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Summary:
The financial crises of the 1990s of the twentieth century need to
manage the perception of debt, and the liberation of suitable and
back of the capital account, and domestic financial systems to
ensure flexible local and international financial stability.
Since the occurrence of financial crises March World International
Monetary Fund played an active role in helping the world to come
out of them, and has taken many measures to increase financial
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resources made available by Member States to adapt to the
conditions of the crisis, but the modification of the terms of
lending Member States. And in this research paper we will refer to
the role played by International Monetary Fund in addressing
crises with its role in achieving financial stability.
Keywords: International Monetary Fund, financial stability, risk,
international flows of capital.
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