
الموارد المالية للصندوق-5

تأتي معظم موارد الصندوق المخصصة لإلقراض مما يقدمه 
بلدانه األعضاء، ال سيما مدفوعاتها لسداد حصص 

وتمثل اتفاقات االقتراض الثنائية ومتعددة. العضوية
األطراف أداة احتياطية أخرى لدعم موارد الصندوق 

ا المصدر الرئيسي هو اشتراكات الحصص التي تسددهلكن 
البلدان عند االنضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب

.  المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص

وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات االشتراك المطلوبة من
متاح الالتمويلالبلد العضو، وإنما أيضا  عدد أصواته وحجم

.  له من الصندوق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84


نظام الحصص◼

نة معيحصة عضويةتخصص لكل بلد عضو في الصندوق

، تتحدد عموما حسب حجمه النسبي في االقتصاد العالمي

ويتحدد على أساسها الحد األقصى لمساهمته في موارد 

وعند انضمام أي بلد إلى عضوية . الصندوق المالية

ي شكل الصندوق، عادة ما يدفع مبلغا يصل إلى ربع حصته ف

كالدوالر)عمالت أجنبية قابلة للتداول على نطاق واسع 

الثة أما ث( اليورو أو الين أو الجنيه اإلسترلينياألمريكي أو 

.أرباع الحصة المتبقية فتدفع بعملة البلد العضو

.كل خمس سنوات على األقلالحصصوتتم مراجعة

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/quotasa.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm


والهدف من الحصص عموما  هو أن تكون -
بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في

االقتصاد العالمي، فكلما ازداد 
العضو من حيث الناتج وازداد اقتصادحجم

ه اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصت
والواليات المتحدة األمريكية،. في الصندوق

ألكبر أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب ا
ها في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصت

.من إجمالي الحصص% 17.6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF




COUNTRY QUOTA / VOTING SHARE

U.S. 16.77

JAPAN 6.02

GERMANY 5.88

FRANCE 4.86

U.K. 4.86

G-5 TOTAL 38.39



COUNTRY QUOTA / VOTING SHARE

ITALY 4.11

CANADA 3.66

BELGIUM 5.14

NETHERLANDS 4.79

SWEDEN 3.44

SWITZERLAND 2.79

SPAIN 4.45

CHINA 3.67

INDONESIA 3.52

SOUTH KOREA 3.44

EGYPT 3.20

SAUDI ARABIA 3.16

SIERRA LEONE 3.02

RUSSIA 2.69

IRAN 2.43

BRAZIL 2.43

INDIA 2.35

ARGENTINA 1.97

RWANDA 1.35

OTHER TOTAL 61.61



الدولىاالقتراض من صندوق النقد -6

ان التي يقدم صندوق النقد الدولي قروضا  بالعمالت األجنبية للبلد◼
ومن شأن هذه القروض أن . تواجه مشكالت في ميزان المدفوعات

جراؤه تخفف من صعوبة التصحيح الذي يتعين على البلد المعني إ
جهها على للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة المشكالت التي يوا

كذلك تستهدف هذه القروض دعم . صعيد ميزان المدفوعات
سن السياسات، بما في ذلك اإلصالحات الهيكلية، التي يمكن أن تح

.مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو

ل ويمكن ألي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصو◼
على التمويل الالزم ألغراض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلى 
قرض رسمي ليتمكن من سداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على

مستوى مناسب من االحتياطات 



ل إلى ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب، البد أن يتوص◼

حقيق اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف ت

أهداف كمية محددة فيما يتصل بسالمة المركز الخارجي، 

ويتم . واالستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل لالستمرار

هه توج"خطاب نوايا"توضيح تفاصيل هذا البرنامج في

.  الحكومة إلى مدير عام الصندوق



الصندوق وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء◼

ماً في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصم

عد وي. لمواجهة االحتياجات والظروف الخاصة للبلد المعني

سنى هذا أمراً أساسياً لتحقيق فعالية البرنامج وحتى يت

أو ما –ومثل هذا التأييد. للحكومة اكتساب التأييد الوطني له

للبرنامج " الشعور بالملكية المحلية"يمكن أن نطلق عليه اسم 

(local ownership )–هو أحد العناصر الحيوية لتأمين

.نجاحه

لنظر ويجري تصميم كل برنامج بمرونة، بحيث يمكن إعادة ا◼

فيه أثناء التنفيذ وإدخال تعديالت عليه إذا ما تغيرت

أثناء والواقع أن كثيراً من البرامج يجري تعديلها. الظروف

.التنفيذ



كيف يتم تقييم االلتزام بشروط البرامج

عات يتميز معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق بصرف الموارد على دف
ياسة ترتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات قابلة لإلثبات بشأن الس

وتتيح مراجعات البرامج إطارا يستخدمه المجلس . االقتصادية
ارد التنفيذي في إجراء تقييم دور لما إذا كان البرنامج المدعم بمو
الصندوق يسير في المسار الصحيح وما إذا كان ينبغي إجراء 

.  تعديالت لتحقيق أهدافه

فاء هل تم استي)وتجمع المراجعات بين التقييم من منظور استرجاعي 
ظور وبين المن( شروط البرنامج وفقا للجدول الزمني المتفق عليه

وال (. داتهل يحتاج البرنامج للتعديل في ضوء المستج)االستشرافي 
يمكن صرف الموارد التمويلية في إطار برامج الصندوق إال عند

.موافقة المجلس التنفيذي عليه أو استكمال المراجعات



وتستند الموافقة على البرامج أو مراجعاته إلى مختلف 

أن االلتزامات المتفق عليها مع سلطات البلد المعني بش

:  فةويمكن أن تتخذ هذه االلتزامات أشكاال مختل. السياسات

ى هي تدابير يوافق البلد العضو عل:اإلجراءات المسبقة-

و قبل اتخاذها قبل موافقة المجلس التنفيذي على التمويل أ

زة وتضمن هذه التدابير توافر الركي. استكماله المراجعة

الالزمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعه على المسار 

ثلة ومن أم. الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عليها

لى هذه اإلجراءات إلغاء القيود السعرية أو الموافقة رسميا ع

إعداد موازنة تتسق مع إطار المالية العامة المحدد في 

البرنامج 



س هي شروط محددة وقابلة للقيا:معايير األداء الكمية-2

هذه ودائما ما تشير. يتعين استيفاؤها الستكمال المراجعة

لتي تتحكم المعايير إلى متغيرات السياسة االقتصادية الكلية ا

ة أو فيها السلطات الوطنية، على غرار االحتياطيات الدولي

ل فعلى سبي. أرصدة المالية العامة أو االقتراض الخارجي

ات المثال، قد يشمل البرنامج حدا أدنى لمستوى االحتياطي

ية الدولية الصافية، أو حدا أقصى لمستوى األصول المحل

الصافية لدى البنك المركزي، أو حدا أقصى لمستوى 

االقتراض الحكومي 



ية هي تدابير إصالح:القواعد المعيارية الهيكلية-3

م بأهميتها تتس( غالبا ما تكون غير قابلة للقياس الكمي)

أن تمثل بهاالبالغة في تحقيق أهداف البرامج، ويُقصد 

اء عملية عالمات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثن

وتختلف هذه القواعد باختالف البرامج،. المراجعة

ات ومن أمثلتها التدابير الرامية إلى تحسين عملي

القطاع المالي أو بناء شبكات األمان االجتماعي أو

.تعزيز إدارة المالية العامة


