technical 
assistance centers, increased from 50 in FY2008 to more than 
75 in FY2012. The largest donors for TA activities, with 
commitments of about US$30 million or more over a five-year 
period, are Japan, the United Kingdom, Canada, the European 
Union, Switzerland, and Australia. 

Bilateral partnerships 

In bilateral partnerships, donors finance country-specific or 
multicountry projects. Japan is the largest donor to IMF TA (see 
Box 4.1), contributing close to 30 percent of all external financing. 
In FY2012 cooperation with the European Union via bilateral 
agreements intensified, as did the strategic partnership more 
generally. Meanwhile, the IMF continues to cooperate very closely 
with other long-time supporters, such as Norway, the Netherlands, 
France, Belgium, and New Zealand, which have continued to 
support IMF TA during difficult times despite fiscal pressures. In 
addition, the IMF is working to deepen relations with donors like 
Korea and to build partnerships with new donors like China. 

Leveraging donor resources

In recent years two major initiatives—regional technical assistance 
centers (RTACs) and topical trust funds (TTFs)—have made it 
possible for the IMF to pool resources from multiple donors to 
bring its expertise closer to users, through the RTACs, and to 
zero in on specialized areas, through the TTFs. 

RTACs allow the IMF to tailor TA to meet a region’s unique 
needs, coordinate more closely with other assistance providers, 
and respond faster as new needs emerge. There are now eight 
RTACs, half in Africa and the remainder in the Caribbean, 
Central America, the Pacific, and the Middle East.

Figure 4.5

Technical assistance delivery in 
FY2008–12 by financing source 
)Person-years(
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With very strong donor support, the RTACs have achieved a 
great deal in the regions they serve. The East Africa Regional 
Technical Assistance Center (East AFRITAC), the first RTAC 
in Africa, celebrated its tenth anniversary in FY2012. The 
IMF was also able to expand its network of RTACs in FY2012. 
AFRITAC South opened in Mauritius in June 2011, serving 
countries in southern Africa, with early support from the 
African Development Bank, Australia, Brazil, Canada, the 
United Kingdom, the European Investment Bank, the Euro-
pean Union, Mauritius as host country, and some recipient 
countries. Another RTAC (AFRITAC West 2) is expected to 
open in West Africa in 2013 to serve nonfrancophone coun-
tries in the region; this will complete RTAC coverage of 
sub-Saharan Africa. Funding drives are underway to support 
the continuing activities of the current RTACs in response to 
increasing TA demand. 

The three existing TTFs complement the RTACs, bringing 
specialized IMF expertise to bear to help members combat money 
laundering and the financing of terrorism, improve tax policy 
and administration, and manage natural resource wealth. The 
first TTF, on AML/CFT, began operations in May 2009 and is 
delivering assistance to improve members’ AML/CFT regimes. 
The IMF’s Legal Department provides most AML/CFT techni-
cal assistance, and the lead donors for the trust fund are Switzer-
land, Norway, Canada, and the United Kingdom. A recent 
external evaluation concluded that the management of the AML/
CFT topical trust fund has achieved a great deal in a short time 
with results that are far better than could be expected only two 
and a half years into the program. Recommendations included 
suggestions on project and program design and management and 
monitoring, including information management systems and 
results-based management.

Box 4.1

Japan’s contribution to iMF technical assistance

Since 1990, Japan has consistently been the IMF’s leading 
partner in the financing of the IMF’s technical assistance (TA) 
program and the largest single contributor to IMF TA and 
training activities. Contributions by Japan in FY1990–FY2011 
amounted to about US$433.5 million, with US$30.8 million 
in FY2012 alone, including US$22.9 million for TA projects 
and programs, US$2.7 million for activities of the Regional 
Office for Asia and the Pacific, and US$5.2 million for two 
scholarship programs. The Japan Subaccount under the Frame-
work Administered Account for Selected Fund Activities is the 
current vehicle for Japan’s contributions.

Recognizing that capacity building takes time, in FY2010, 
Japan decided to replace the conventional project approach 
with a programmatic approach. As a result, programs funded 
through the Japan Subaccount now typically span three years 
and usually cover multiple countries and TA topics. Eighteen 
ongoing programs were being funded by the end of FY2012—
with a combined budget of US$55.3 million—with the expec-
tation of more substantial and lasting results for recipients.

Left Deputy Managing Director Nemat Shafik addresses the Donor 
Consultative Group meeting at the 2012 Spring Meetings in 
washington, D.C. Right Deputy Managing Director Min Zhu )left( 
and African Department Director Antoinette Sayeh )center left( join 
Bank of Mauritius Governor rundheersing Bheenick )center right( 
and vice Prime Minister and Minister of Finance and economic 
Development Xavier-Luc Duval )right, cutting ribbon( to inaugurate 
AFriTAC South at the Bank of Mauritius.
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The second and third TTF deliver TA on tax policy adminis-
tration and managing natural resources wealth. The former, 
which began operations in May 2011, works mainly with 
low- and lower-middle-income countries to mobilize domes-
tic resources to support development and reduce aid depen-
dency. The latter, which also started in May 2011, targets 51 
countries that have substantial current or prospective hydro-
carbon and mineral resources. Many donors support both 
TTFs; major donors are Australia, Belgium, the European 
Union, Germany, Kuwait, Luxembourg, the Netherlands, 
Norway, Oman, and Switzerland. 

The IMF also is conducting fundraising for three additional 
trust funds that are planned: those for South Sudan, sustain-
able debt strategy, and training for Africa.

Donor Consultative Group meeting

Responding to strong donor interest in enhanced coordination 
and strategic consultation, the IMF hosted the first Donor 
Consultative Group meeting during the 2012 Spring Meetings. 
Participants included nearly 50 representatives from almost 
30 current and potential donor agencies and other development 
partners. The meeting centered on the IMF’s capacity devel-
opment strategy, regional priorities in Africa and the Middle 
East, performance measurement, the IMF’s planned trust fund 
for debt strategies, and fundraising activities. Donor repre-
sentatives welcomed the IMF’s recent progress toward intro-
ducing a results-based management framework for planning 
and monitoring the effectiveness of capacity-building initia-
tives. Participants agreed that it would be advisable for donors 
and the IMF to meet at least every other year, and possibly 
annually, to discuss strategic issues.

Donor survey 

The IMF staff conducted a donor survey in September 2011. 
Donors were found to view IMF TA as generally effective and 
of high quality, and a majority rated IMF TA experts to be of 
higher quality than those of other providers. However, they 
also identified scope to improve TA follow-up, better coordi-
nate with other providers, become more results oriented, and 
raise the visibility of donors.

Improving TA effectiveness and increasing its visibility

Review of the Fund’s TA strategy 

In November 2011, the Executive Board reviewed the Fund’s 
TA strategy. An IMF staff paper was presented that recom-
mended a FINE model: TA must be focused on the Fund’s 
core macro mandate, integrated with IMF surveillance and 

program responsibilities, nimble, as the global crisis clearly 
demonstrated the importance of quick response, and effective 
in providing outcome-focused, cutting-edge advice to meet 
members’ evolving needs. A number of areas in which 
significant change is needed were also identified—such as 
more flexible human resources policies, greater outreach on 
TA to members and the public at large, and exploitation of 
synergies between TA and training.

TA seminar

To increase visibility for the Fund’s TA work, the first inter-
departmental seminar on IMF TA was held during the 
September 2011 Annual Meetings. To illustrate how IMF TA 
and training can help tackle crises and build institutions for 
the future, IMF staff members presented examples of their 
work on capacity building, and high-level speakers and 
panelists from recipient countries recounted their experiences 
with IMF TA.

Training

Training for member country officials is an integral part of 
the IMF’s capacity-building efforts. Courses and seminars are 
designed to share the expertise of the IMF staff on a wide 
array of topics that are critical to effective macroeconomic 
and financial analysis and policymaking, including courses 
on the compilation of macroeconomic statistics and various 
fiscal, monetary, and legal issues. Most of the training is 
provided through a program organized by the IMF Institute 
(in collaboration with other departments),41 delivered mainly 
at IMF headquarters, at seven regional training centers around 
the world, and through distance learning.

A key medium-term goal has been to rebuild the volume of 
training with donor support, following cuts in FY2009 owing 
to the IMF’s restructuring exercise. This was achieved in 
FY2012, with the support of external donors and training 
partners. A record amount of training—almost 10,000 
participant-weeks—was delivered through the IMF Institute 
program (see Table 4.1), and 4,750 officials attended the 
training (a 13 percent increase from the previous year). 
Training for Arab League countries received a substantial boost 
with the launch of the new IMF–Middle East Center for 
Economics and Finance in Kuwait in May 2011. The IMF 
Institute further strengthened the evaluation of training, 
providing additional feedback to donors (see Box 4.2).

The training curriculum is continually adapted to the IMF’s 
priorities and the evolving needs of member countries; to this 
end, additional training was provided in FY2012 on topics 
such as macroeconomic diagnostics and financial sector issues. 
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Box 4.2

evaluating the effectiveness of iMF institute training

The IMF Institute (now part of the Institute for Capacity 
Development) utilizes a variety of monitoring and evaluation 
techniques to ensure that its programs are meeting the training 
needs of member countries. These include (1) quantitative and 
qualitative evaluations of training from the participants at the 
end of every course, (2) input from the Institute’s partners at 
the regional training centers, (3) brainstorming meetings with 
senior country officials, (4) triennial surveys of participants’ 
sponsoring agencies, and (5) follow-up surveys one year to 
eighteen months after a sample of courses, to assess whether 
benefits from the training are sustained. Surveys are conducted 
by an internationally known, independent market research firm 
to ensure anonymity of the responses. In FY2012, the Institute 
launched its first tracer study to determine the longer-term 
impact of training courses on participants’ work, careers, and 
agencies. The feedback obtained through all these evaluation 
channels during FY2012 was very positive.

The latest triennial survey was conducted in early 2012 by 
Harris Interactive. Harris reported that 98 percent of respond-
ing agencies expressed satisfaction with Institute training—the 
highest approval ever—with 77 percent of respondents express-
ing “strong” satisfaction (Harris considers “strong satisfaction” 
of more than 67 percent to be particularly significant). More-
over, 92 percent of respondents said that their staff values IMF 
training more than training by other providers on similar topics. 
The majority of agencies surveyed expected their need for IMF 

training courses to increase further over the subsequent five 
years (2012–16). The survey also indicated robust demand 
across topic areas.

Follow-up surveys were conducted during the year to assess 
whether benefits from training are being sustained. Questionnaires 
were sent to training participants, and to the managers in their 
agencies who had sponsored their participation in the training. 
The surveys included several questions about how IMF training 
contributes to building capacity in member countries. Participants 
and their sponsors in the eight follow-up surveys overwhelmingly 
confirmed that the training has helped participants do their jobs better 
(98 percent) and improved the way they formulate and implement 
policy (95 percent). In addition, respondents confirmed that the 
knowledge gained has been shared with colleagues (96 percent), 
and that participants’ career opportunities have increased as a result 
of their Institute training (90 percent). The most positive feedback 
on most questions came from participants’ managers.

The inaugural tracer study was conducted among officials who 
had attended more than one course at the Joint India-IMF 
Training Program. The response rate was impressive, and officials 
confirmed overwhelmingly that their job performance has 
improved as a result of the training they received and that they 
have shared what they learned with colleagues. Many participants 
provided specific examples of how the training has contributed 
directly to their job or institution. 

DATA AND DATA STANDARDS INITIATIVES 

The IMF’s standards for data dissemination 

Data dissemination standards help enhance the availability of timely 
and comprehensive statistics, which contributes to the pursuit of sound 
macroeconomic policies. Among the steps the IMF has taken to 
enhance transparency and openness is the establishment and strength-
ening of data dissemination standards to guide countries. The Special 
Data Dissemination Standard (SDDS), established in March 1996, 
is intended to guide members in the provision of their economic and 
financial data to the public. The General Data Dissemination System 
(GDDS), established the following year, provides a framework to help 
countries develop their statistical systems to produce comprehensive 
and accurate statistics for policymaking and analysis. Participation in 
the SDDS and GDDS is voluntary; many countries use participation 
in the GDDS as a step toward subscription to the SDDS.42 

The former Yugoslav Republic of Macedonia, Mauritius, and West 
Bank and Gaza subscribed to the SDDS during FY2012, bringing 
the number of subscribing economies to 71.43 Burundi, Djibouti, 

Guyana, Maldives, Montenegro, Papua New Guinea, and the Solomon 
Islands all joined the GDDS between June 2011 and February 2012,44 
bringing to 103 the number of GDDS participants (excluding the 
economies that have graduated from the GDDS to the SDDS). 
Comprehensive information on the statistical production and 
dissemination practices of all of these countries appears on the IMF’s 
Dissemination Standards Bulletin Board, which provides access to the 
SDDS, GDDS, and Data Quality Reference sites.45

As part of the Eighth Review of the IMF’s Data Standards Initiatives 
(see next section), the Executive Board approved creation of the “SDDS 
Plus,” which is open to all SDDS subscribers but is aimed at economies 
with systemically important financial sectors. The SDDS Plus includes 
standards for nine additional data categories that an interested 
country commits to fully observe by the end of 2019. These data 
categories refer to the four macroeconomic sectors: real (sectoral balance 
sheets), fiscal (general government operations and general government 
gross debt), financial (other financial corporations survey, financial 
soundness indicators, and debt securities), and external (Coordinated 
Portfolio Investment Survey, Coordinated Direct Investment Survey, 
and COFER). Adhering to the SDDS Plus is voluntary, but once a 
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country adheres, it undertakes to meet the most rigorous data 
dissemination and data quality standards within the Fund’s data 
standards initiatives.

Eighth Review of the Fund’s Data Standards 
Initiatives

The Eighth Review of the Fund’s Data Standards Initiatives was 
completed in February 2012.46 In their discussion, Executive Directors 
considered proposals for further enhancing the SDDS and the creation 
of the SDDS Plus as a new tier under these initiatives, given the need 
to fill data gaps to help prevent and mitigate financial crises. They 

Table 4.1

iMF institute training program, FY2008–12

  2008 2009 2010 2011 2012

HeADqUArTerS
Course-weeks  78 54 58 50 60
Participant-weeks  2,813 1,974 1,992 1,861 2,271
     

reGioNAL TrAiNiNG CeNTerS
Course-weeks  172 158 163 178 195
Participant-weeks  5,280 4,737 5,067 5,329 5,819
     

overSeAS
Course-weeks  35 42 36 36 46
Participant-weeks  1,071 1,211 1,012 1,012 1,239
     

DiSTANCe LeArNiNG
Course-weeks  18 16 18 21 18
Participant-weeks  675 570 646 796 601
     

ToTAL
Course-weeks  303 270 275 284 319
Participant-weeks  9,838 8,491 8,717 9,003 9,930

Source: iMF institute for Capacity Development.

expressed broad satisfaction with developments in the data standards 
initiatives since the Seventh Review in December 2008.

Executive Directors broadly supported proposed enhancements to 
the SDDS. They looked forward to the graduation of additional 
countries from the GDDS to the SDDS as national statistical systems 
strengthened, while recognizing that progress in this area was likely 
to proceed at a measured pace. In this regard, they highlighted the 
importance of continued outreach efforts and well-prioritized techni-
cal assistance.

Executive Directors broadly supported concrete proposals on the data 
categories and modalities of the SDDS Plus developed since the Interim 
Report for the Eighth Review in February 2011. They were encouraged 
to note that the proposed data categories and the modalities were 
developed in collaboration with other international institutions and 
capital markets and were guided by feedback from SDDS subscribers 
and some GDDS participants.

Executive Directors underscored the importance of continuing close 
collaboration with national authorities and relevant international 
bodies—in particular the FSB, the BIS, and the Inter-Agency Group 
on Economic and Financial Statistics—for the resolution of any 
procedural and operational issues that might arise in the future. 
Executive Directors generally agreed that the next review of the Fund’s 
Data Standards Initiatives should take place in about two years.

Other data-related activities

The global crisis highlighted the crucial role played by data in crisis 
preparedness and prevention. In FY2012, the IMF continued its 
ongoing efforts to strengthen the quality of data provided by its 
members and increase the accessibility of the data it produces and 
manages (including, for the first time, a mobile application for IMF 
statistical data; see Box 4.3).

Left workers harvest the crop on a tea estate in Mauritius. 
Right An office worker tracks shipments at a port in George-
town, Guyana.
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Box 4.3

Mobile applications for iMF statistical data

As part of the Fund’s effort to make statistical data more accessible, 
the IMF released a new mobile application (app) in the fall of 2011 
that allows users of handheld devices (such as iPad, iPhone, iTouch, 
and Android) to access a broad range of IMF statistical data. The 
free app, IMF eLibrary, is integrated with social networking tools, 
enabling users to share data reports and comments with one another.

The app gives users access to a broad range of statistical data sets, 
including a selection from the International Financial Statistics. 
In addition, it provides access to the latest editions of nonstatis-
tical IMF publications such as the World Economic Outlook, 
Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor, and Regional 
Economic Outlook reports.

Users can easily access key indicators from a range of databases 
the IMF maintains, including International Financial Statis-
tics, Direction of Trade Statistics, Government Finance 
Statistics, International Reserves, Coordinated Portfolio 
Investment Survey, Currency Composition of Official Foreign 
Exchange Reserves, Coordinated Direct Investment Survey, 
and Financial Soundness Indicators. Data access is available 
in the form of standard reports, and the data can be presented 
as tables and visualizations.

The app relies on the Statistical Data and Metadata Exchange 
standards for accessing the underlying data.

Considerable attention was devoted during the year to increasing or 
improving online access. Box 4.4 notes the inclusion of an online 
version in the release of Public Sector Debt Statistics: Guide for Compil-
ers and Users. In July 2011, the IMF released the results of the second 
annual Financial Access Survey through the online survey database, 
which disseminates key indicators of geographic and demographic 
outreach of financial services, as well as the underlying data.47 About 
140 countries participated in the 2011 survey, which included new 
data on outstanding deposits and loans of households, and the survey 
website now contains annual data for about 160 respondents covering 
a seven-year period (2004–10), including data for all G-20 countries. 
The supporting software tools were also upgraded. Also in July 2011, 
the IMF released, as an online database, expanded results from its 

2009 Coordinated Direct Investment Survey, a worldwide survey of 
bilateral foreign direct investment positions; the following December, 
it released results from the 2010 survey.48  Country participation and 
geographical detail are being broadened over time, and the July 2011 
release expanded the survey data to Azerbaijan, Bhutan, China, 
Ghana, Israel, Jordan, Kuwait, Mauritius, Moldova, Paraguay, the 
Russian Federation, and Samoa; new survey participants for the 
December 2011 release were Aruba, Brazil, FYR Macedonia, Geor-
gia, India, Montenegro, Seychelles, and Uruguay. The survey website 
was also redesigned, for the December release, to facilitate user access 
to data reports, through enhanced navigation, data selection, and 
display features. Metadata coverage was also enhanced in terms of 
both information detail and number of metadata reporters.

Box 4.4

Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users

With the heightened interest in public sector debt statistics, the 
IMF has developed a coordinated program involving a statistical 
guide, a database, regional seminars, and technical assistance to 
help improve these statistics. In December 2011, the IMF, in 
collaboration with the multiagency Task Force on Finance Statis-
tics, published Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and 
Users, with an online version also available;a translations are also 
in production. The Guide is intended to help standardize classifi-
cation of public sector debt liabilities and achieve more internation-
ally comparable public sector debt data. It complements the World 
Bank–IMF Public Sector Debt Statistics database, which offers 
free access to public sector debt statistics for 54 countries.

The Guide is an important reference for national compilers and 
users, providing a comprehensive conceptual framework for the 
measurement of gross and net debt of the public sector and all its 

components. This guidance can be applied across the different 
components of the public sector and across various liabilities 
that constitute public sector debt. The Guide provides a struc-
ture for classifying debt liabilities by instrument and by sector 
of the counterpart to the debt instrument. It also offers valuable 
advice on practical problems in recording public sector debt, 
including numerical examples.

The Task Force on Finance Statistics is an interagency effort 
chaired by the IMF and including as members the Bank for 
International Settlements, the Commonwealth Secretariat, the 
European Central Bank, the Statistical Office of the European 
Communities (Eurostat), the Organisation for Economic 
Co-operation and Development, the Paris Club Secretariat, the 
United Nations Conference on Trade and Development, and 
the World Bank.

a The guide is available at www.tffs.org/PSDStoc.htm.
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In November 2011, the results of the 2010 Coordinated Port-
folio Investment Survey—covering positions in equity and debt 
securities as of end-2010 for 73 participating economies—were 
published, and for the first time, a new online database that 
leverages current technologies for data and metadata dissemina-
tion replaced the previous spreadsheet format.49 Along with the 
launch of the improved database, the survey website was redesigned 
to offer enhanced navigation features, in line with other special-
ized IMF databases. Dynamic data selection and display features 
allow faster user access to data reports.

At the beginning of May 2011, the IMF’s Statistics Department 
and the World Bank’s Development Economics Data Group 
cohosted a global conference to promote and broaden implemen-
tation of Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) stan-
dards.50 The conference brought together more than 200 senior 
officials, statisticians, and information technology professionals 
from 90 countries to share SDMX implementation strategies and 
to participate in a capacity-building workshop aimed at national 
agencies that have not yet implemented SDMX. During the 
conference, the IMF launched a new iPhone and iPad application 
that relies on SDMX standards to display data tables and charts 
from the Principal Global Indicators website.51

At the end of April 2012, the IMF finalized agreement on the 
sectoral accounts data template as part of the implementation of 
the 2008 System of National Accounts for G-20 and advanced 
economies, which will come to fruition beginning in 2014.

COLLABORATION WITH GROUP OF 
TWENTY AND OTHER ORGANIZATIONS

The IMF collaborates with a number of other organizations that 
are also involved in global economic issues. Of particular 

significance are its work with the G-20 advanced and emerging 
market economies and its collaborative efforts with regional 
financing arrangements, most notably in Europe.

IMF collaboration with the G-20

The IMF’s collaboration with the G-20 has increased since the onset 
of the global financial crisis, when collective action by the G-20 was 
critical in avoiding even greater economic difficulties. At the request 
of G-20 leaders, the IMF provides technical analysis in support of 
the multilateral Mutual Assessment Process (MAP), through which 
G-20 countries identify objectives for the global economy, the 
policies needed to reach them, and the progress toward meeting 
these shared objectives. The IMF staff—with input from other 
international institutions—initially was tasked with analyzing whether 
policies pursued by individual G-20 countries were collectively 
consistent with the G-20’s growth objectives. Subsequently, the staff 
has provided technical support to help develop indicative guidelines 
(benchmarks against which selected indicators would be assessed) 
to evaluate external imbalances and has also provided an assessment 
of progress achieved toward the common objectives. 

Collaborative work with the G-20 extends beyond the MAP into 
other areas, including the G-20 Data Gaps Initiative, which works 
on ways to address gaps in data identified by the global crisis, and a 
G-20 report on effects of regulatory reforms on emerging market 
and developing economies.

Board review of experience with the Fund’s involvement in 
the MAP

The Executive Board reviewed the IMF’s role in the MAP in June 
2011.52 Executive Directors supported the continuation of Fund 
engagement in this work, which they observed has significant 

Left A fisherman casts his net near villeta, Paraguay. Right A 
worker at a plant in Yekaterinburg, russia, which refines precious 
metals for use in industry. 
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synergies with the Fund’s surveillance, most notably at the 
multilateral level. Executive Directors considered it important 
to review the implications of broader G-20/IMF collaboration 
for the Fund’s surveillance as part of the October 2011 Trien-
nial Surveillance Review.

Executive Directors agreed that, while the MAP has evolved, the 
Fund’s input into the exercise has remained within the framework 
set in December 2009. In this context, they took note that the 
legal nature of the Fund’s involvement as technical assistance had 
not changed. Executive Directors concurred with the observation, 
in the IMF staff report that formed the basis for the discussion, 
that Executive Board involvement in this work should be 
consistent with G-20 ownership of the MAP and preserve the 
independent nature of IMF staff analysis and input. They appreci-
ated timely briefings by the staff on their work in this regard.

Executive Directors considered resource implications of the Fund’s 
involvement in the MAP. Most noted that any additional cost, 
which has in part been met through reprioritization and real-
location of existing resources, should be seen in light of the 
benefits of this work for the Fund’s membership at large, includ-
ing the synergies with the Fund’s surveillance. 

Participation in regional financing arrangements

IMF participation, early in the global financial crisis, in financ-
ing for EU members facing balance of payments needs (Hungary, 
Latvia, and Romania) led to an extension of the IMF’s collabora-
tion with EU institutions, in particular with the European Central 
Bank, later in the crisis, when euro area countries (Greece, Ireland, 
and Portugal) requested IMF support (see Box 3.1). This enhanced 
cooperation among the IMF, the European Commission, and 
the European Central Bank in program countries has become 
known as the “Troika.” Although the IMF coordinates closely 
with the other members of the Troika, Fund decisions on financ-
ing and policy advice are ultimately taken, independently of the 
Troika process, by the Executive Board. Building on the recent 
experience of financing in cooperation with EU institutions, the 
IMF is exploring the scope for greater collaboration with other 
regional financing arrangements.

Collaboration with other organizations

The IMF is also a member of the Financial Stability Board, which 
brings together government officials responsible for financial 
stability in the major international financial centers, international 
regulatory and supervisory bodies, international standard-setting 
bodies, committees of central bank experts, and international 
financial institutions. The two groups collaborate on twice-yearly 
Early Warning Exercises and the Early Warning List (see “Risk 
Assessment and Management” in Chapter 3). In addition to being 
a member of the FSB, the IMF is also represented on its Steering 

Committee and participates in various working groups, the 
Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities, and 
the Standing Committee on Standards Implementation, which 
draws on the IMF’s work on the Financial Sector Assessment 
Program and Reports on the Observance of Standards and Codes. 
It also works with the FSB in connection with the G-20 Data Gaps 
Initiative; in FY2012, the two organizations jointly issued a 
progress report on implementation of previously identified measures 
to close information gaps revealed by the global crisis.53

The IMF and the World Bank collaborate regularly and at many 
levels to assist member countries. Through the HIPC Initiative 
and MDRI (discussed earlier in this chapter), they work together 
to reduce the external debt burdens of the most heavily indebted 
poor countries. Via the two organizations’ shared Poverty 
Reduction Strategy Paper approach—a country-led plan for 
linking national policies, donor support, and the development 
outcomes needed to reduce poverty in low-income countries—
they cooperate to alleviate poverty. Their collaborative Global 
Monitoring Report assesses progress toward achieving the Millen-
nium Development Goals; the 2012 edition had food prices 
and nutrition as a central theme. The two organizations also 
work together to make financial sectors in member countries 
resilient and well regulated, via the Financial Sector Assessment 
Program. A joint IMF–World Bank technical assistance program 
funded by the Canadian International Development Agency is 
underway in Caribbean countries.

Collaboration between the IMF and the United Nations covers 
a number of areas of mutual interest, including cooperation on 
tax issues and statistical services of the two organizations, as 
well as reciprocal attendance and participation at regular 
meetings and specific conferences and events. In recent years, 
the IMF has worked with the International Labour Organiza-
tion on issues related to employment, as well as social protection 
floors, the UN Children’s Fund on fiscal issues and social policy, 
the UN Environment Programme on the green economy, and 
the World Food Program on social safety nets and early assess-
ments of vulnerability.

The IMF participates in the Deauville Partnership of Arab 
countries in transition, regional partner countries, the Group 
of Eight, and regional and international financial institutions, 
launched in May 2011. The regional and international financial 
institutions participating in the partnership agreed in Septem-
ber 2011 to establish a dedicated Deauville Partnership coor-
dination platform to ensure effective support for the partner 
countries; facilitate information sharing, mutual understanding, 
and the operational dialogue with the partner countries; 
coordinate monitoring and reporting of joint actions in support 
of the partnership; and identify opportunities for collaboration 
on financial assistance, technical assistance, and policy and 
analytical work. 
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QUOTA AND GOVERNANCE REFORM 

Quota subscriptions (see Web Box 5.1) are a major source of the 
IMF’s financial resources. The IMF’s Board of Governors conducts 
general quota reviews at regular intervals (at least every five years), 
allowing the IMF to assess the adequacy of quotas in terms of 
members’ financing needs and its own ability to help meet those 
needs, and to modify members’ quotas to reflect changes in their 
relative positions in the world economy, thus ensuring that the 
decision-making mechanism of the international financial system 
evolves with the changing structure of the global economy. The 
most recent of these reviews, the Fourteenth General Review of 
Quotas, was concluded in December 2010.

Progress on the 2010 quota and governance 
reform 

In December 2010, the Board of Governors approved a quota 
and governance reform in connection with the completion of 
the Fourteenth General Review and a proposed amendment of 
the IMF’s Articles of Agreement on the reform of the Executive 
Board. The reform package, once accepted by the membership, 
will double quotas to approximately SDR 476.8 billion (about 
US$739.0 billion), shift more than 6 percent of quota shares 
to dynamic emerging market and developing economies and 
from overrepresented to underrepresented countries (exceeding 
the 5 percent target set by the IMFC in 2009), and protect 

the quota shares and voting power of the poorest members. 
With this shift, Brazil and India will be among the Fund’s 10 
largest shareholders, which would also include the United States, 
Japan, China, France, Germany, Italy, the Russian Federation, 
and the United Kingdom. In addition, the 2010 reform will 
lead to an all-elected Executive Board, the combined represen-
tation of advanced European economies on the Board will 
decrease by two Executive Director positions, and there will be 
further scope for appointing second Alternate Executive Direc-
tors to enhance representation of multicountry constituencies. 
A comprehensive review of the quota formula will be completed 
by January 2013, and completion of the Fifteenth General 
Review of Quotas will be moved up to January 2014. A 
comparative table of quota shares before and after implementa-
tion of the reform is available on the IMF’s website.54

For the quota increases to become effective, two conditions 
must be met: (1) the proposed amendment to reform the 
Executive Board must enter into force, which requires accep-
tance of the amendment by three-fifths of members having 
85 percent of the Fund’s total voting power, and (2) members 
holding not less than 70 percent of total quotas as of Novem-
ber 5, 2010, must consent to the increase. When it approved 
the reform, the Executive Board endorsed a timeline that 
called for the quota increase and realignments and the proposed 
amendment on Executive Board reform to take effect by the 
2012 Annual Meetings.

GoverNANCe, FiNANCeS, 
AND ACCoUNTABiLiTY
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In December 2011 and March 2012, the Executive Board reviewed 
progress toward implementation of the 2010 quota reform 
package. Executive Directors were informed at both reviews that 
the necessary legal thresholds required for effectiveness of the 
reforms had not yet been reached. That remained the case at the 
end of FY2012: 100 members having 57.93 percent of quotas 
as of November 5, 2010, had consented to their proposed quota 
increases under the Fourteenth General Review; 75 members 
having 46.85 percent of the total voting power had accepted the 
proposed amendment to reform the Executive Board. During 
the progress reviews, the Managing Director urged the remaining 
countries to complete the necessary legislative steps and other 
legal measures quickly to implement this important agreement 
within the agreed-upon timeframe.

Review of the quota formula

As noted previously, the 2010 quota and governance reform 
called for a comprehensive review of the quota formula by 
January 2013 and completion of the Fifteenth General Review 
of Quotas by January 2014. As a first step toward these goals, in 
March 2012, the Executive Board initiated formal discussions 
on the review of the formula for determining members’ quotas.55

Executive Directors stressed the importance of agreeing on a 
quota formula that better reflects members’ relative positions in 
the global economy for future discussions on the Fifteenth General 
Review. Most Executive Directors agreed that the principles that 
underpinned the 2008 reform of the quota formula remain 
broadly relevant: that the formula should be simple and transpar-
ent, be consistent with the multiple roles of quotas, produce 
results that are broadly acceptable to the membership, and be 
feasible to implement statistically based on timely, high-quality, 
and widely available data.

Executive Directors generally concurred that GDP is the most 
comprehensive measure of economic size and should continue 
to have the largest weight in the quota formula.56 A range of 
views were expressed on the relative importance of market versus 
purchasing power parity GDP in the GDP blend variable. Many 
Executive Directors noted that openness is a measure of members’ 
integration into the world economy and should remain an 
important variable in the quota formula. Many of these Execu-
tive Directors saw merit in further exploring options for better 
capturing financial openness. 

Executive Directors took note of the IMF staff’s finding that 
there is little empirical evidence of a relationship between vari-
ability of current receipts and net capital flows and potential 
demand for Fund resources. Most Executive Directors considered 
that reserves remain an important indicator of a member’s 
financial strength and ability to contribute to the Fund’s finances. 
Many Executive Directors supported, or could support, further 
work on the scope for capturing members’ financial contributions 

to the Fund in the quota formula, either instead of, or as a 
complement to, reserves. Other Executive Directors viewed the 
inclusion of voluntary financial contributions in the formula as 
inconsistent with the Fund’s role as a quota-based institution. 

Recognizing the difficult compromise in 2008 on the use of 
compression57 to moderate the role of size in the formula and 
better protect the voice of smaller members and low-income 
countries, many Executive Directors supported retaining the 
compression factor. 

RESOURCES, INCOME, AND BUDGET 

Borrowing agreements

New Arrangements to Borrow

To supplement its quota resources, the IMF has two standing 
sets of credit lines, the General Arrangements to Borrow (estab-
lished in 1962) and the New Arrangements to Borrow (established 
in 1998). Under these arrangements, a number of member 
countries or their institutions stand ready to lend additional 
funds to the IMF, through activation of the arrangements. 

The NAB was expanded and enlarged with new participants in 
FY2011 to increase available resources for providing financing. 
In FY2012, the National Bank of Poland joined the NAB, with 
a commitment of SDR 2.5 billion (US$3.9 billion). Total resources 
available under the NAB as of April 30, 2012, amounted to 
nearly SDR 370 billion (US$574 billion).

After the expansion was ratified by NAB participants, the expanded 
NAB became effective in March 2011, and it was activated for 
the first time in April 2011, for the maximum six-month period 
permitted.58 With that activation approaching its termination 
date, the Board approved another six-month activation period 
in September 2011, with the activation to begin October 1, 2011, 
and subsequently approved another six-month activation period 
beginning April 1, 2012. Between the initial activation and April 
30, 2012, SDR 53 billion (US$82.15 billion) was committed 
under Fund-supported programs, and actual drawings under 
the NAB, including bilateral claims folded in, amounted to 
SDR 39.8 billion (US$61.69 billion).

Proposed rollback of the NAB

In the context of the agreement in December 2010 to double 
the IMF’s quota resources under the Fourteenth General Review, 
it was agreed that there should be a corresponding rollback of 
the NAB, resulting in a shift in the composition of the Fund’s 
lending resources from the NAB to quotas, while not reducing 
the overall lending capacity. The rollback required Executive 
Board approval, which was given in December 2011; that approval 
included necessary technical decisions for implementing the 
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rollback. The rollback now requires the consent of participants 
representing 85 percent of total credit arrangements under the 
NAB, including each participant whose credit arrangement is 
being reduced. Once the required consents are obtained, the 
rollback would become effective for each NAB participant on 
the same day as the quota increase for the relevant member under 
the Fourteenth General Review.

Bilateral agreements

As part of an international effort to strengthen the adequacy of 
the global resources available to prevent and fight crises and to 
promote global economic stability, a number of IMF member 
countries, including those in the euro area, pledged additional 
support in FY2012 via bilateral loans and note purchase agree-
ments. Euro area members pledged €150 billion (about US$200 
billion) in December 2011;59 additional pledges in April 2012 
from Japan (US$60 billion), the Republic of Korea (US$15 
billion), Saudi Arabia (US$15 billion), the United Kingdom 
(US$15 billion), Sweden (at least US$10 billion), Switzerland 
(US$10 billion), Norway (SDR 6 billion, about US$9.3 billion), 
Poland (€6.27 billion, about US$8 billion), Australia (US$7 
billion), Denmark’s Nationalbank (€5.3 billion, about US$7 
billion),60 Singapore (US$4 billion), and the Czech Republic 
(€1.5 billion, about US$2 billion), along with pledges from 
China, Russia, Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, and 
other countries, brought the total to US$430 billion by the end 
of the financial year.61 Should it become necessary to use these 
resources, once they are available, adequate risk mitigation features 
and adequate burden sharing among official creditors would 
apply, as approved by the Executive Board.

Agreements in support of financing for low-income countries

In 2009, following a reform of its concessional financing facilities, 
the IMF launched a fundraising campaign seeking additional 
bilateral loan resources and subsidy contributions to support 
concessional financing under the PRGT. Loan agreements or 
note purchase agreements with 12 members were signed in 
FY2010 and FY2011. In FY2012, the IMF signed an additional 
bilateral loan agreement with the Saudi Arabian Monetary 
Authority to provide SDR 500 million (US$775 million), 
bringing total additional resources secured for concessional 
financing to SDR 9.46 billion as of the close of FY2012.

Income, charges, remuneration, and burden sharing

Review of the Fund’s charges and maturities 

Income 

Since its inception, the IMF has relied primarily on its lending 
activities to fund its administrative expenses. A reform of the 
Fund’s income model approved by the Board of Governors in 

May 2008 allows the IMF to diversify its sources of income 
through the establishment of an endowment funded within the 
Investment Account with the profits from a limited sale of the 
Fund’s gold holdings (see “Gold Sales” later in the chapter), a 
broadening of the IMF’s investment authority to enhance returns 
on investments, and resumption of the practice of reimbursing the 
Fund for the cost of administering the PRGT. 

Broadening the Fund’s investment authority required an amend-
ment of the Articles of Agreement, and in February 2011, the 
amendment became effective, following ratification by the member-
ship with the required majorities. The amendment provides 
authority to expand the range of instruments in which the IMF 
may invest, in accordance with rules and regulations to be adopted 
by the Executive Board. Currencies in an amount equivalent to 
the gold sale profits of SDR 6.85 billion were transferred from the 
General Resources Account to the Investment Account in March 
2011 and invested. The endowment envisioned in the IMF’s revised 
income model is expected to be established following adoption by 
the Executive Board of new rules and regulations for the expanded 
investment authority authorizing such an endowment.

Charges

The main sources of IMF income continue to be its financing 
activities and investments. As noted in Chapter 3, the basic rate 
of charge (the interest rate on IMF financing) comprises the SDR 
interest rate plus a margin expressed in basis points. For FY2013 
and FY2014, the Executive Board agreed to keep the margin for 
the rate of charge unchanged from FY2012, at 100 basis points. 
The margin was adopted under a new rule for setting the basic rate 
of charge adopted by the Executive Board in December 2011.62 
The new rule, effective for FY2013 onward, is an important step 
in fully implementing the revised income model, under which the 
margin is set so as to cover the IMF’s lending-related intermedia-
tion costs and allow for a buildup of reserves. In addition, the new 
rule includes a cross-check to ensure that the rate of charge 
maintains a reasonable alignment against long-term credit market 
conditions. Consistent with the Board-endorsed principle that the 
margin should be stable and predictable, the margin is set for a 
period of two financial years starting with FY2013–14.

Surcharges of 200 basis points are levied on the use of large amounts 
of credit (above 300 percent of a member’s quota) in the credit 
tranches63 and under extended arrangements; these are referred to 
as “level-based surcharges.” The IMF also levies “time-based 
surcharges” of 100 basis points on the use of large amounts of 
credit (with the same threshold as above) that remains outstanding 
for more than 36 months. 

In addition to periodic charges and surcharges, the IMF also levies 
service charges, commitment fees, and special charges. A service 
charge of 0.5 percent is levied on each drawing from the General 
Resources Account. A refundable commitment fee is charged on 
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amounts available under GRA arrangements, such as Stand-By 
Arrangements, as well as Extended, Flexible Credit Line, and 
Precautionary and Liquidity Line arrangements, during each 
twelve-month period. Commitment fees are levied at 15 basis 
points on amounts available for drawing up to 200 percent of a 
member’s quota, 30 basis points on amounts in excess of 
200 percent and up to 1,000 percent of quota, and 60 basis points 
on amounts more than 1,000 percent of quota. The fees are refunded 
when credit is used, in proportion to the drawings made. The IMF 
also levies special charges on overdue principal payments and on 
charges that are past due by less than six months.

Remuneration and interest

On the expenditure side, the IMF pays interest (remuneration) to 
members on their creditor positions in the GRA (known as “reserve 
tranche positions”). The Articles of Agreement provide that the 
rate of remuneration shall be not more than the SDR interest rate, 
nor less than 80 percent of that rate. The rate of remuneration is 
currently set at the SDR interest rate, which is also the current 
interest rate on IMF borrowing. 

In 2009, the Executive Board agreed to boost the IMF’s financ-
ing capacity, via borrowings, as part of its near-term response 
to the global financial crisis. As of April 30, 2012, the IMF had 
SDR 40.05 billion in borrowings outstanding under bilateral 
loans and note purchase agreements and under the enlarged 
and expanded NAB (see also “Borrowing Agreements” earlier 
in the chapter).

Burden sharing

The IMF’s rates of charge and remuneration are adjusted under a 
burden-sharing mechanism established in the mid-1980s that 
distributes the cost of overdue financial obligations equally between 
creditor and debtor members. Quarterly interest charges that are 
overdue (unpaid) for six months or more are recovered by increasing 
the rate of charge and reducing the rate of remuneration (burden-
sharing adjustments) to make up for the lost income. The amounts 
thus collected are refunded when the overdue charges are settled. 

In FY2012, the adjustments for unpaid quarterly interest charges 
averaged less than 1 basis point, reflecting the rise in IMF credit 
outstanding owing to the effects of the global crisis on members 
and a similar increase in member reserve tranche positions. The 
adjusted rates of charge and remuneration averaged 1.30 percent 
and 0.30 percent, respectively, in FY2012. 

Net income

The IMF had net income in FY2012 of SDR 1.5 billion, reflecting 
primarily income from the high levels of financing activity. Investment 
income was SDR 169 million, representing returns net of fees of 
126 basis points. 

Gold sales

As noted earlier in the chapter, the revised income model for the 
IMF approved in 2008 includes the establishment of an endowment 
in the IMF’s Investment Account funded from the profits of the 
sale of a limited portion of the Fund’s gold holdings, with the 
objective of investing these resources and generating returns to 
contribute support to the IMF’s budget while preserving the 
endowment’s long-term real value. The Executive Board agreed in 
July 2009 that in addition to funding the endowment, part of the 
gold sale proceeds would also be used to increase the IMF’s resources 
for concessional financing to low-income countries. The Board 
approved the sale of 403.3 metric tons of gold in September 2009, 
representing one-eighth of the institution’s total holdings.

The gold sales were initiated in October 2009 and concluded in 
December 2010, generating total proceeds of SDR 9.54 billion. 
Of this amount, SDR 2.69 billion represented the gold’s book 
value and SDR 6.85 billion represented profits. All sales were based 
on market prices, which were higher than assumed at the time the 
revised income model was endorsed. Funding the endowment 
with gold profits at the level assumed at that time, and increasing 
resources for concessional financing to the levels agreed upon in 
July 2009, would have required an average sales price of US$935 
per ounce. The actual average sales price was US$1,144 per ounce, 
resulting in additional “windfall” profits from the gold sales. 

Use of gold sale profits

In a preliminary discussion on the use of the gold sale profits in 
FY2011,64 the Executive Board agreed that at least SDR 4.4 billion 
(US$6.8 billion) of the profits would be used to fund the endowment 
within the IMF’s Investment Account, as mentioned earlier. Execu-
tive Directors also affirmed their support for a strategy to use part 
of the profits to generate SDR 0.5–0.6 billion, in end-2008 net 
present value terms, in resources for subsidies for the PRGT. For 
this purpose, in February 2012, the Board approved a distribution 
to all IMF members of SDR 0.7 billion (US$1.1 billion) in reserves 
attributed to a portion of the windfall profits from the gold sales 
(see “Concessional Financing” in Chapter 3), with the expectation 
that the recipient member countries would contribute the distributed 
resources to the PRGT.65

In September 2011, the Executive Board held a follow-up discussion 
focused on options for using the remaining windfall profits of SDR 
1.75 billion (US$2.7 billion), which had been placed in the general 
reserve.66 Many Executive Directors continued to support using 
resources linked to the remaining gold windfall profits as part of a 
strategy to assist low-income countries. In particular, many were in 
favor of, or open to, using these resources as part of a strategy to 
bolster the PRGT’s capacity to provide concessional assistance to 
low-income countries. Many Executive Directors supported, or were 
willing to consider, counting the remaining windfall profits toward 
the Fund’s precautionary balances, in light of the Fund’s elevated 
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credit exposure. A number of Executive Directors supported, or 
were willing to consider, adding the remaining windfall profits 
to the Fund’s endowment, which would help ensure a sustainable 
and diversified income base, as envisaged under the revised income 
model, particularly given the uncertain prospects for investment 
returns from the endowment.

Executive Directors recognized that choosing among these main 
options involved trade-offs in financial policy implications. Some 
could support a combination of options, though such an approach 
would limit progress toward each individual objective. Given the 
lack of a consensus at the time of the discussion, most Executive 
Directors were willing to support a sequenced approach, under 
which the remaining windfall would remain in the Fund’s general 
reserve and would continue to be invested on an interim basis 
in the Investment Account, but not be counted toward precau-
tionary balances, on the understanding that the Board would 
revisit the ultimate use of the windfall profits in a year’s time. 
This approach would allow time for greater clarity to emerge 
regarding the global outlook, the Fund’s income position and 
credit risks, and the evolution of demand for concessional 
financing. A number of Executive Directors would have preferred 
to take a decision on the use of the windfall without further delay.

Executive Directors will continue to explore options on how to 
use the remaining windfall profits. It was decided that in the 
interim, the windfall profits would remain in the Investment 
Account and be invested in short-term deposits.

Administrative and capital budgets 

In April 2011, in the context of the FY2012–14 medium-term 
budget, the Executive Board authorized total net administra-
tive expenditures for FY2012 of US$985 million as well as a 
limit on gross expenditures of US$1,123 million (see Table 
5.1).67 In addition, the Board approved up to US$34 million 
in carry-forward of unspent FY2011 resources. It also approved 
capital expenditures of US$162 million, the bulk of which 
were for renovations of the Concordia building and to start 
detailed planning for the renovation of the aging main 
headquarters building (see Box 5.1). 

The IMF’s work during FY2012 continued to be affected by 
the ongoing global crisis, and the approved budget aimed to 
provide sufficient resources to allow the organization to meet 
the associated needs of the membership. Relative to the 
previous financial year, which represented the final year of the 
Fund’s three-year restructuring and downsizing effort, the 
budget was increased by 3 percent in real terms to fund changes 
in the Fund’s core work that will be sustained well beyond 
the current crisis, for example, work on crisis prevention, 
cross-country analysis, and financial sector surveillance. Within 
the authorized limit, the FY2012–14 medium-term budget 
also included US$53 million in crisis-related temporary 
expenditures, which in FY2011 had been financed from 
unspent resources carried forward from FY2010 and authorized 
for spending in FY2011. 

Box 5.1

Building renovations 

The IMF’s main capital expenditures over the medium term will 
be on repairs and renovation of the main headquarters (HQ1) 
and Concordia buildings. Following several consultations with 
the Committee on the Budget about renovation options for both 
buildings, the Executive Board approved funding for the projects, 
as well as project-specific governance and financial control 
frameworks (over and above the Fund’s standard governance and 
control measures) that include project review teams, and in the 
case of HQ1, an external peer reviewer. Both of these projects 
were approved by the Executive Board in the context of the 
FY2012–14 medium-term budget.

HQ1. Studies culminating in FY2011 revealed that most of the 
building and its major systems, almost 40 years old, have exceeded 
or are reaching the end of their useful lives, and substantial 
investments are required to replace a number of key building 
systems to ensure safety, energy efficiency, and more rational use 
of space. After consideration of a number of alternative approaches, 
the least costly approach—renovating two floors at a time—was 

approved, despite its greater inconvenience to the IMF staff. In 
FY2012, management approved the architect’s conceptual design 
for the renovation, which is expected to meet the IMF’s business 
requirements and place the building in good operational condi-
tion for two decades. The repairs and renovation will be carried 
out over four years beginning in 2013. 

Concordia facility. In accordance with the approach recom-
mended by the IMF staff and approved in FY2011, renovations 
began in FY2012 on the 46-year-old Concordia building, to 
address structural and systems issues and bring the building 
up to modern standards, and the building is projected to 
reopen in spring 2013. The 81-year-old Bond building was 
put on the market and competitively sold in January 2012 for 
about US$22 million; the net proceeds from the sale were credited 
to the General Resources Account. The two buildings were part 
of the Concordia extended-stay facility, used primarily to house 
students attending courses at the former IMF Institute (now part 
of the Institute for Capacity Development; see Chapter 4).
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Table 5.1  

Budget by major expenditure category, FY2011–15  
)Millions of U.S. dollars( 
          

 FY2011   FY2012  FY2013  FY2014  FY2015 
 Budget outturn  Budget   outturn  Budget  Budget  Budget 

ADMiNiSTrATive         

Personnel   739 757 820 799 836  847 854

Travel   104 94 112 105 118  121 122

Buildings and other   169 169 181 178 181  180 182

Annual Meetings    —   —   —  —  6   —   — 

Contingency reserves    —   —  11 — 17  17 13  

        
ToTAL GroSS BUDGeT   1,013 1,021 1,123 1,082  1,159   1,164   1,171 
receipts1   -122 -104 -138 -136 -161 -168 -169

ToTAL NeT BUDGeT   891 917 985 947  997   997   1,002 
Carry-forward2   62  . . .  34  . . .   41   

ToTAL NeT BUDGeT iNCLUDiNG   
CArrY-ForwArD  953 917 1,019 947 1,038   997   1,002 
        
CAPiTAL         

Facilities and information technology   48   54  162   44  388   35   35 

Source: iMF office of Budget and Planning.          
Note: Components may not sum to totals because of rounding.

1 includes donor-financed activities, cost-sharing arrangements with the world Bank, sales of publications, parking, and other miscellaneous revenue.

2 resources carried forward from the previous year under established rules.         
 

          

Actual net administrative expenditures in FY2012 amounted to 
US$947 million, US$38 million below the authorized level, 
mainly as a result of lower-than-planned expenses for personnel. 
New staffing positions that were authorized as part of the FY2012 
budget were filled with some lags. Actual spending on capital 
information technology (IT) and facilities was largely as planned. 
Capital budget appropriations are approved for a period of three 
years, with proportionally lower spending typically in the first 
year, as most projects span a longer period. IT investments focused 
on improving information and data management, IT security, 
operational efficiencies, and replacing technology that was outdated 
or no longer supported.

For financial-reporting purposes, the IMF’s administrative expenses 
are accounted for in accordance with International Financial 
Reporting Standards rather than on a cash basis of budgetary 
outlays. These standards require accounting on an accrual basis 
and the recording and amortization of employee benefit costs 
based on actuarial valuations. Table 5.2 provides a detailed 
reconciliation between the FY2012 net administrative budget 
outturn of US$947 million and the International Financial 
Reporting Standards–based administrative expenses of SDR 613 
million (US$948 million) reported in the IMF’s audited financial 
statements for the year.

In April 2012, the Executive Board approved a budget for 
FY2013, including net administrative expenditures of US$997 
million and a limit on gross administrative expenditures of 
US$1,159 million, as well as a US$41 million in carry-forward 
of unspent FY2012 resources. The limit on net administrative 
expenditures for FY2013 remained unchanged in real terms 
relative to that in the previous year. The capital budget was set 
at US$388 million to finance necessary investments in facilities 
and IT. The Executive Board also endorsed an indicative budget 
for FY2014–15.

The FY2013–15 medium-term budget aims to strike a balance 
between continued pressures on the IMF related to its active 
role in the global effort to restore financial stability and the 
desire to preserve the gains from the completed restructuring. 
The budget preserves the level of temporary crisis-related 
resources approved in FY2012. At the same time, and to ensure 
that resources are not diverted from nonsystemic surveillance 
cases, other new demands are being met through a combination 
of reallocation measures involving streamlining and refocusing 
selected multilateral surveillance products (both focus and 
frequency) and other efficiency measures (for example, the 
merger of two departments; see “Building Capacity in Member 
Countries” in Chapter 4).
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Table 5.2

Administrative expenses reported in the financial statements   
)Millions of U.S. dollars, unless otherwise indicated(  
  

FY2012 NeT ADMiNiSTrATive BUDGeT oUTTUrN 947
  
Timing differences  

 Pension and postemployment benefits costs –28

 Capital expenditure—amortization of current and prior years’ expenditure 46

                                  
Amounts not included in the administrative budget  

 Capital expenditure—items expensed immediately in accordance with international Financial reporting Standards 7

 Gain on sale of fixed assets  –20

 reimbursement to the General Department )from the Post-Catastrophe Debt relief Trust and Special Drawing rights Department( –4
  

ToTAL ADMiNiSTrATive eXPeNSeS rePorTeD iN THe AUDiTeD FiNANCiAL STATeMeNTS 948
  

MeMorANDUM iTeM  

Total administrative expenses reported in the audited financial statements )millions of SDrs( 613
 

Sources: iMF Finance Department and office of Budget and Planning.  
Note: Components may not sum exactly to totals because of rounding. Conversions are based on the effective weighted average FY2012 U.S. dollar/SDr exchange rate for 
expenditures of about 1.55. 

Table 5.3

Arrears to the iMF of countries with obligations overdue by six months or more and by type
)Millions of SDrs; as of April 30, 2012(

                     By type

     General Department          Poverty reduction  
   Total  )including Structural Adjustment Facility(  Trust Fund  and Growth Trust

Somalia  232.8  224.6  8.2   — 

Sudan  982.6  901.4  81.2   — 

Zimbabwe  85.9   —    —   85.9 

Total  1,301.2  1,125.9  89.4  85.9

Source: iMF Finance Department.

Arrears to the IMF 

Overdue financial obligations to the IMF fell from SDR 1,305 
million at end-April 2011 to SDR 1,301 million at end-April 2012 
(Table 5.3). Sudan accounted for 75.5 percent of remaining arrears, 
and Somalia and Zimbabwe for 17.9 and 6.6 percent, respectively. 
At end-April 2012, all arrears to the IMF were protracted (outstand-
ing for more than six months); one-third consisted of overdue 
principal, the remaining two-thirds of overdue charges and inter-
est. More than four-fifths represented arrears to the GRA, and the 
remainder to the Trust Fund and the PRGT. Zimbabwe is the only 
country with protracted arrears to the PRGT. The general SDR 
allocation in August 2009 has facilitated all protracted cases in 
remaining current in the SDR Department.

Under the IMF’s strengthened cooperative strategy on arrears, 
remedial measures have been applied to address the protracted 
arrears. At the end of the financial year, Somalia and Sudan remained 
ineligible to use GRA resources. Zimbabwe will not be able to 

access GRA resources until it fully settles its arrears to the PRGT. 
A declaration of noncooperation, the partial suspension of techni-
cal assistance, and the removal from the list of PRGT-eligible 
countries remain in place as remedial measures related to Zimba-
bwe’s outstanding arrears to the PRGT. In April 2012, the Execu-
tive Board decided to continue the Fund’s technical assistance to 
Zimbabwe in targeted areas.

Audit mechanisms 

The IMF’s audit mechanisms comprise an external audit firm, an 
internal audit function, and an independent External Audit Commit-
tee (EAC) that, under the Fund’s By-Laws, exercises general oversight 
over the annual audit. 

External Audit Committee

The EAC has three members, selected by the Executive Board 
and appointed by the Managing Director. Members serve three-
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year terms on a staggered basis and are independent of the Fund. 
EAC members are nationals of different member countries and 
must possess the expertise and qualifications required to carry 
out the oversight of the annual audit. Typically, EAC members 
have significant experience in international public accounting 
firms, the public sector, or academia.

The EAC selects one of its members as chair, determines its 
own procedures, and is independent of the IMF’s management 
in overseeing the annual audit. It meets in Washington, D.C., 
each year, normally in January or February to conduct a midyear 
review, in June after the completion of the audit, and in July 
to report to the Executive Board. The IMF staff and the 
external auditors consult with EAC members throughout the 
year. The 2012 EAC members were Arfan Ayass, Amelia Cabal 
(chair), and Jian-Xi Wang.

External audit firm

The external audit firm, which is selected by the Executive Board 
in consultation with the EAC and appointed by the Managing 
Director, is responsible for conducting the IMF’s annual external 
audit and expressing an opinion on its financial statements; 
accounts administered under Article V, Section 2(b), of the 
Articles of Agreement; and the Staff Retirement Plan. At the 
conclusion of the annual audit, the EAC briefs the Executive 
Board on the results of the audit and transmits the report issued 
by the external audit firm, through the Managing Director and 
the Executive Board, for consideration by the Board of Governors. 

The external audit firm is normally appointed for five years. 
Deloitte & Touche LLP is currently the IMF’s external audit 
firm. It issued an unqualified audit opinion on the IMF’s 
financial statements for the financial year ended April 30, 2012.

Office of Internal Audit and Inspection

The IMF’s internal audit function is assigned to the Office of 
Internal Audit and Inspection (OIA), which independently 
examines the effectiveness of the Fund’s risk management, control, 
and governance processes. The OIA’s audit coverage includes Fund 
staff, and, since 2011, the Executive Board, offices of Executive 
Directors, and the Independent Evaluation Office and its staff.

The OIA conducted 16 audits and reviews in FY2012 in the 
following areas: financial audits on the adequacy of controls and 
procedures to safeguard and administer the IMF’s financial assets 
and accounts, IT audits to evaluate the adequacy of IT manage-
ment and the effectiveness of security measures, and operational 
and effectiveness reviews of work processes, associated controls, 
and the efficacy of operations in meeting the Fund’s overall goals. 
In addition, the OIA conducted five advisory and special reviews 
to help in streamlining business processes to facilitate the 
implementation of internal development projects, and to provide 

input and coordination support for special reviews of the Fund. 
It completed two investigations that started in FY2011.

Separate from its internal audit function, the OIA also serves as 
Secretariat to the Advisory Committee on Risk Management. In 
this capacity, the OIA coordinates production of an annual risk 
management report to the Board. OIA also provided technical 
and logistical assistance in FY2012 to the external panel convened 
to review the Fund’s risk management framework (see the next 
subsection, “Risk Management”). 

In line with best practices, the OIA reports to IMF management 
and to the External Audit Committee, thus ensuring its objectiv-
ity and independence. The Executive Board is informed of OIA 
activities twice a year, via an activity report that includes informa-
tion on its planned audits and reviews, as well as the results and 
status of audit recommendations, and all audit reports are shared 
with the Board. The final informal Board briefing on these matters 
for FY2012 took place in January 2012. No significant weaknesses 
in the Fund’s internal control structure and financial statements 
were identified, while the closure level for recommendations in 
FY2012 lagged behind that for FY2011.

Risk management

Efforts continued in FY2012 to strengthen the IMF’s risk manage-
ment framework. The Advisory Committee on Risk Management 
provides a cross-departmental forum for discussing important 
incidents and risks. As noted in the previous subsection, it prepares 
annually a risk management report discussing key risks facing the 
Fund and informally briefs the Board on risk management issues. 
In June 2011, the Executive Board discussed the 2011 Report on 
Risk Management. Noting a shift in the IMF’s risk profile against 
the backdrop of a multispeed global recovery, Executive Directors 
broadly concurred with the assessment of the main risks presented 
in the report and the proposed mitigation measures. They observed, 
however, that recent events had focused attention on the IMF, 
increasing reputational risks, and expressed interest in reviewing 
and discussing the findings of an external panel on risk management 
that had been convened.

In December 2010 a high-level external panel had been appointed 
to undertake an independent and comprehensive review of the 
IMF’s risk management framework. The panel was chaired by 
Guillermo Ortiz and included as members Jacob A. Frenkel, 
Malcolm D. Knight, and Thomas O’Neill. The panel submitted 
its report to the Managing Director in November 2011; the 
report was also shared with the Executive Board. In accordance 
with its terms of reference the panel assessed all aspects of the 
framework—the processes used to identify, evaluate, and mitigate 
potential risks to the Fund and its operations—recognizing the 
Fund’s unique role in the international financial system, partic-
ularly its surveillance activities and responsibilities in crisis 
lending. An informal briefing of Executive Directors was held 
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in January 2012, providing an opportunity for Executive Direc-
tors to question panel members on the findings and recom-
mendations included in their report. 

To follow up on the panel’s report, in March 2012 IMF 
management established a working group composed of senior 
staff acting in their personal capacity. This working group was 
tasked with (1) making concrete proposals to address key 
recommendations stemming from the external panel’s report 
and (2) examining the potential role of quantitative analysis in 
the IMF’s management of financial risks. The working group 
is expected to consult with outside experts in the private and 
public sectors and to complete its work in FY2013. 

MEMBERSHIP 

In April 2012, the Republic of South Sudan joined the IMF as its 
188th member upon the signing of the IMF’s Articles of Agreement 
by Finance and Economic Planning Minister Kosti Manibe Ngai 
at a ceremony in Washington, D.C.68 Managing Director Christine 
Lagarde welcomed the country to IMF membership and underscored 
that the Fund would do its best to assist the country in setting up 
the foundations for economic stability and growth.

South Sudan applied for membership in the IMF in April 2011, 
when the IMF initiated procedures for membership. It issued a 
declaration of independence from Sudan the following July. Since 
that time, the Fund has stepped up the provision of technical 
assistance and training to the country and engaged in a policy dialogue 
with the authorities in the areas of tax and customs administration, 
public financial management, oil revenue management, exchange 
rate policy, central banking, and macroeconomic statistics. The Fund 
has also coordinated with donors and technical assistance providers 
to support South Sudan through a dedicated trust fund for capacity 
building of about US$11 million over the four years following its 
becoming a member, with the European Union as a lead donor.

South Sudan’s initial quota in the IMF was set at SDR 123.0 million 
(US$190.7 million). With the inclusion of South Sudan, 
IMF members’ quotas amount to SDR 238.12 billion 
(US$369.09 billion).

HUMAN RESOURCES POLICIES AND 
ORGANIZATION 

Human resources in FY2012

Human resources management at the IMF must support the 
Fund as a knowledge-based institution, with staff as its key 
asset. The institution’s success hinges on its ability to attract, 
motivate, retain, and develop a highly skilled, innovative, and 
diverse workforce. The Fund made significant progress toward 
these objectives in FY2012, including through the continuation 
of strong recruitment and the implementation of important 
reforms aimed at improving the effectiveness and efficiency of 
human resources services across the institution. 

Workforce characteristics

The pace of recruitment at the IMF normalized in 2011 
following record hiring in 2009–10. The Fund hired 153 staff, 
compared to an annual average of 170 appointments in 
2007–11. Continuing the increase seen in 2010, and partly 
in response to crisis-related staffing needs, 53 percent of new 
staff were hired on a limited-term basis (42 percent in 2010). 
These shorter-term appointment types will provide the Fund 
with more flexibility to adjust its workforce in the years ahead. 
Midcareer economists with substantial policy experience 
represented a high share of total hiring (76 percent in 2011, 
up from 72 percent in 2010 and 59 percent in 2005), in many 
cases reflecting area departments’ need for staff with fiscal 
experience to handle the increase in Fund financing programs 
and technical assistance.

Left iMF Managing Director Christine Lagarde addresses staff 
at a town hall meeting in washington, D.C. Right South Suda-
nese women in Juba celebrate their country’s independence  in July 
2011.
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As of April 30, 2012, the IMF had 2,007 professional and 
managerial staff and 468 staff at the support level. A list of the 
Fund’s senior officers and the IMF’s organization chart can be 
found on pages 67 and 68, respectively.

The IMF makes every effort to ensure that staff diversity reflects 
the institution’s membership and recruits actively from all over 
the world (Web Tables 5.1–5.3 show the distribution of the staff 
by nationality, gender, and country type).69 Of the 188 member 
countries at end-April 2012, 156 were represented on the staff. 
The Fund made progress in hiring diverse staff during the year, 
but supply constraints and competition remain challenges: 41 
percent of new staff came from underrepresented regions and 44 
percent were female. The Fund’s Economist Program continued 
to provide particularly strong diversity results: about 70 percent 
of the FY2012 cohort came from underrepresented regions, and 
55 percent were women. Finally, policy measures introduced in 
2011 resulted in the hiring of an additional four staff from East 
Asia and the Middle East. After meeting the original benchmarks 
to increase the share of women at the managerial level, the Fund 
revised the benchmarks in 2011 and added a recruitment 
benchmark to advance progress toward improved representation 
of women at the professional and senior levels. Regarding the 
regional diversity benchmarks, the target for professional and 
managerial staff from transition countries was met in 2011, and 
work continues toward meeting the benchmarks for other 
underrepresented regions. 

Management salary structure 

Management remuneration is reviewed periodically by the Execu-
tive Board; the Managing Director’s salary is approved by the Board 
of Governors. Annual adjustments are made on the basis of the 
Washington, D.C., consumer price index. Reflecting the respon-
sibilities of each management position, as of July 1, 2011, the 
salary structure for management was as follows:

Managing Director    US$467,940

First Deputy Managing Director  US$406,900

Deputy Managing Directors   US$387,530

The remuneration of Executive Directors was US$244,350, and 
the remuneration of Alternate Executive Directors was 
US$211,370. The average salary in FY2012 for IMF senior 
officers (see page 67) was US$312,934. Web Table 5.4 provides 
the salary scale for the IMF staff.

Human resources reforms

Staff survey

Early in 2012, IMF management adopted an action plan to 
address the challenges identified in a staff survey conducted the 
previous year. Nine projects with Fund-wide reach were initiated, 

tackling areas such as career development, performance manage-
ment, leadership, and accountability. Policy design proposals 
were completed by the end of April 2012 and will move toward 
full implementation in FY2013. The next staff survey will be 
conducted in late 2013.

Promotion reform, compensation, and benefits

Reforms were introduced in 2011 aimed at building promotion 
decisions around a structured talent review process, supported by 
comprehensive competency frameworks and explicit limits on the 
number of promotion slots. A thorough comparator-based review 
of staff compensation was also conducted, and significant progress 
was made in implementing previously approved reforms to the staff 
retirement plan. A task force review of the 2008 Medical Benefits 
Plan reforms found that the reform objectives had been achieved. 

Modernizing human resources service delivery

The Fund’s Human Resources Department achieved efficiency savings 
during the year and progressed with the streamlining and automation 
of its activities. Areas in which specific streamlining was achieved 
include leave processing and administration, overseas benefits, and 
performance monitoring for fixed-term staff. 

Board review of 2010 Diversity Annual Report

Each year, the IMF’s Diversity Advisor prepares a report that 
provides an accounting of the institution’s efforts to promote a 
more diverse working environment and conditions. The report 
is prepared in consultation with the Fund’s Diversity Council, a 
Fund-wide representative body that provides guidance to IMF 
management, department heads, and departmental Diversity 
Reference Groups; is presented to the Executive Board; and is 
published on the Fund’s external website.70

In May 2011, the Executive Board discussed the 2010 Diversity 
Annual Report.71 Executive Directors recognized the value of 
diversity in improving institutional quality and performance. They 
welcomed the important progress made in recent years in this area: 
in particular, building on the diversity infrastructure put in place 
over previous years, the share of staff from underrepresented regions 
had increased modestly and that of female staff had increased 
further in 2010, and several new initiatives had been launched to 
support sustained progress in subsequent years. 

Executive Directors highlighted the important challenges that 
lay ahead in order to achieve staff diversity that adequately reflected 
the Fund’s membership. They took the opportunity to provide 
IMF management with broad guidance for the organization and 
appointment of Fund staff, while supporting the report’s recom-
mendations. They encouraged management and staff to step up 
the momentum and press ahead vigorously in implementing the 
Fund’s diversity agenda. 
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Executive Directors welcomed the further increase in the share 
of professional staff from developing and transition countries to 
near 45 percent. They noted, however, that the shares of nation-
als from the four underrepresented regions (Africa, East Asia, the 
Middle East, and transition countries) remained low, including 
at the senior level. They supported policy measures that had 
recently been adopted and called for stronger efforts to raise the 
share of nationals from these regions, especially for the Middle 
East region, whose share had declined over the preceding decade. 

Executive Directors considered the value of greater diversity of 
experience and expertise among staff in fostering an effective workforce, 
noting also the conclusions of the IEO evaluation of IMF performance 
in the run-up to the financial and economic crisis. They recommended 
taking into account educational, professional, linguistic, and other 
dimensions of diversity in recruitment and career development. 

Executive Directors commended the achievement of the 
20 percent benchmark for the representation of women among 
senior staff but noted that the Fund lagged behind most 
comparator international institutions in this regard. They saw a 
need to further improve gender diversity in core functions, such 
as senior and economist positions. In this regard, they encouraged 
the ongoing IMF initiative to reset the benchmark for women 
among senior staff at an appropriately ambitious level and pointed 
to the need for supportive working conditions.

Executive Directors supported the report’s additional recom-
mendations for further action. They stressed that sustained rapid 
progress toward the Fund’s diversity goals required continuing 
strong leadership from management and close monitoring and 
accountability for results of managers at all levels. They called 
for a special effort to promote diversity among the Fund’s senior 
personnel managers. They welcomed the diversity strategy’s 
emphasis on training and educating staff at all levels about the 
business case for diversity and adapting personnel management 
practices to align with the Fund’s diversity objectives. 

Management changes

In May 2011, former Managing Director Dominique Strauss-Kahn 
informed the Executive Board of his intention to resign as 
Managing Director, with immediate effect.72 Upon the Manag-
ing Director’s resignation, First Deputy Managing Director John 
Lipsky—who had announced that he would not seek to extend 
his term as First Deputy Managing Director when it expired 
(see Box 5.2)—took over as Acting Managing Director. The 
Executive Board immediately initiated the selection process for 
the next Managing Director,73 adopting a procedure that allowed 
the selection to take place in an open, merit-based, and trans-
parent manner. Nominees were evaluated against a candidate 
profile that set forth the qualifications expected, to establish a 
short list of nominees, without geographical preferences. 

Short-listed candidates were then interviewed by the Executive 
Board, after which the Board met to discuss their strengths, 
with the objective of selecting the new Managing Director by 
consensus, as had been the case in previous selection rounds.

In late June, the Board selected Christine Lagarde to serve as 
IMF Managing Director and Chairman of the Executive Board 
for a five-year term starting the following month.74 Mme. 
Lagarde is the first woman named to the top IMF post since 
the institution’s inception in 1944. 

A national of France, Mme. Lagarde had been the Minister of 
Finance of France since June 2007. Prior to that, she had served 
as France’s Minister for Foreign Trade for two years. She also 
had an extensive and noteworthy career as an antitrust and 
labor lawyer, serving as a partner with the international law 
firm of Baker & McKenzie, where the partnership elected her 
as chairman in October 1999. She held the top post at the firm 
until June 2005, when she was named to her initial ministerial 
post in France. She holds degrees from the Institute of Political 
Studies and from the Law School of University Paris X.

Shortly after beginning her term as Managing Director, Mme. 
Lagarde proposed the appointment of David Lipton to the 
position of First Deputy Managing Director, as well as the 
appointment of Special Advisor to the Managing Director Min 
Zhu to the position of Deputy Managing Director.75 Mr. Lipton, 
a U.S. national, was at the time the Special Assistant to the 
President and Senior Director for International Economic 
Affairs at the U.S. National Economic Council and U.S. National 
Security Council at the White House. Before taking that job, 
he had been Managing Director and Head of Global Country 
Risk Management at Citi and Managing Director of Moore 
Capital Strategy Group at Moore Capital Management. He 
had also held senior positions at the U.S. Treasury Department, 
and served as an economic advisor to the governments of Poland, 
Russia, and Slovenia during their transitions. After graduating 
from Harvard University in 1982, where he earned his master’s 
degree and doctorate in economics, Mr. Lipton had served on 
the staff of the IMF for eight years, working on economic 
stabilization issues in emerging market economies and low-
income countries. 

Mr. Zhu joined the IMF from the People’s Bank of China in 
2010, where, as Deputy Governor, he was responsible for 
international affairs, policy research, and credit information. 
Prior to his service at China’s central bank, he held various 
positions at the Bank of China, where he served as Group 
Executive Vice President, responsible for finance and treasury, 
risk management, internal control, legal and compliance, and 
strategy and research. Mr. Zhu also worked at the World Bank 
for six years and taught economics at both Johns Hopkins 
University and Fudan University.
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Box 5.2

Farewell to John Lipsky

After a distinguished five-year term as the First Deputy Manag-
ing Director, John Lipsky left the IMF in November 2011, 
having remained for three additional months as a Special 
Advisor to the Managing Director. In a farewell reception at 
IMF headquarters, Executive Directors and IMF management 
and staff gathered to pay tribute to Mr. Lipsky and his impor-
tant contributions to the IMF. 

Addressing the gathering, Managing Director Christine Lagarde 
noted the many things at the IMF that “would not have existed 
without John Lipsky,” singling out for particular mention the 
Early Warning Exercise, the Fund’s close relationship with the 
Financial Stability Board, its close collaboration with the Group 
of Twenty, and in particular its participation in that organization’s 
Mutual Assessment Process. Executive Board Dean A. Shakour 
Shaalan offered reasons Mr. Lipsky would be remembered “with 
great fondness” and drew attention in particular to his service 
as Acting Managing Director, observing that his leadership and 
stewardship of the institution had seen it through a very difficult 
time. Appearing by video, former Managing Director Rodrigo 

de Rato called hiring Mr. Lipsky “one of the best decisions I 
made” during his time at the Fund, and Staff Association 
President Susan George recounted particular occasions on which 
Mr. Lipsky had come to the support of staff. The Staff Associa-
tion gave Mr. Lipsky a certificate for a donation in his name to 
the Staff Compassionate Fund, and the Managing Director 
presented Mr. Lipsky and his wife with flowers, as well as a 
commemorative photo album and book of Mr. Lipsky’s speeches 
during his time as First Deputy Managing Director. 

Mr. Lipsky recalled walking into the IMF for the very first 
time in 1973 and his service in the Western Hemisphere and 
Exchange and Trade Relations (forerunner to the current 
Strategy, Policy, and Review) Departments and as Resident 
Representative in Chile. He termed his time as First Deputy 
Managing Director “a fantastic experience,” praising the IMF 
staff during that time as the most talented group that had ever 
served the institution and singling out members of his personal 
staff, as well as his former and current management colleagues, 
for particular gratitude.

ACCOUNTABILITY 

Transparency

The IMF’s transparency policy, enacted in 1999 and most recently 
revised in March 2010, states that “recognizing the importance 
of transparency, the Fund will strive to disclose documents and 
information on a timely basis unless strong and specific reasons 
argue against such disclosure.” This principle, according to the 
policy, “respects, and will be applied to ensure, the voluntary 
nature of publication of documents that pertain to member 
countries.”76 The Executive Board receives annual updates on 
the implementation of the Fund’s transparency policy; these 
reports are part of the information the IMF makes public as part 
of its efforts in the area of transparency. The 2011 update is 
available on the IMF’s website.77

Independent Evaluation Office

The Independent Evaluation Office, established in 2001, evalu-
ates IMF policies and activities with the goal of increasing the 

Fund’s transparency and accountability, strengthening its 
learning culture, and supporting the Executive Board’s 
institutional governance and oversight responsibilities. Under 
its terms of reference, the IEO is fully independent of Fund 
management and operates at arm’s length from the Executive 
Board, to which it reports its findings.

Ongoing IEO evaluations include “International Reserves: 
IMF Advice and Country Perspectives,” “The Role of the IMF 
as Trusted Adviser,” and “Learning from Experience at the 
IMF: An IEO Assessment of Self-Evaluation Systems.” Full 
texts of completed evaluations, information on those that are 
in progress, issues papers, IEO Annual Reports, and other 
documentation are available on the IEO website.78

The IEO celebrated its first decade with a conference at 
IMF headquarters in December 2011. The conference was 
attended by Executive Directors, current and former 
management, senior staff, external stakeholders, and current 
and past IEO evaluation teams. Box 5.3 gives highlights 
of the conference.
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Box 5.3

The independent evaluation office’s tenth anniversary conference

In his opening remarks at the office’s tenth anniversary conference, 
“Ten Years of Independent Evaluation at the IMF: What Does It 
Add Up To?” Independent Evaluation Office (IEO) Director Moises 
Schwartz observed that the IEO was created to strengthen learning 
and accountability at the IMF and to enhance understanding among 
external stakeholders of how the institution works. These goals have 
formed the basis of IEO evaluations. Addressing the conference, 
Managing Director Christine Lagarde urged the IEO to “continue 
to produce honest, fair, and demanding analysis.” She observed that 
the IEO brings “ruthless truth-telling to an organization that tells 
the truth,” emphasizing the IMF’s reliance on “honesty and credibil-
ity.” The Chairman of the Executive Board’s Evaluation Committee, 
Executive Director Moeketsi Majoro, pointed to the “commendable 
contribution that the IEO is making in helping the Fund deliver its 
mandate more effectively,” adding that “as a watchdog, the IEO has 
to tell it like it is,” bringing out “both the successes and the shortcom-
ings.” He further observed that “for the IMF to remain relevant and 
thrive, learning better and faster is critically important . . . it is those 
most responsive to change [who survive].”

The conference offered an opportunity to consider recurring themes 
in IEO evaluations. Mr. Schwartz highlighted the following: 

•the need to strengthen IMF governance and clarify roles and 
responsibilities—from the IMFC and the Board to management 
and senior staff;

•the centrality of greater evenhandedness across the membership 
in the application of policies and framing of advice; 

•the importance of creating incentives to encourage alternative 
views and support staff in raising difficult issues with country 
authorities, even in the largest countries; and 

•the imperative to better integrate analytical and operational 
work across departments—promoting cooperation and reducing 
turf battles and silo behavior.

Participants congratulated the IEO on its work, underscoring 
the IEO’s independence and the quality of its evaluation reports 
as key strengths. They saw room for improvement in areas such 
as dissemination and follow-up on recommendations. In 
particular, many reiterated weaknesses in the IMF’s framework 
for implementation and monitoring of follow-up on Board-
endorsed IEO recommendations. 

Executive Board reviews of IEO reports and 
recommendations 

As noted previously, although the IEO operates at arm’s length 
from the Executive Board, it does report its findings to the Board, 
which reviews the findings. In May 2011, the IEO completed 
and published its evaluation of the relevance and utilization of 
research at the IMF, which was discussed by the Executive Board 
the following month. The full text of the evaluation, including 
the Summing Up of the Executive Board discussion pertaining 
to it, is available on the IEO’s website. 

Implementation of Board-endorsed IEO recommendations

Soon after each Executive Board discussion of an IEO evaluation 
report, IMF management presents to the Board a forward-
looking implementation plan for those IEO recommendations 
that the Board endorses. The implementation plan is part of a 
framework, established following an external evaluation of the 
IEO, that seeks to ensure a more systematic follow-up and 
monitoring of the implementation of Board-endorsed IEO 
recommendations. That framework includes the Periodic Moni-
toring Report, established in 2007. Each Periodic Monitoring 
Report focuses on how the implementation of recent management 
implementation plans has advanced and whether outstanding 
recommendations from the previous report have been implemented. 

In September 2011, the Executive Board reviewed the Fourth 
Periodic Monitoring Report,79 which examines the implementa-
tion status of the management information plan pertaining to 
recommendations from the IEO’s evaluation of IMF involvement 
in international trade policy issues. It also provides an update on 
progress in regard to improving the Monitoring of Fund Arrange-
ments database and staff mobility—issues highlighted by the 
Executive Board’s Evaluation Committee from the previous 
Periodic Monitoring Report. The Board supported the report’s 
conclusion that all key performance benchmarks related to the 
trade management information plan either had been met or were 
on track for timely completion. No new remedial actions were 
proposed, and there were no outstanding performance benchmarks 
to be reviewed in the next Periodic Monitoring Report, although 
it would provide further updates as necessary on broader issues 
raised in the context of the Fourth Report.

Ethics framework for staff, management, and 
the Executive Board

The IMF’s ethics framework includes a comprehensive set of rules 
and procedures for disciplinary action, supported by a robust 
infrastructure that includes the independent Ethics Advisor, an 
independent Ombudsperson, and the Integrity Hotline, which 
enables staff and the general public to report misuse of IMF resources 
or misconduct by staff or vendors securely and anonymously. 
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In May 2011, the IMF issued revised standards of conduct for 
staff,80 bringing to fruition more than two years of work on 
strengthening the institution’s ethical framework. The enhanced 
standards of conduct introduced new reporting requirements in 
regard to close personal relationships in the workplace and updated 
the institution’s policies on harassment and discrimination. They 
also reinforced protection against retaliation for staff who report 
suspected misconduct, while clarifying procedures for conduct-
ing and overseeing investigations of such misconduct. The work 
on updating the standards involved broad collaboration and 
consultation across the institution. The Fund also benchmarked 
its policies against those of comparator institutions and reviewed 
best practices in a cross-section of other organizations.

Executive Directors have also adopted a Code of Conduct,81 

which is intended to provide guidance on ethical standards in 
connection with, or having a bearing on, their status and 
responsibilities in the Fund. An Ethics Committee of the 
Executive Board considers matters relating to the Code of Conduct. 
In addition, the Committee gives guidance to Executive Directors, 
upon request, on ethical aspects of conduct of their alternates, 
advisors, and assistants.

Engagement with external stakeholders
Outreach 

The IMF’s objective in engaging with civil society organizations 
(CSOs) and youth leaders, trade and labor unions, parliamentar-
ians, academics, and think tanks is twofold: first, to listen to 
external voices to better understand their concerns and perspec-
tives, with the aim of improving the relevance and quality of 
Fund policy advice; and second, to improve the outside world’s 
understanding of IMF objectives and operations. New tools are 
increasingly being used in the Fund’s outreach, including social 
media (see Box 5.4), videos, and podcasts.

Outreach by IMF management

As the importance of the IMF’s outreach efforts has grown in the 
face of the crisis and aftermath, the management team has played 
an increasingly important role in recent years in the IMF’s outreach 
efforts. In addition to the more specific outreach goals outlined 
below, outreach by management and senior IMF staff provides an 
opportunity, more broadly, to articulate the organization’s strategic 
vision and the key policy priorities for the membership at large; 
to marshal support for policymakers for difficult national reforms 
that carry both domestic and global benefits; to learn more about 
issues affecting key stakeholders in member countries, including 
nontraditional constituents, with the aim of strengthening Fund 
analysis and policy advice; and to reinforce the Fund’s commitment 
to providing needed support to members, particularly those most 
affected by the crisis. 

The Managing Director traveled to all five regions during FY2012, 
meeting with heads of state and other key stakeholders in member 
countries, making concerted efforts to engage with media, labor, 
CSOs, parliamentarians, and business groups. Likewise, the First 
Deputy Managing Director and Deputy Managing Directors 
traveled extensively during the year and took advantage of numer-
ous opportunities to further the IMF’s outreach objectives.

Engagement with labor groups 

IMF cooperation with the International Labour Organization (ILO) 
deepened in FY2012 in the face of the ongoing crisis in Europe. In 
the joint Social Protection Floor Initiative, currently being piloted 
in El Salvador, Mozambique, and Vietnam, the ILO determines 
what would be needed beyond existing social protection mechanisms 
to establish a basic social protection floor and estimates the cost of 
a basic set of social transfers; the IMF then assesses the scope for 
implementing the necessary benefits package in a fiscally sustain-

Box 5.4

iMF launches Arabic blog

As part of efforts to increase outreach in the Middle East, the 
IMF launched its Arabic-language blog, The Economic Window 
( ), in October 2011.a The blog complements the 
IMF’s English-language blog, iMFdirect—the Fund’s global 
economy forum—and the Spanish-language blog, Diálogo a Fondo; 
the IMF also has a specialized Public Financial Management blog. 
The new Arabic blog aims to encourage interactive debate and 
offer analysis and potential solutions on economic issues in the 
Middle East and North Africa, while providing Arabic commen-

taries and research on global topics. In its first seven months, the 
blog established a significant readership and posted more than 60 
articles, including three blog posts by the Managing Director and 
four by Deputy Managing Director Nemat Shafik. As of the end 
of FY2012, it had built up a readership in 52 countries, including 
Algeria, Egypt, Jordan, Kuwait, Libya, Oman, Saudi Arabia, 
Tunisia, and the United Arab Emirates. It had been well received 
in the Middle East and North Africa, and the content had been 
reproduced by leading Arab blogs and news sites.

a The blog is available at http://blog-montada.imf.org/
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able way, and options are presented to country authorities for 
decision. IMF-ILO collaboration on labor market and employment 
issues focuses on policies to promote employment-creating growth, 
with Fund work focusing primarily on the macroeconomic policy 
dimension, while the ILO addresses labor market institutional issues. 
The collaboration reflects the rising importance of labor market 
issues in Fund advice, especially in program countries and countries 
in the Middle East and North Africa, where youth unemployment 
has proven to be a critical issue affecting macroeconomic stability. 
The social dialogue element of the two organizations’ collaboration 
gained new momentum in FY2012 with preliminary meetings for 
previously agreed-upon consultations among authorities, unions, 
and employers in Bulgaria, the Dominican Republic, and Zambia. 
Formal dialogues were expected to begin in FY2013.

Interaction with labor unions has become an integral element of 
IMF outreach to nongovernmental stakeholders, and contact with 
unions in Europe took on increasing importance during FY2012 
as the European crisis became more severe. Meetings with national 
trade unions now take place during the majority of Article IV 
missions or staff visits, and many resident representatives maintain 
regular contacts with unions. In addition, IMF management and 
departments are in regular contact with representatives of the 
international trade union movement, often under the umbrella of 
the International Trade Union Confederation, and also in the 
context of the IMF’s relationship with the ILO. 

Engagement with civil society organizations

The IMF has engaged intensively with CSOs—such as nongov-
ernmental organizations, academic institutions and groups, and 
think tanks—on policy issues for the past decade, with a continu-
ing emphasis on low-income countries. Highlights of this engage-
ment in FY2012 were two conferences, “Management of Natural 
Resources in Sub-Saharan Africa,” cohosted with the government 
of the Democratic Republic of the Congo in March 2012, and 
“The East African Community after 10 Years: Deepening EAC 
Integration,” cohosted with the Secretariat of the East African 
Community the previous month. 

Meetings and seminars with CSOs have proven to be excellent avenues 
for the IMF not only to provide information, but also to listen directly 
to CSOs’ views and voices. Since 2009, the Fund has also solicited 
CSO views more systematically on specific issues—for example, 
natural resources taxation and wealth management, the Triennial 
Surveillance Review (see Chapter 3), and the review of conditional-
ity—through public online consultations. 

The CSO Fellowship Program for the 2011 Annual and 2012 Spring 
Meetings provided an alternative platform for a combined total of 
41 leaders from civil society and youth organizations to discuss and 
enhance the Fund’s policy agenda through seminars, face-to-face 
consultations, and bilateral meetings with IMF management, 
Executive Directors, and directors and staff from various IMF 

departments. Similarly, as part of its efforts to foster two-way interac-
tion with stakeholders at the country level, in FY2012 the IMF 
launched its Academic Fellowship Program, which brings academics 
from low- and middle-income countries to the IMF’s Annual and 
Spring Meetings, where they participate actively in official events and 
interact with staff at all levels of the institution. A total of 15 academ-
ics from all regions were sponsored during the year. 

In addition, the Fund has also broadened and intensified its dialogue 
and interactions with think tanks and academics around the world 
and engages them regularly in joint public events and in private 
exchanges of ideas and views. 

Engagement with legislators

IMF outreach to legislators is aimed at listening to their views and 
concerns about the Fund’s policy advice to countries, and IMF 
country teams meet with legislators on a regular basis to discuss 
country-specific issues. During FY2012, the Fund organized, in 
collaboration with the Parliamentary Network, several events that 
were particularly geared toward legislators. A workshop held at the 
2011 Annual Meetings brought together 24 legislators from 19 
countries to discuss the impact of global financial crisis on develop-
ing countries and offered legislators an opportunity to provide their 
views and perspectives on a range of issues. Another workshop during 
the 2012 Spring Meetings focused on the continued challenges facing 
developing countries in attempting to deal effectively with the crisis 
and on issues such as inclusive growth and IMF governance reforms.

In March 2012, more than 120 parliamentarians from 40 African 
countries gathered in Kigali, Rwanda, for a two-day conference, 
organized by the Parliamentary Network in collaboration with the 
IMF and World Bank, on building the private sector’s role as an engine 
of growth in Africa. The conference was hosted by the Rwandan 
government and included an address by President Paul Kagame. 

Charitable activities 

The IMF’s Civic and Community Relations Program builds on the 
institution’s overarching objective to foster policies that boost economic 
growth and improve the well-being of people in its 188 member 
countries. It aims to help the community in the greater Washington, 
D.C., area (the IMF’s host city), as well as charities working in 
developing countries, through staff donations that are partially matched 
by the institution, volunteering activities, and community initiatives. 
Fund grants and donations have totaled more than US$18 million 
since 1994 when the program was created and reached nearly 
US$800,000 in FY2012. That total included just over US$325,000 
in matching funds for the Helping Hands program, an annual 
employee giving campaign that raised more than US$650,000 from 
staff and retirees in its fall 2011 campaign, and nearly US$70,000 in 
matching contributions for staff-initiated humanitarian relief drives 
to assist victims of natural disasters in developing countries. The 
Fund’s Civic Program Advisory Committee, a twelve-member 
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committee of volunteers representing staff, retirees, and spouses, 
leads Fund efforts to support, through monetary grants (totaling 
nearly US$400,000 in FY2012), nonprofit organizations in 
Washington, D.C., and in developing countries.

Regional Economic Outlook reports

The IMF publishes, as part of its World Economic and Financial 
Surveys, Regional Economic Outlook reports (REOs), providing 
more-detailed analysis of economic developments and key policy 
issues for major world regions. Publication of the REOs is typically 
coordinated with extensive outreach events in each region. Press 
releases summarizing REO findings can be found on the IMF’s 
website, along with the full text of the REOs themselves, as well as 
transcripts and webcasts of press conferences held upon publication.82

IMF regional offices 

Office for Asia and the Pacific

As the Fund’s window to the Asia and Pacific region, the importance 
of which is growing in the global economy, the Office for Asia and 
the Pacific (OAP) assists in monitoring economic and financial 
developments to help bring a more regionally focused perspective 
to the Fund’s surveillance. It seeks both to enhance the understand-
ing of the Fund and its policies in the region and to keep the Fund 
informed of regional perspectives on key issues. In this capacity, 
OAP has increased its bilateral and regional surveillance with an 
expanding role in Mongolia, active participation on Japan work, 
increased regional surveillance with forums in Asia including 
ASEAN+3, and stepped-up outreach in support of the 2012 Annual 

Meetings in Tokyo. OAP also continues to organize conferences and 
events that offer a forum for discussion of current topics central to the 
IMF’s work (Box 5.5 gives one example), as well as promoting capac-
ity building in the region through the Japan-IMF scholarship program 
and macroeconomic seminars.

Offices in Europe

The IMF’s Offices in Europe (EUO) represent the Fund in the 
region, advising management and departments as needed, support-
ing the Fund’s operations in Europe, and providing a conduit for 
European views on issues of interest to the Fund. European-based 
institutions, including the Organisation for Economic Co-oper-
ation and Development (OECD), EU, FSB, and BIS, are playing 
a crucial role in dealing with the economic and financial crisis. 
Strengthening the IMF’s coordination with these institutions has 
thus been paramount. 

EUO’s activities focus primarily on four areas. First, EUO contrib-
utes to the Fund’s multilateral and regional surveillance by repre-
senting the IMF in various institutions and by reporting on the 
views and activities of European-based international organizations, 
think tanks, and prominent experts, and participating in Fund 
consultations with EU institutions. Second, EUO represents the 
Fund in the day-to-day activities of the OECD’s Development 
Assistance Committee and has close working relationships with 
bilateral and multilateral development agencies in Europe. Third, 
EUO conducts extensive outreach to better inform the policy 
debate and disseminate the Fund’s views on key policy issues in 
Europe. Fourth, EUO works with the Fund’s Human Resources 
Department to help fulfill the Fund’s recruitment objectives.

Box 5.5

Conference on public health care reform in Asia 

Health care reform is an important fiscal issue worldwide, particularly 
in advanced economies, where public health spending is projected 
to rise by an average of 3 percentage points of GDP over the next 
20 years. Senior government officials and leading academics from 
11 countries discussed public health reform in Asia at an October 
2011 conference in Tokyo, jointly organized by the IMF’s Fiscal 
Affairs Department and Office for Asia and the Pacific and supported 
by the Japanese government. The one-day conference was part of 
the IMF’s efforts to continue its dialogue with country authorities 
and the public on the key fiscal challenges facing member countries.

In opening the conference, IMF Deputy Managing Director Min 
Zhu underscored that successful fiscal consolidation efforts in 
advanced economies would require containing the growth of age-
related public spending, including on health. Effective policy tools 
exist to contain the grown of public health care spending, he observed, 
including budget caps, judicious use of competition to foster efficiency, 
payment systems that reduce the use of fee-for-service arrangements, 

and greater reliance on private financing, including through greater 
use of private insurance. 

As Mr. Zhu noted, in emerging economies, there is more fiscal space 
to increase spending to expand coverage of health services, especially 
in emerging Asia, where health outcomes are good relative to 
spending. Challenges include the need to provide universal coverage 
to the population with a fiscally sustainable package of services. The 
goal would be to lower high out-of-pocket expenditures to improve 
financial protection. Assessing the cost-effectiveness of health 
interventions is also a priority for the region.

Asia offers a number of success stories that can be drawn upon in 
forging reform strategies. These include Japan’s success in containing 
cost growth, as well as Thailand’s achievement of universal health 
coverage in spite of a high degree of labor market informality. The 
appropriate mix of reforms to draw from the region’s success stories 
will depend on country circumstances.
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املديرون التنفيذيون واملناوبون
1 
ح�سب الو�سع يف 30 اإبريل 2012

 املعينون 

ميغ لوند�ساغر

�شاغر

الوليات املتحدة

ميت�سوهريو هريو�ساوا

توميوكي �شيمودا

اليابان

هوبرت تيماير

�شتفن ماير

اأملانيا

اأمربواز فايويل

اآلي�س ترياكول  

فرن�ضا

األك�سندر غيبز

روبرت اإيلدر  

اململكة املتحدة

 املنتخبون

ويلي كيكنز 

)بلجيكا(

يوهان برادر 

)النم�شا(

النم�ضا، بيالرو�ش، بلجيكا، اجلمهورية الت�ضيكية، 

هنغاريا، كو�ضوفو، لك�ضمربغ، اجلمهورية 

ال�ضلوفاكية، �ضلوفينيا، تركيا 

كارلو�س برييز-فريديا

)املك�ضيك(

خوزيه روجا�س رامرييز

)فنزويال( 

كو�ضتاريكا، ال�ضلفادور، غواتيمال، هندورا�ش، 

املك�ضيك، نيكاراغوا، اإ�ضبانيا، فنزويال

منو �سنيل

)هولندا(

يوري ياكو�شا

)اأوكرانيا(

اأرمينيا، البو�ضنة والهر�ضك، بلغاريا، كرواتيا، 

قرب�ش، جورجيا، اإ�رشائيل، جمهورية مقدونيا 

اليوغ�ضالفية ال�ضابقة، مولدوفا، اجلبل الأ�ضود، 

هولندا، رومانيا، اأوكرانيا

اأريغو �سادون

)اإيطاليا(

ثانو�س كات�شامبا�س

)اليونان(

األبانيا، اليونان، اإيطاليا، مالطة، الربتغال، �ضان 

مارينو، تيمور-لي�ضتي

ديرجيون �سيا

)�ضنغافورة(

اأيدا بودميان 

)اإندوني�شيا(

بروناي دار ال�ضالم، كمبوديا، فيجي، اإندوني�ضيا، 

جمهورية لو ال�ضعبية الدميقراطية، ماليزيا، 

ميامنار، نيبال، الفلبني، �ضنغافورة، تايلند، تونغا، 

فييت نام

تاو جانغ

)ال�ضني(

بينغ �شونغ

)ال�شني(

ال�ضني

كري�ستوفر ليغ

)اأ�ضرتاليا(

هو�شيونغ يل

)كوريا(

اأ�ضرتاليا، كرييباتي، كوريا، جزر مار�ضال، وليات 

ميكرونيزيا املوحدة، منغوليا، نيوزيلندا، بالو، 

بابوا غينيا اجلديدة، �ضاموا، �ضي�ضيل، جزر �ضليمان، 

توفالو، اأوزبك�ضتان، فانواتو

توما�س هوكني

)كندا(

ماري اأودي

)اآيرلندا(

اأنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادو�ش، بليز، 

كندا، دومينيكا، غرينادا، اآيرلندا، جامايكا، �ضانت 

كيت�ش ونيف�ش، �ضانت لو�ضيا، �ضانت فن�ضنت وجزر 

غرينادين

1   تظهر القوة الت�ضويتية لرئي�ش كل دائرة انتخابية يف امللحق الرابع على ال�ضفحة الإلكرتونية للتقرير ال�ضنوي )www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng/(؛ ويرد ح�رش للتغريات يف 

املجل�ش التنفيذي يف ال�ضنة املالية  2011 يف امللحق اخلام�ش على ال�ضفحة اللكرتونية للتقرير ال�ضنوي.

بيني اأندر�سن

)الدامنرك(

اأودون غرون

)الرنويج(

الدامنرك، اإ�ضتونيا، فنلندا، اآي�ضلندا، لتفيا، ليتوانيا، 

الرنويج، ال�ضويد

موكيت�سي ماجورو

)لي�ضوتو(

ممودو �شاهو

)غامبيا(

اأنغول، بوت�ضوانا، بوروندي، اإريرتيا، اإثيوبيا، 

غامبيا، كينيا، لي�ضوتو، ليبرييا، مالوي، موزامبيق، 

ناميبيا، نيجرييا، �ضرياليون، جنوب اإفريقيا، 

ال�ضودان، �ضوازيلند، تنزانيا، اأوغندا، زامبيا، 

زمبابوي

عبد ال�سكور �سعالن

)م�رش(

�شامي جدع

)لبنان(

البحرين، م�رش، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، 

ليبيا، جزر ملديف، ُعمان، قطر، اجلمهورية العربية 

ال�ضورية، الإمارات العربية املتحدة، اجلمهورية 

اليمنية

ارفيند فريماين

)الهند(

ناندالل ويرا�شينغ

)�رشي النكا(

بنغالدي�ش، بوتان، الهند، �رشي لنكا

باولو نيغويرا باتي�ستا

)الربازيل(

ماريا اأجنليكا اأربيليز

)كولومبيا(

الربازيل، كولومبيا، اجلمهورية الدومينيكية، 

اإكوادور، غيانا، هايتي، بنما، �ضورينام، ترينيداد 

وتوباغو

اأحمد اخلليفي

)اململكة العربية ال�ضعودية(

فهد ال�شاطري

)اململكة العربية ال�شعودية(

اململكة العربية ال�ضعودية

رينيه ويرب

)�ضوي�رشا(

كاتارجينا زايديل كوروف�شكا

)بولندا( 

اأذربيجان، كازاخ�ضتان، جمهورية قريغيز�ضتان، 

بولندا، �رشبيا، �ضوي�رشا، طاجيك�ضتان، 

تركمان�ضتان

األيك�سي موجني

)الحتاد  الرو�ضي(

اأندريه لو�شني

)االحتاد  الرو�شي(

الحتاد الرو�ضي

جعفر جمرد 

)جمهورية اإيران الإ�ضالمية(

حممد الدايري

)املغرب(

جمهورية اأفغان�ضتان الإ�ضالمية، اجلزائر، غانا، 

جمهورية اإيران الإ�ضالمية، املغرب، باك�ضتان، 

تون�ش

األفريدو ماك لغلني

)الأرجنتني(

بابلو غار�شيا-�شيلفا

)�شيلي(

الأرجنتني، بوليفيا، �ضيلي، باراغواي، بريو، 

اأوروغواي

كو�سي  اأ�سيمايدو

)توغو(

نغيتو تريانيا يامباي 

)ت�شاد(

الأخ�رش،  الراأ�ش  الكامريون،  فا�ضو،  بوركينا  بنن، 

القمر،  جزر  ت�ضاد،  الو�ضطى،  اإفريقيا  جمهورية 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، جمهورية الكونغو، 

الغابون،   ال�ضتوائية،  كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا 

غينيا بي�ضاو، مايل،

موريتانيا، موري�ضيو�ش، النيجر، رواندا، �ضان تومي 

وبرين�ضيبي، ال�ضنغال، توغو
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كبار موظفي ال�ضندوق

ح�ضب الو�ضع يف 30 اإبريل  2012  

اأوليفييه بالن�سار، امل�شت�شار االقت�شادي

هوزيه فينيالز، امل�شت�شار املايل

اإدارات املناطق اجلغرافية

اأنطوانيت مون�سيو �سايه

مدير االإدارة االإفريقية

اأنوب �سينغ

مدير اإدارة اآ�شيا واملحيط الهادئ

ر�سا مقدم

مدير االإدارة االأوروبية

م�سعود اأحمد

مدير اإدارة ال�رشق االأو�شط واآ�شيا الو�شطى

نيكول�س اإيزاغوير 

مدير اإدارة ن�شف الكرة الغربي

الإدارات الوظيفية واإدارات اخلدمات اخلا�سة

جريارد راي�س

مدير اإدارة العالقات اخلارجية

اأندرو تويدي 

مدير اإدارة املالية

كارلو كوتاريللي

مدير اإدارة �شوؤون املالية العامة

�سارميني كوري 

مدير معهد �شندوق النقد الدويل

�سون هيغن 

امل�شت�شار القانوين العام ومدير اإدارة ال�شوؤون القانونية

هوزيه فينيالز 

مدير اإدارة االأ�شواق النقدية والراأ�شمالية

اأوليفييه بالن�سار 

مدير اإدارة البحوث

اأدلهايد بريغي- �سميلز

مدير اإدارة االإح�شاءات

�سيدارث تيواري  

مدير اإدارة اال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات واملراجعة 

املعلومات والت�سال

�سوغو اإي�سيي

مدير املكتب االإقليمي ملنطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ

اإمبانويل فان در من�سربوغ

مدير مكاتب ال�شندوق يف اأوروبا

اإليوت هاري�س 

املمثل اخلا�س لدى االأمم املتحدة

اخلدمات امل�ساندة

مارك بالنت  

مدير اإدارة املوارد الب�رشية

جيانهاي لني 

اأمني �شندوق النقد الدويل، اإدارة اأمانة ال�شندوق 

فرانك هارني�سفيغر 

مدير اإدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة

جوناثان باملر

م�شوؤول تكنولوجيا املعلومات يف اإدارة التكنولوجيا واخلدمات العامة 

املكاتب

دانييل �سيرتين

مدير مكتب امليزانية والتخطيط

را�سيل كينكيد

مدير مكتب التدقيق والتفتي�س الداخلي

روبرتو رو�سالي�س 

مدير مكتب اإدارة امل�شاعدة الفنية

موي�س�س �سوورت�س

مدير مكتب التقييم امل�شتقل
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الهيكل التنظيمي ل�ضندوق النقد الدويل 
يف30 اإبريل 2012

اإدارات املناطق اجلغرافية

الإدارة الإفريقية

اإدارة اآ�ضيا واملحيط الهادئ

املكتب الإقليمي ملنطقة 

اآ�ضيا واملحيط الهادئ

الإدارة الأوروبية

مكاتب ال�ضندوق يف اأوروبا

اإدارة ال�رشق الأو�ضط 

واآ�ضيا الو�ضطى

اإدارة ن�ضف 

الكرة الغربي

الإدارات الوظيفية واإدارات اخلدمات اخلا�ضة

اإدارة العالقات اخلارجية

مكتب ال�ضندوق لدى 

الأمم املتحدة

اخلدمات امل�ضاندة

اإدارة املوارد الب�رشية

اإدارة اأمانة ال�ضندوق

اإدارة التكنولوجيا 

واخلدمات العامة

اإدارة ال�ضوؤون القانونية

اإدارة الأ�ضواق النقدية 

والراأ�ضمالية

اإدارة ال�ضرتاتيجيات 

وال�ضيا�ضات واملراجعة

اإدارة البحوث

اإدارة الإح�ضاءات

اإدارة املالية

اإدارة �ضوؤون املالية العامة

معهد �ضندوق النقد الدويل

مكتب امليزانية 

والتخطيط

مكتب التدقيق 

والتفتي�ش الداخلي

مكتب اإدارة 

امل�ضاعدة الفنية

اللجنة الدولية لل�ضوؤون 

النقدية واملالية

املدير العام

نواب املدير

 العام

جمل�ش املحافظني
جلنة التنمية امل�ضرتكة ل�ضندوق 

1
النقد الدويل والبنك الدويل

مكتب التقييم امل�ضتقلاملجل�ش التنفيذي

مكتب ال�ضتثمار/ 

نظام تقاعد 

املوظفني

ُتعرف ر�ضميا با�ضم اللجنة الوزارية امل�ضرتكة ملجل�ضي حمافظي البنك وال�ضندوق املعنية بتحويل املوارد احلقيقية اإىل البلدان النامية.  1

معهد فيينا امل�ضرتك

معهد التدريب يف 

�ضنغافورة

 مركز �ضندوق النقد الدويل

 لالقت�ضاد والتمويل يف

ال�رشق الأو�ضط
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الف�سل 1

متتد ال�ضنة املالية يف �ضندوق النقد الدويل من الأول من مايو حتى 30 اإبريل. ويغطي    1
التقرير ال�ضنوي لعام 2012 ال�ضنة املالية التي بداأت يف الأول من مايو 2011 وانتهت 

يف 30 اإبريل 2012 )ال�ضنة املالية 2012(.

زيد هذا املبلغ لحقا، اإىل 456 مليار دولر اأمريكي، اأثناء اجتماع القمة بني قادة جمموعة    2
الع�رشين يف مدينة “لو�ش كابو�ش” يف �ضهر يونيو 2012.

حقوق ال�ضحب اخلا�ضة التي ي�ضدرها �ضندوق النقد الدويل هي اأ�ضل احتياطي دويل حتدد    3
قيمته على اأ�ضا�ش �ضلة من اأربع عمالت دولية اأ�ضا�ضية )راجع الإطار 3-1 يف ال�ضفحة 

الإلكرتونية(. وجميع عمليات حتويل حقوق ال�ضحب اخلا�ضة اإىل عمالت معينة هي عمليات 

تقريبية.

الف�سل 3

ال�ضيدة كري�ضتني لغارد، مدير عام  “ بيان  12/13، بعنوان  البيان ال�ضحفي رقم  راجع    4
ال�ضندوق”  موارد  كفاية  ملدى  التنفيذي  املجل�ش  مناق�ضة  عقب  الدويل،  النقد  �ضندوق 

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1213.htm(

يتناول الف�ضل اخلام�ش مناق�ضات املجل�ش التنفيذي ب�ضاأن حتديد ن�ضبة الربح )اأي املبلغ    5
الزائد عن �ضعر الفائدة على حقوق ال�ضحب اخلا�ضة( لل�ضنة املالية 2012.

هناك ا�ضتثناءات لهذا الأمر؛ يف حالة التفاقات مبوجب “خط الئتمان املرن” و“خط    6
الوقاية وال�ضيولة”، على �ضبيل املثال، فاإن اإجمايل مبلغ املوارد امللتزم بها يكون متاحا 

يف اأي وقت خالل مدة التفاقات، �رشيطة ا�ضتيفاء متطلبات املراجعة املت�ضمنة يف كل 

نوع من اأنواع التفاقات.

هذا مبلغ اإجمايل، ولي�ش تر�ضيدا لالتفاقات امللغاة.   7

التفاق مع جورجيا هو توليفة من “اتفاق لال�ضتعداد الئتماين” و“ت�ضهيل ال�ضتعداد    8
الئتماين”.

املبالغ املن�رشفة من “ح�ضاب املوارد العامة” يف ظل ترتيبات التمويل يطلق عليها ا�ضم    9
اأما عمليات ال�ضداد فيطلق عليها ا�ضم “عمليات اإعادة ال�رشاء”. “عمليات ال�رشاء”، 

ي�ضتخدم �ضندوق النقد الدويل نف�ش امل�ضتوى احلدي امل�ضتخدم يف البنك الدويل لن�ضيب    10

الفرد من الدخل لتحديد الأهلية لال�ضتفادة من موارد “املوؤ�ض�ضة الدولية للتنمية”، ويخ�ضع 

للمراجعة �ضنويا.

على وجه التحديد، الدخل الذي يتجاوز �ضعف امل�ضتوى احلدي لن�ضيب الفرد من الدخل    11

امل�ضتخدم يف حتديد اأهلية ال�ضتفادة من موارد املوؤ�ض�ضة الدولية للتنمية. 

 IMF Reviews Eligibility for Using“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 12/22، بعنوان   12

 .)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1222.htm( ،”Concessional Financing Resources

راجع البيان ال�ضحفي رقم 09/268، بعنوان “ �ضندوق النقد الدويل يعلن زيادة غري م�ضبوقة    13

www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09268.( ”يف الدعم املايل للبلدان منخف�ضة الدخل

 .)htm

الأرباح “ال�ضتثنائية” من مبيعات ذهب ال�ضندوق ت�ضري اإىل الفرق بني الأرباح املتوقعة     14

وقت اقرتاح بيع الذهب، والأرباح الفعلية املتحققة، علما باأن اأ�ضعار الذهب �ضجلت ارتفاعا 

كبريا يف الفرتة الفا�ضلة. راجع الف�ضل اخلام�ش.

 The Fund’s Financing Role—Reform“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/152، بعنوان   15

 Proposals on Liquidity and Emergency Assistance and the Review of the Flexible Credit Line

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11152.htm( ،”and Precautionary Credit Line

 IMF Executive Board Discusses Amendment“ ،12/25 راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم   16

www.imf.( ،”to the Extended Fund Facility to Extend the Arrangement Duration at Approval

.)org/external/np/sec/pn/2012/pn1225.htm

 IMF Executive Board Discusses the“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/95، بعنوان   17

www.( ،”Macroeconomic and Operational Challenges in Countries in Fragile Situations

imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1195.htm(.  وفقا للتعريف الوارد يف تقرير 

اخلرباء الذي ا�ضتند اإليه املجل�ش يف مناق�ضاته، فاإن اله�ضا�ضة لها عدد من الأبعاد، ولي�ضت 

الأو�ضاع القت�ضادية �ضوى واحد من هذه الأبعاد. وي�ضري التقرير اإىل اأن ال�ضمات امل�ضرتكة 

للدول اله�ضة تتمثل يف املوؤ�ض�ضات التي تعترب �ضعيفة واحلكومات التي يعتقد باأنها تفتقر 

اإىل ال�رشعية، وجميعها اأمور تزيد من خماطر اإثارة العنف، واأن جميع تعاريف اله�ضا�ضة 

تت�ضمن مقيا�ضا لل�ضعف املوؤ�ض�ضي.

ال�رشائح الئتمانية ت�ضري اإىل حجم م�ضرتيات البلد الع�ضو )الدفعات املن�رشفة( بالتنا�ضب    18

مع ح�ضة الع�ضوية يف ال�ضندوق. والدفعات املن�رشفة بواقع 25% من ح�ضة البلد الع�ضو 

تكون يف اإطار ال�رشيحة الئتمانية الأوىل وتقت�ضي من البلد الع�ضو اإبداء ما يدلل على 

بذله جهود معقولة للتغلب على م�ضكالت ميزان املدفوعات. اأما الدفعات املن�رشفة مبا 

يزيد على 25% من ح�ضة الع�ضوية في�ضار اإليها باأنها �ضحوبات من ال�رشيحة الئتمانية 

الأداء  اأهداف  بع�ش  املقرت�ش  ا�ضتيفاء  مع  تتما�ضى  دفعات  على  ويتم �رشفها  العليا، 

اأو  الئتماين  ال�ضتعداد  باتفاقات  العادة  يف  الدفعات  هذه  تقرتن  ما  وعادة  املحددة. 

التفاقات املمددة مع ال�ضندوق )وكذلك »خط الئتمان املرن«(. ونادرا ما يتم احل�ضول 

على موارد ال�ضندوق خارج اإطار اأي اتفاقات ومن املتوقع اأن يظل الأمر على هذا احلال.

 IMF Executive Board Discusses“ بعنوان   ،11/98 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع    19

www.( ،”Systemic Crises, Financial Linkages, and the Role of Global Financial Safety Nets

.(imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1198.htm

مت اإعداد تقرير التداعيات املوحد يف اأوائل ال�ضنة املالية 2013، ويغطي نف�ش القت�ضادات    20

اخلم�ضة املوؤثرة على النظام املايل على غرار العملية التجريبية يف ال�ضنة املالية 2012.

 IMF Executive Board Reviews“ بعنوان   ،11/130 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع    21

www.( ،”Surveillance: Making IMF Surveillance as Interconnected as the Global Economy

 .)imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11130.htm

 Managing Director’s Statement on Strengthening Surveillance:“ راجع بيان املدير بعنوان   22

.(www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/102711.pdf( ،”2011 Triennial Surveillance Review

حوا�ضي ختامية
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هي بعثات موفدة من ال�ضندوق يف اإطار م�ضاورات املادة الرابعة املعتادة مع البلدان    23

الأع�ضاء؛ راجع “الرقابة متعددة الأطراف” يف جزء �ضابق من هذا الف�ضل.

التقييم ال�ضادر عن مكتب التقييم امل�ضتقل حول اأداء ال�ضندوق يف فرتة ما قبل الأزمة    24

املالية والقت�ضادية، ميكن الطالع عليه يف موقع مكتب التقييم امل�ضتقل على �ضبكة 

.)www.ieo-imf.org( الإنرتنت

 IMF Executive Board Discusses“ بعنوان   ،11/61 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع    25

 Monitoring Financial Interconnectedness, Including the Data Template for Global Systemically

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1161.htm( ،”Important Financial Institutions

 IMF Executive Board Reviews Efforts in“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/74، بعنوان   26

www.imf.org/external/(  ،”Anti–Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

.)np/sec/pn/2011/pn1174.htm

ُتعد “ تقارير مراعاة املعايري واملواثيق” )راجع الإطار 4-1 يف ال�ضفحة الإلكرتونية(    27

وُتن�رش بناء على طلب البلدان الأع�ضاء، وتلخ�ش هذه التقارير مدى التزام البلدان مبعايري 

ومواثيق معينة متعارف عليها دوليا يف 12 جمال، مبا يف ذلك مكافحة غ�ضل الأموال 

مع  ال�ضيا�ضات  املناق�ضات حول  على حتفيز  امل�ضاعدة  وت�ضتخدم يف  الإرهاب.  ومتويل 

ال�ضلطات الوطنية، ويف القطاع اخلا�ش )مبا يف ذلك هيئات الت�ضنيف الئتماين( فيما 

يتعلق بتقييم املخاطر.

ال�ضنوي  التقرير  الثالث من  الف�ضل  راجع  �ضهر مار�ش 2011؛  املراجعة يف  جرت هذه    28

www.imf.org/external/pubs/( ،ل�ضندوق النقد الدويل لعام 2011: نحو منو متكافئ ومتوازن

.(.ft/ar/2011/eng/index.htm

 IMF Discusses Work Agenda for“ بعنوان   ،12/37 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع    29

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1237.htm( ،”Financial Sector Surveillance

 IMF Executive Board Discusses“ بعنوان   ،11/118 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع     30

www.imf.( ،”Modernizing Fiscal Policy Framework and Public Debt Sustainability Analysis

.(org/external/np/sec/pn/2012/pn1237.htm

 IMF Executive Board Discusses“ بعنوان   ،11/139 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع    31

 Managing Global Growth Risks and Commodity Price Shocks—Vulnerabilities and Policy

www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11139.(  ،”Challenges for Low-Income Countries

.)htm

 IMF Executive Board Discusses the“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/143، بعنوان   32

www.imf.org/external/np/sec/(  ،”Multilateral Aspects of Policies Affecting Capital Flows

.(pn/2011/pn11143.htm

 IMF Executive Board Discusses“ 12/42، بعنوان  راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم    33

www.imf.org/external/np/sec/(  ،”Liberalizing Capital Flows and Managing Outflows

.)pn/2012/pn1242.htm

 IMF Executive Board Discusses“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/137، بعنوان   34

www.imf.org/external/np/sec/(  ،”Criteria for Broadening the SDR Currency Basket

.)pn/2011/pn11137.htm.htm

)1( �ضادرة عن  اأربع عمالت  منذ عام 2000 من  اخلا�ضة  ال�ضحب  �ضلة حقوق  تتاألف   35

بلدان اأع�ضاء يف ال�ضندوق )اأو احتادات نقدية لبلدان اأع�ضاء( هي اأكرب البلدان امل�ضدرة، 

عمالت  الواقع  يف  اأنها  اأي   – احلر”  للتداول  “قابلة  عمالت  اأنها  ال�ضندوق  قرر  و)2( 

على  متداولة  واأنها  دولية،  معامالت  عن  مدفوعات  لأداء  وا�ضع  نطاق  على  م�ضتخدمة 

ال�ضحب  حقوق  عمالت  �ضلة  وتتاألف  الرئي�ضية.  الأجنبي  النقد  اأ�ضواق  يف  وا�ضع  نطاق 

والني  الإ�ضرتليني  واجلنيه  واليورو  الأمريكي  الدولر  من  احلايل  الوقت  يف  اخلا�ضة 

تقييم  عند  تراعى  احلر  التداول  قابلية  مبفهوم  املتعلقة  العتبارات  وكانت  الياباين. 

حقوق ال�ضحب اخلا�ضة منذ اإجراء املراجعة الثانية لتفاقية تاأ�ضي�ش ال�ضندوق يف عام 

1978، لكن ال�رشط الر�ضمي ب�رشورة اأن تكون عمالت �ضلة حقوق ال�ضحب اخلا�ضة قابلة 

للتداول بحرية مل يعتمد اإل يف عام 2000.

الف�سل 4 

اأُن�ضئ هذا ال�ضندوق ال�ضتئماين بهدف تقدمي م�ضاعدات لتخفيف مديونية البلدان املوؤهلة    36

لال�ضتفادة من مبادرة “هيبيك” وتوفري الإقرا�ش من خالل ال�ضندوق ال�ضتئماين للنمو 

واحلد من الفقر، وتتاألف املوارد املتاحة فيه من منح وودائع تعهد بها 93 بلدا ع�ضوا 

وم�ضاهمات من �ضندوق النقد الدويل نف�ضه.  

قدم �ضندوق النقد الدويل كذلك 116 مليون وحدة حقوق �ضحب خا�ضة لتخفيف اأعباء    37

وكذلك قدم 178  الديون عن ليبرييا عالوة على ما قدمه من خالل مبادرة “هيبيك”، 

مليون وحدة حقوق �ضحب خا�ضة لتخفيف اأعباء الديون عن هايتي من خالل “ال�ضندوق 

ال�ضتئماين لتخفيف اأعباء الديون يف مرحلة ما بعد الكوارث”.

 IMF Executive Board Discusses the“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/151 بعنوان   38

 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative

 ،”(MDRI)—Status of Implementation and Proposals for the Future of the HIPC Initiative

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11151.htm(

ت�ضاد وجزر القمر وكوت ديفوار واإريرتيا وغينيا وال�ضومال وال�ضودان.   39

 IMF Executive Board Reviews the“  راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم  12/17 بعنوان   40

www.(،”Joint IMF–World Bank Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries

.)imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1217.htm

كما ُذكر اآنفا، مت دمج معهد ال�ضندوق يف مايو 2012 يف اإدارة جديدة هي معهد تنمية    41

القدرات.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن املعيار اخلا�ش لن�رش البيانات والنظام العام لن�رش    42

www.imf.org/external/( ”Factsheet: IMF Standards for Data Dissemination“ البيانات، راجع

np/exr/facts/data.htm(، وكذلك الإطار 1-4 على ال�ضفحة الإلكرتونية. 

 The Former Yugoslav Republic of Macedonia“ راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/423 بعنوان   43

www.imf.org/external/np/sec/( ،”Subscribes to the IMF Special Data Dissemination Standard

 Mauritius Subscribes to the“ والبيان ال�ضحفي رقم 12/62  بعنوان ،)pr/2011/pr11423.htm

www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1262.( ،”IMF’s Special Data Dissemination Standard

.)htm

 The Solomon Islands Begins Participating in“ راجع البيانات ال�ضحفية  رقم 11/242 بعنوان   44

www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/( the IMF’s General Data Dissemination System”؛ 

 The Republic of Guyana Begins Participating in the“ pr11242.htm(؛ ورقم 11/247 بعنوان 

www.imf .org/external/np/sec/pr/2011/pr11247.( ”IMF’s General Data Dissemination System

 Burundi Begins Participation in the IMF’s General Data“ بعنوان   11/305 ورقم  htm(؛ 

www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11305.htm( ” Dissemination System(؛ ورقم 11/367 

The Republic of Maldives Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemina-“  ععنوان

www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11367.htm(  ” tion System(؛ ورقم 11/441 بعنوان 

.www(  ”Montenegro Begins Participation in the IMF’s General Data Dissemination System“
 The Republic of“ بعنوان   12/48 ورقم  htm.pr11441/2011/pr/sec/np/external/org.imf(؛ 

 www.imf( ؛”Djibouti Begins Participating in the IMF’s General Data Dissemination System
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 Papua New Guinea Begins“ ؛ ورقم 12/51 بعنوان).org/external/np/sec/pr/2012/pr1248.htm

www.imf.org/external/np/( ”Participation in the IMF’s General Data Dissemination System

.)sec/pr/2012/pr1251.htm

http://dsbb.( اللوحة الإلكرتونية متوافر من خالل املوقع الإلكرتوين ل�ضندوق النقد الدويل   45

.)imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrylist

 IMF Executive Board Discusses Eighth“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 12/18  بعنوان   46

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1218.htm( ”Review of Data Standards

 IMF Releases 2011 Financial Access Survey“ راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/274 بعنوان   47

ُمتاحة  البيانات  وقاعدة   .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11274 .htm(  ”Data

لالطالع العام يف املوقع الإلكرتوين ل�ضندوق النقد الدويل )/http://fas.imf.org( ومن خالل 

.)http://elibrary-data.imf.org( بيانات مكتبة ال�ضندوق الإلكرتونية

 IMF Expands Foreign Direct Investment“ بعنوان   11/271 رقم  ال�ضحفي  البيان  راجع    48

www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11271.htm( ”Coverage to 84 Economies(؛ والبيان 

 IMF Releases Results from Its 2010 Coordinated Direct“ بعنوان   11/479 رقم  ال�ضحفي 

www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11479.htm( ”Investment Survey(. وقاعدة البيانات 

متاحة لالطالع العام يف املوقع الإلكرتوين لل�ضندوق )http://cdis.imf.org( ومن خالل 

.)http://elibrary-data.imf.org/( بيانات مكتبة ال�ضندوق الإلكرتونية

 Cross-Border Holdings Increased 7.7 Percent“ راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/428 بعنوان   49

 in 2010, Shows IMF Annual Coordinated Portfolio Investment Survey Now Available via

وتتوافر   .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11428.htm(  ”New Online Database

قاعدة البيانات اجلديدة يف املوقع الإلكرتوين لل�ضندوق )http://cpis .imf.org( ومن خالل 

 .)http://elibrary-data.imf.org/( بيانات مكتبة ال�ضندوق الإلكرتونية

 IMF and World Bank Co-Host Third Global“ راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/161 بعنوان   50

 SDMX Conference to Advance Implementation of Worldwide Standards for Data and

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11161.htm( ”Metadata Exchange

www.principalglobalindicators.( :ميكن الطالع على املوقع الإلكرتوين يف العنوان التايل   51

.)org/default.aspx

IMF Executive Board Reviews Experi-“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/72 بعنوان   52

www.imf.org/( ”ence with the Fund’s Involvement in the G-20 Mutual Assessment Process

.)external/np/sec/pn/2011/pn1172.htm

 The Financial Crisis“ :راجع تقرير �ضندوق النقد الدويل وجمل�ش ال�ضتقرار املايل بعنوان   53

www.financialsta bilityboard.org/( ”and Information Gaps: Implementation Progress Report

 .)publications/r_110715.pdf

الف�سل 5

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf( :54     راجع املوقع الإلكرتوين

 IMF Executive Board Begins Review “  راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 12/35 بعنوان   55

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2012/pn1235.htm( ” of Quota Formula

اأربعة متغريات. اإجمايل الناجت املحلي  تتكون ال�ضيغة احلالية للح�ض�ش امل�ضافة من      56

ومُينح اأكرب وزن )50%(، ويتكون من متغري اإجمايل الناجت املحلي امُلَحوَّل باأ�ضعار ال�رشف 

ال�رشائية  القوى  اأ�ضا�ش تعادل  الناجت املحلي على  واإجمايل  ال�ضوق )%30(  ال�ضائدة يف 

واملقبو�ضات  املدفوعات  حا�ضل  ويقي�ش  النفتاح،  هي  املتبقية  واملتغريات   .)%20(

اجلارية )30%(؛ ومدى التغري يف الإيرادات احلالية و�ضايف التدفقات الراأ�ضمالية )%15(، 

واحتياطيات النقد الأجنبي الر�ضمية )%5(. 

ُيَطبَّق عامل تقلي�ش مقداره 0.95 على احلا�ضل املرجح للمتغريات الأربعة يف �ضيغة    57

احل�ض�ش فيحد من التباين يف اأن�ضبة احل�ض�ش املح�ضوبة للبلدان املختلفة. ويوؤثر ذلك 

تاأثريا خاف�ضا للح�ض�ش املح�ضوبة مبوجب �ضيغة الأع�ضاء الأكرب، وتاأثريا رافعا حل�ض�ش 

جميع البلدان الأخرى.

يقت�ضي تفعيل التفاقات اجلديدة لالقرتا�ش موافقة امل�ضاركني الذين يتمتعون باأغلبية    58

85% من جمموع التفاقات الئتمانية من امل�ضاركني الذين يتمتعون بحق الت�ضويت، 

بالإ�ضافة اإىل موافقة املجل�ش التنفيذي.

�ضاهمت البلدان الأع�ضاء املنفردة من منطقة اليورو يف هذا التعهد البالغ 150 مليار    59

يورو باملبالغ التالية: النم�ضا 6.1 مليار يورو، وبلجيكا 10 مليار يورو، وقرب�ش0.5 

مليار يورو، وفنلندا 3.8 مليار يورو، وفرن�ضا 31.4 مليار يورو، واأملانيا 41.5 مليار 

يورو، واإيطاليا 23.5 مليار يورو، ولك�ضمربغ 2.1 مليار يورو، ومالطة 0.3 مليار يورو، 

وهولندا 13.6 مليار يورو، واجلمهورية ال�ضلوفاكية 1.6 مليار يورو، و�ضلوفينيا 0.9 

مليار يورو، واإ�ضبانيا 14.9 مليار يورو.

اأكد ما اأعلنته الرنويج يف اإبريل 2012 التعهد الذي ُقِطع يف دي�ضمرب 2011؛ راجع البيان    60

 Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde on“ ال�ضحفي رقم 12/138 بعنوان

www.(”Pledges by Denmark, Norway and Sweden to Increase IMF Resources by over US$26 Billion

 .)imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12138.htm

 Statement by IMF Managing Director“بعنوان رقم12/137  ال�ضحفية  البيانات  راجع    61

www.imf .org/external/np/sec/pr/2012/(  ”Christine Lagarde on Japan’s $60 Billion Pledge

 Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde“ و 12/138 بعنوان ،)pr12137.htm

 on Pledges by Denmark, Norway and Sweden to Increase IMF Resources by over US$26

 Statement“ 
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12138.htm(”Billion(، و 12/141 بعنوان

 by IMF Managing Director Christine Lagarde on Pledge by Poland to Increase IMF Resources

www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12141.htm( ”by about US$8 Billion(، و12/142 

 Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde on Further Pledges by“ بعنوان

 ”Switzerland and Other Members to Increase IMF Resources by about US$26 Billion

 Statement by IMF“ و 12/146 بعنوان )www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12142.htm(

 Managing Director Christine Lagarde on Pledges by Australia, Korea, Singapore and the

www.imf.org/(  ”United Kingdom to Increase IMF Resources by about US$41 Billion

 IMF Managing Director“ بعنوان  و12/147   ،)external/np/sec/pr/2012/pr12146.htm

 Christine Lagarde Welcomes Pledges by Members to Increase Fund Resources by over

 )www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12147.htm( و12/148 بعنوان 
 ”US$430 Billion

www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/( ”Statement from Indonesia, Malaysia and Thailand“
pr12148.htm(. ومثلما اأ�رشنا �ضلفا، ارتفع هذا املبلغ يف وقت لحق اإىل 456 مليار دولر 

اأمريكي يف يونيو 2012.

 IMF Executive Board Adopts New Rule for“ راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/485 بعنوان   62

www.imf .org/external/np/sec/pr/2011/(   ”Basic Rate of Charge on IMF’s GRA Lending

.)pr11485.htm

63   لالطالع على تو�ضيح لل�رشائح الئتمانية راجع احلا�ضية 18. 

 IMF Executive Board Considers Use“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/48 بعنوان   64

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1148.htm( ”of Gold Sale Profits
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 IMF Executive Board Approves Distribution of“ راجع البيان ال�ضحفي رقم 12/56 بعنوان   65

 US$1.1 Billion Gold Sales Profits to Facilitate Contributions to Support Concessional Lending

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1256.htm(  ”to Low-Income Countries

 IMF Executive Board Considers Use“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/121 بعنوان   66

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11121.htm(  ”of Windfall Gold Sale Profits

يف  وهي  باملقبو�ضات،  يتعلق  امل�رشوفات  و�ضايف  امل�رشوفات  اإجمايل  بني  الفرق    67

معظمها متويل من جهات مانحة خارجية لأن�ضطة بناء القدرات التي ينفذها ال�ضندوق.

www.(  ”IMF Statement on South Sudan“ راجع البيانات ال�ضحفية رقم 11/292 بعنوان   68

 Statement by IMF“  ؛ ورقم  11/472 بعنوان)imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11292.htm

 Managing Director Christine Lagarde Following a Meeting with South Sudan’s President Salva

www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11472.htm( ”Kiir Mayardit(؛ ورقم 12/140 بعنوان 

www.imf.org/exter nal/np/sec/( ”Republic of South Sudan becomes IMF’s 188th Member“
.)pr/2012/pr12140.htm

يتم تناول ق�ضايا التنوع يف املوارد الب�رشية على نحو منف�ضل يف التقرير ال�ضنوي عن    69

تو�ضيع  حول  ال�ضندوق  خرباء  مناق�ضات  مذكرة  وتت�ضمن  الب�رشية،  املوارد  يف  التنوع 

جدول اأعمال تنوع املوارد الب�رشية يف ال�ضندوق، وذلك جتاوبا مع الق�ضايا التي طرحها 

املجل�ش التنفيذي خالل مناق�ضته يف مايو 2011 والتي تناول فيها التقرير ال�ضنوي عن 

التنوع يف املوارد الب�رشية لعام 2010.

ميكن الطالع على التقارير ال�ضنوية عن التنوع يف املوارد الب�رشية ال�ضادرة عن �ضندوق    70

www.imf.org/external/np/div/(:التايل العنوان  النقد الدويل يف املوقع الإلكرتوين على 

  .)index.asp

 IMF Executive Board Discusses the“ راجع ن�رشة املعلومات املعممة رقم 11/63 بعنوان   71

.(www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn1163.htm( ”2010 Diversity Annual Report

راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/187 بعنوان “ا�ضتقالة دومينيك �ضرتاو�ش-كان مدير عام    72

 .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11187.htm(  ”ضندوق النقد الدويل�

راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/191 بعنوان “املجل�ش التنفيذي ي�ضتهل عملية اختيار املدير    73

 ،)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11191.htm( ”العام القادم ل�ضندوق النقد الدويل

Statement by the IMF Executive Directors Represent-“ 11/195 بعنوان  االبيان ال�ضحفي رقم

 ing Brazil, Russia, India, China and South Africa on the Selection Process for Appointing an

.)www .imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11195.htm( ”IMF Managing Director

راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/259 بعنوان “�ضندوق النقد الدويل يختار كري�ضتني لغارد    74

.)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11259.htm( ”ملن�ضب املدير العام

راجع البيان ال�ضحفي رقم 11/275 بعنوان “ال�ضيدة كري�ضتني لغارد، مدير عام ال�ضندوق،    75

للمدير  نائبا  زو  ِمن  وال�ضيد  العام  للمدير  اأول  نائبا  ليبتون  ديفيد  ال�ضيد  تعيني  تقرتح 

 .)www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11275.htm(”العام

 The Fund’s Transparency“ لالطالع على الن�ش الكامل ل�ضيا�ضة ال�ضفافية يف ال�ضندوق راجع   76

.)www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/102809.pdf( ”Policy

www.imf.org/( ”Key Trends in Implementation of the Fund’s Transparency Policy“  راجع   77

 .)external/np/pp/eng/2011/070611.pdf

 .www.ieo-imf.org   78

 IMF Executive Board Concludes“بعنوان  11/123 رقم  املعممة  املعلومات  ن�رشة  راجع    79

 Fourth Periodic Report on Implementing IEO Recommendations Endorsed by the

.)www.imf.org/external/np/sec/pn/2011/pn11123.htm( ”Executive Board

www.imf.org/external/hrd/conduct.(  ”IMF Updates Standards for Staff Conduct“ راجع    80

.)htm

ميكن الطالع على “ مدونة قواعد ال�ضلوك لأع�ضاء املجل�ش التنفيذي” يف املوقع الإلكرتوين    81

.www.imf.org/external/hrd/edscode.htm :على العنوان التايل

ميكن الطالع على تقارير “اآفاق القت�ضاد الإقليمي” من خالل ال�ضفحة الإلكرتونية    82

www.imf.org/external/pubs/( لهذه التقارير يف املوقع الإلكرتوين ل�ضندوق النقد الدويل

ft/reo/rerepts.aspx(. وميكن كذلك ت�ضفح املواد املتعلقة بتقارير »اآفاق القت�ضاد الإقليمي« 

خالل ال�ضنة املالية 2012 يف املوقع الإلكرتوين.
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�صندوق النقد الدولي

خاللها  من  يتم  التي  الأ�صا�صية  العاملية  املنظمة  هو  الدويل  النقد  �صندوق 

التعاون النقدي على امل�صتوي الدويل. وي�صم ال�صندوق يف ع�صويته 188 بلدا 

ع�صوا مما يجعله منظمة يتعاون من خاللها جميع بلدان العامل تقريبا لتحقيق 

ال�صالح امل�صرتك. ويتمثل الغر�ض الرئي�صي من �صندوق النقد الدويل يف احلفاظ 

واملدفوعات  ال�رصف  اأ�صعار  نظام  – وهو  الدويل  النقدي  النظام  ا�صتقرار  على 

ن البلدان )ومواطنيها( من �رصاء ال�صلع واخلدمات من بع�صها  الدولية الذي ميكِّ

ورفع  لال�صتمرار  القابل  القت�صادي  النمو  لتحقيق  �رصوري  اأمر  وهو  البع�ض. 

م�صتويات املعي�صة.

وجميع البلدان الأع�صاء يف ال�صندوق ممثلة يف جمل�صه التنفيذي، الذي يتناول 

بالنقا�ض اآثار ال�صيا�صات القت�صادية لكل بلد على امل�صتوى الوطني والإقليمي 

والعاملي. ويغطي هذا التقرير ال�صنوي اأن�صطة املجل�ض التنفيذي والإدارة العليا 

واخلرباء خالل ال�صنة املالية من اأول مايو 2011 اإىل 30 اإبريل 2012.

ومن اأهم اأن�صطة �صندوق النقد الدويل ما يلي:

اأن  ميكن  التي  ال�صيا�صات  اعتماد  حول  الأع�صاء  للبلدان  امل�صورة  تقدمي   ·
وحتقيق  وقوعها،  عند  حلها  اأو  املالية  الأزمات  وقوع  منع  على  ت�صاعدها 

ال�صتقرار القت�صادي الكلي، وتعجيل النمو القت�صادي، وتخفيف حدة الفقر؛

معاجلة  يف  مل�صاعدتها  الأع�صاء  للبلدان  موؤقتة  ب�صفة  التمويل  واإتاحة   ·
امل�صكالت املتعلقة مبيزان املدفوعات - اأي عندما ل جتد لديها ما يكفي من 

النقد الأجنبي لأن مدفوعاتها اإىل البلدان الأخرى تتجاوز اإيراداتها من النقد 

الأجنبي؛ 

يف  مل�صاعدتها  طلبها،  على  بناء  للبلدان  والتدريب  الفنية  امل�صاعدة  وتقدمي   ·
بناء اخلربات واملوؤ�ص�صات الالزمة لتنفيذ ال�صيا�صات القت�صادية ال�صليمة.

 ويقع املقر الرئي�صي ل�صندوق النقد الدويل يف وا�صنطن العا�صمة، ونظرا لت�صاع 

نطاق توا�صله على امل�صتوى العاملي وروابطه الوثيقة مع بلدانه الأع�صاء فاإن 

له مكاتب منت�رصة يف خمتلف اأنحاء العامل.

وبلدانه  الدويل  النقد  �صندوق  عن  اإ�صافية  معلومات  على  الطالع  وميكن 

التايل:  بالعنوان  الإنرتنت  �صبكة  الإلكرتوين على  ال�صندوق  الأع�صاء يف موقع 

.www.imf.org

– اأي  ال�صنوي  للتقرير  م�صاعدة  اإ�صافية  مواد  الإجنليزية على  باللغة  الطالع  وميكن 

املالية  الك�صوف  ذلك  يف  )مبا  واملالحق  الإلكرتونية  ال�صفحة  يف  واجلداول  الأطر 

لل�صندوق عن ال�صنة املالية املنتهية يف 30 اإبريل 2012(، وغريها من الوثائق ذات 

ال�صلة - وذلك يف ال�صفحة الإلكرتونية للتقرير ال�صنوي على �صبكة الإنرتنت بالعنوان 

الن�صخ  www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2012/eng. وميكن احل�صول على  التايل: 

وعنوانه  ال�صندوق”  مطبوعات  خدمات  “مكتب  من  املالية  الك�صوف  من  املطبوعة 

“P.o. Box 92780, Washington, dC 20090”، كما ميكن احل�صول على  كالتايل: 

الن�صخة الإلكرتونية من التقرير ال�صنوي على ا�صطوانة �صي دي روم ت�صم املواد الإ�صافية 

خدمات  »مكتب  من  الطلب  عند  وذلك  الإلكرتونية،  ال�صفحة  يف  املن�صورة  امل�صاعدة 

املطبوعات«. 

االخت�صارات  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

الإ�صهامات

قام باإعداد هذا التقرير ال�صنوي ق�صم التحرير واملطبوعات باإدارة العالقات اخلارجية يف 

�صندوق النقد الدويل. واأ�رصف كل من تيم كالن و�صاندي دونالد�صن ونيكول لفرامبواز 

املجل�ض  عن  املنبثقة  التقييم  للجنة  والتابع  التقرير،  باإعداد  املعني  الفريق  عمل  على 

التنفيذي برئا�صة موكت�صي ماجورو. وبا�رص مهام رئا�صة التحرير كل من مايكل هاروب 

)وهو املحرر الرئي�صي وقام بتن�صيق اإجراءات ال�صياغة الأولية وعملية الإنتاج( واألك�صندرا 

را�صل وكاثي غاغنت. وقدمت نيكول لفرامبواز م�صاهمات كبرية يف الكتابة، وقدمت كل 

من ترييزا اإيفاري�صتو وفيبي كيتي امل�صاعدة يف جانب التحرير اللغوي. 
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