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    2010نشاط الصندوق خالل عام 

 

تطوير وتوسيع أنشطته وتحقيق أهداف اتفاقية إنشائه مه بالعمل على التزايحرص الصندوق في إطار 

تمليه متطلبات التنمية المحلية فيها ما و للدول األعضاء المتغيرةوفق ما تقتضيه االحتياجات المختلفة 

 آثف الصندوق مشاوراته مع دوله األعضاء فقد السياق،وفي هذا . والتطورات في البيئة االقتصادية الدولية

 األزمة  تداعياتالناجمة عن قصيرة األجل  المستجدة التحدياتمواجهةبهدف مساندتها في  2010الل عام خ

لمتمثلة في تحقيق النمو امتوسطة وطويلة األجل القائمة المالية العالمية على اقتصاداتها، فضًال عن التحديات 

تداعى الصندوق خالل عام فقد التوجه، وفي ظل هذا .  وخلق فرص العمل المنتج وتخفيف حدة الفقرالمستدام

من خالل تقديمه الدعم المادي بالشكل الصعبة  لالستجابة لطلبات دوله األعضاء في هذه المرحلة 2010

  . لديه المتاحةوالوسائلبالقدر الذي تسمح به موارده و  والفعالالسريع

  

ت األزمة المالية العالمية على إثر تفشي تأثيرا 2009 في عام ،والجدير بالذآر، أن الصندوق قد عكف

، بما  لديهألنشطته وسياسة وإجراءات اإلقراضعلى إجراء مراجعة شاملة  ،األعضاءاقتصادات الدول 

ولقد استحدث الصندوق لهذا الغرض تسهيًال ائتمانيًا جديدًا ولجأ إلى . يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة

 آما عمد إلى تسريع وتبسيط إجراءات منح . التي يقدمهاروضإضفاء المزيد من المرونة على شرطية الق

  .القروض لكي تتم االستجابة العاجلة لطلبات الدول األعضاء

  

 بغية تعزيز القدرات البشرية ية التدريبه بالتوسع في برامج2010وقام الصندوق أيضًا خالل عام 

دورات لكبار موظفي الدول األعضاء و نظم ندوات ، فقدوفي هذا اإلطار.  في الدول األعضاءوالمؤسسية

 وتبادل اآلراء حول  على اقتصاداتهالزيادة الوعي لمدى وعمق تداعياتهاوذلك حول األزمة المالية العالمية 

  .المطلوب تنفيذها في هذه المرحلةطبيعة السياسات المعاآسة للدورة االقتصادية 

  

عاونه مع المؤسسات الدولية المشابهة والمتمثلة في بتعزيز ت 2010في عام   قام الصندوق،نفسهسياق الوفي 

األجنبية صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، وبنك التسويات الدولية والبنوك المرآزية 

 من خالل المشارآة الفعالة في مبادرات عديدة تخص المنطقة العربية وتهدف إلى مساعدة الدول وذلك

خالل العام نفسه آما نظم الصندوق . والقطاع الخاص فيهاز دور آليات السوق األعضاء على تعزي

اجتماعات ومنتديات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية للدول األعضاء 

ت وفي ضوء البعد التجاري لتداعيا. المطلوبةلتبادل اآلراء والتجارب وتعزيز مجاالت التعاون والتنسيق 

األزمة، قام الصندوق من خالل برنامج تمويل التجارة العربية التابع له بالتوسع في منح خطوط االئتمان 

 .وآاالته الوطنيةللمصدرين والمستوردين العرب من خالل 
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 أربعة قروض جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 2010، قدم الصندوق خالل عام  النشاط اإلقراضيوفي مجال

ار عربي حسابي، تعادل ما يزيد عن نصف مليار دوالر أمريكي، وتمثل أعلى مستوى  مليون دين118

 القروض الممنوحة خالل العام المذآور قرضين ضمن وشملت. سنوي لإلقراض منذ اثنين وعشرين عامًا

 مليون دينار عربي حسابي، وقرضًا 65.1إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بلغت قيمتهما اإلجمالية نحو 

 مليون دينار 43 مليون دينار عربي حسابي، باإلضافة إلى قرض ممتد بلغت قيمته 9.8يًا بقيمة تعويض

  . عربي حسابي

   

 وتعزيز قنوات االتصال مع دوله األعضاء، حيث أوفد خالل الصندوق في إرساء مقومات التعاونواستمر 

الطلبات  لدراسةنان، وذلك  األردن والمغرب وسورية واليمن ولبمشاورات شملت خمس بعثات 2010عام 

أو لمتابعة سير تنفيذ / و منهافي بعض  لدعم برامج اإلصالح هالمقدمة من هذه الدول لالستفادة من موارد

 في  في إطار القروض الممنوحة من الصندوقالمعنيةمع السلطات على تنفيذها المتفق برامج اإلصالح 

ثات لم تقتصر على االتفاق مع السلطات المعنية على جدير بالذآر، أن مهمة تلك البعالو. البعض اآلخر

 امتدت أو متابعة ما تم تنفيذه من إصالحات في إطار البرامج المتفق عليها، وإنما ،عناصر برامج اإلصالح

  .  المقترضة األعضاءلتشمل تقديم الدعم والمشورة الفنية بشأن المعوقات التي تواجه الدول

  

سياسات الصندوق االستثمارية المحافظة فاعليتها في حماية رأس  فقد أآدت، النشاط االستثماريوفي مجال 

، بالرغم من 2010المال المستثمر وتحقيق عوائد إيجابية على  المستوى الكلي لالستثمارات خالل العام 

  . العالميةالظروف الصعبة التي مرت بها األسواق المالية

  

 على نشاط قبول الودائع من ، توظيف موارده الذاتيةإلىضافة هذا ويشمل نشاط الصندوق االستثماري، باإل

 حيث حافظ الصندوق على مستوى أرصدة وتوظيفاتهاالمصارف المرآزية ومؤسسات النقد والمالية العربية 

 ذلك، واصل الصندوق إلىباإلضافة . عالية لهذا النشاط ليعكس استمرار ثقة الدول األعضاء في الصندوق

أموال برنامج تمويل التجارة العربية، واألموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات نشاطه في إدارة 

 إدارة محافظ بالسندات لصالح إلىالعربية المتخصصة وأموال صندوق تقاعد العاملين بالصندوق، باإلضافة 

 .الدول األعضاء

  

فني الالزم للمصارف المرآزية  تقديم العون ال2010 عام خالل واصل الصندوق، المعونة الفنيةوفي مجال 

 تطوير نظم ومنها مبادرةالعربية من خالل المبادرات المشترآة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة 

هذا باإلضافة  .دات في الدول العربيةومبادرة تطوير أسواق السن، عالم االئتماني ومرآزيات المخاطراالست

بالتعاون مع البنوك وذلك كبار المسؤولين في المصارف المرآزية  ل والمؤتمرات ورشات العملإلى تنظيم

  . المستجدةالنقدية والمصرفيةمختلف القضايا لمناقشة ، والمؤسسات المالية الدوليةالمرآزية 

 

 3

جهوده الهادفة إلى توفير في  2010استمر الصندوق خالل عام ،  أسواق األوراق المالية العربيةوفي مجال

وفي هذا .  بهدف المساهمة في تعزيز دورها في االقتصادواق األوراق المالية العربيةالمعلومات حول أس

السياق، واصل الصندوق نشر البيانات اليومية المتعلقة باألسواق المالية العربية على موقعه في شبكة 

 اإلطار، تم وفي هذا. ذي يقيس أداء هذه األسواق مجتمعةاالنترنت والتي تشمل المؤشر المرآب للصندوق ال

 قاعدة المشارآة في ليرتفع بذلك عدد األسواق ، إدراج سوق دمشق لألوراق المالية2010عام في أواخر 

 ويجري العمل حاليًا على استكمال . سوقًا، وليصل عدد النشرات إلى ثالثة وستين عددًا16 إلى بياناته

  . األوراق المالية العربية لدى الصندوقاإلجراءات الالزمة النضمام سوق ليبيا إلى قاعدة بيانات أسواق

 

  الت�ابع لل�صندوق  تواصلت خدمات التدريب التي يضطلع بها معهد السياسات االقتصادية       ،   التدريب وفي مجال 

معهد من دورات مشترآة مع صندوق النقد والبنك        الوصل عدد األنشطة التي نظمها       ، حيث 2010خالل عام   

لنق�د ال�دولي ومنظم�ة التج�ارة العالمي�ة والن�دوات المتخص�صة من�ذ بداي�ة            الدوليين وحلقات العمل مع صندوق ا     

 دورة تدريبي�ة اس�تفاد      17 منه�ا    2010وج�اء ن�صيب ع�ام       .  دورة وحلق�ة عم�ل ون�دوة       220نشاط التدريب إلى    

  . متدربًا6,754 إلى  منذ إنشاء المعهد متدربًا ليصل إجمالي عدد المتدربين532منها 

  

فنية لكل المانة األو، جلس محافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربيةأمانة موفي إطار توليه 

قام الصندوق باإلعداد الجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، ومن اللجنة العربية للرقابة المصرفية 

الجتماعات ، آما تولى اإلعداد الفني واإلداري  الذي ُعقد بمقره2010خالل عام المكتب الدائم للمجلس 

وقد تضمن جدول األعمال عددًا ). ليبيا(والتي عقدت في طرابلس المعني الدورة الرابعة والثالثين للمجلس 

من الموضوعات، في مقدمتها تقرير أمانة المجلس، والنسخة األولية محدودة التداول من التقرير االقتصادي 

 للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتوصيات ، وتوصيات االجتماع التاسع عشر2010العربي الموحد لعام 

  . االجتماع السادس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

  

في إطار سعيه لتطوير سبل و،  التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية واإلقليمية والدوليةوفي مجال

 األعضاء دوله تخدم مصالح التعاون والتنسيق مع العديد من المنظمات العربية واإلقليمية بالصورة التي

وتساعده على تحقيق أهدافه وتنفيذ المهام ذات االهتمام المشترك، استمر الصندوق بالعمل على إعداد 

 التنسيق لمجموعةآما شارك في االجتماعات الدورية . وإصدار التقرير االقتصادي العربي الموحد

  .ربية والوطنية واإلقليميةمية العلمؤسسات التن

  

 الدوريةاالجتماعات في  2010خالل عام شارك الصندوق ، التعاون مع المنظمات الدوليةار وفي إط

لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تمت المشارآة بصفة مراقب في اجتماعات لجنة التنمية وآذلك 

رئيس آما حضر االجتماعات الخاصة بالمجموعة العربية مع . )G24(اجتماعات مجموعة األربع والعشرين 
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البنك الدولي، واالجتماعات الخاصة بالصناديق العربية واإلقليمية مع رئيس وآبار مدراء البنك الدولي في 

  . التي أطلقها البنك فيما يخص الدول العربيةمبادرة الإطار 

  

 مجال اهتمامه المتواصل بتشجيع وتنمية المبادالت التجارية بين الدول العربية، ومن جهة أخرى، وفي

، ببرنامج تمويل التجارة العربية عالقات التعاون الوثيقة التي تربطه 2010ل الصندوق خالل عام واص

خالل العام في تقديم خدماته المتخصصة للبرنامج والمتعلقة بالشؤون القانونية واإلدارية والتدقيق واستمر 

  . باإلضافة إلى إدارة ومتابعة محافظه االستثمارية،الداخلي

  

 التقارير والنشرات والبحوث والدراساتلى ما تقدم، قام الصندوق خالل العام بإصدار عدد من وباإلضافة إ

 الحسابات القومية، والنقد مجاالتها التي تغطي  في حلتها الجديدة للدول العربية اإلحصائيةالنشرةمنها 

ار الصرف التقاطعية،  وأسع، والتجارة الخارجية، وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي،واالئتمان

  . والمالية العامةوالمؤشرات االقتصادية للدول العربية
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  النشاط اإلقراضي
 

 في موضع الصدارة بقائمة الوسائل المتاح استخدامها 2010 خالل عام  للصندوقالنشاط اإلقراضياستمر 

 مستوى سنوي له ، حيث سجل حجم اإلقراض الممنوح خالل العام المذآور أعلىأهداف إنشائهفي تحقيق 

.  مليون دوالر أمريكي548 مليون دينار عربي حسابي وبما يعادل 118منذ اثنين وعشرين عاما بلغ نحو 

المبذولة في الدول األعضاء المقترضة  دعم الجهود ، بوجه عام،ويستهدف النشاط اإلقراضي للصندوق

آما يستهدف هذا . قتصاد الكلي فيهالمعالجة اختالالت موازين المدفوعات، وإرساء مقومات استقرار اال

النشاط مساندة جهودها الرامية إلى تنفيذ اإلصالحات الهيكلية المطلوبة في عدد من القطاعات ذات الصلة 

وفي هذا . بمهام الصندوق، وذلك لتحسين آفاءة استخدام الموارد بما يعزز فرص النمو االقتصادي فيها

ه اإلقراضي لمواآبة المستجدات التي يترتب عليها تغيير في يحرص الصندوق على تطوير نشاطاإلطار، 

االحتياجات التمويلية لدوله األعضاء، من خالل القيام بمراجعة دورية لسياسة وإجراءات اإلقراض، وآذلك 

، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على وضع ضوابط تحكم 2010وخالل عام . النوافذ اإلقراضية المتاحة

تحديد فترة زمنية ولعملية السحب على القروض التي يقدمها الصندوق للدول األعضاء، المدى الزمني 

، وذلك بهدف تفادي تجميد الموارد )Sunset Clause(قصوى لعملية السحب على القروض المتعاقد عليها 

 .  إلى تخفيض الموارد المتاحة لإلقراض لباقي الدول األعضاءالتي آانت تؤديو قد عليهاالمتعا

  

  أنواع القروض والتسهيالت
  

يقدم الصندوق مجموعة من القروض والتسهيالت بصورة ميسرة ومتفاوتة اآلجال، يسبق تقديم معظمها 

 لالتفاق معها حول السياسات واإلجراءات المناسبة إلصالح المسئولةإجراء مشاورات مكثفة مع السلطات 

هيالت المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن وتندرج أنواع القروض والتس. األوضاع االقتصادية فيها

تتمثالن في معالجة االختالالت في موازين المدفوعات، وفي دعم قطاعات ، )1(مجموعتين رئيسيتين

تصحيح االختالالت في موازين مدفوعات الدول ب وتنحصر أغراض المجموعة األولى. اقتصادية أخرى

قتصادية مرتبطة إلى حد آبير باألوضاع الكلية األعضاء المقترضة وما يتطلبه ذلك من إصالحات ا

وُيذآر في هذا . لالقتصاد، مع قيام الصندوق بالتشاور واالتفاق حول هذه اإلصالحات مع السلطات المختصة

الخصوص أن الصندوق آان قد بدأ بتوفير الدعم لهذا النوع من اإلصالحات منذ انطالق نشاطه اإلقراضي 

خر من القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق، الذي استحدث الحقًا، فهو أما النوع اآل. 1978في عام 

وجاء استحداث هذا النوع من . مخصص لدعم القطاعات والمجاالت وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق

القروض والتسهيالت انطالقًا من حرص الصندوق المستمر على متابعة التطورات االقتصادية في دوله 

                                                 
تسهيل التجارة العربية "وباإلضافة لهذه األنواع من التسهيالت، آان قد وفر لدوله األعضاء ُيذآر أن الصندوق،   )1(

ولقد تم إيقاف العمل . ح.ع. ألف د64,730 قرضًا بلغت قيمتها اإلجمالية 11والذي قدم في إطاره " البينية
  .1991داية برنامج تمويل التجارة العربية نشاطه في عام بالتسهيل المذآور مع ب
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لوياتها واحتياجاتها المتغيرة، حيث يذآر أن اهتمامها قد تزايد في السنوات األخيرة بتبني األعضاء وأو

اإلصالحات الهادفة إلى تحسين آفاءة استخدام الموارد لرفع معدالت النمو االقتصادي وإدامتها، بعد أن 

 من الدول األعضاءحققت سياسات االستقرار وإصالح األوضاع االقتصادية الكلية نتائج طيبة في العديد 

  .حينها

 

وتشمل القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق في الوقت الراهن في مجال المساهمة في تمويل العجز 

الكلي في موازين مدفوعات الدول األعضاء أربعة أنواع من القروض، تتفاوت أحجامها وشروط منحها 

المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو وآجال استحقاقها حسب طبيعة وأسباب االختالل في ميزان 

 الذي يقدم للمساهمة في تمويل العجز القرض التلقائيوأول أنواع هذه القروض هو . المؤهلة لالقتراض

 في المائة من اآتتابها في رأسمال الصندوق 75الكلي في ميزان مدفوعات الدولة العضو وبحجم ال يزيد عن 

ويبلغ أجل هذا القرض ثالث سنوات وال يشترط للحصول عليه اتفاق الدولة .  للتحويلبعمالت قابلةالمدفوع 

العضو المقترضة مع الصندوق على برنامج تصحيحي لتخفيف العجز في ميزان مدفوعاتها، طالما أنه ال 

أما إذا ما وجد بذمة العضو تجاه الصندوق عند االقتراض أي . يوجد بذمتها قروض مشروطة عادية أو ممتدة

 تنفيذ برنامج اإلصالح المرتبط به، يقرر الصندوق بناًء وآان العضو قد استوفىعادية أو ممتدة، قروض 

على تقييم دواعي العجز الكلي بميزان المدفوعات ما إذا آان االقتراض المطلوب سيخضع لشروط القرض 

  .ض المشروط المعني تتم إضافة حدوده إلى حدود القر حيث أو للشروط المطبقة على تلك القروض،التلقائي

  

 الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة لالقتراض عندما تزيد حاجتها من الموارد القرض العاديوالنوع الثاني هو 

 في المائة 100ويقدم هذا القرض عادة بحدود .  للتحويلبعمالت قابلة في المائة من اآتتابها المدفوع 75عن 

 في المائة 175تحويل، حيث يمكن توسيعه آحد أقصى إلى للمن اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة 

ويشترط للحصول عليه االتفاق مع الدولة العضو المقترضة على برنامج . بإضافة حدود القرض التلقائي

وتستهدف السياسات واإلجراءات المضمنة في البرنامج . تصحيح مالي يمتد سريانه لفترة ال تقل عن سنة

ويشرف الصندوق على متابعة .  المالي بهدف تخفيض العجز في ميزان المدفوعاتالعمل على إعادة التوازن

تنفيذ البرنامج، حيث يتوقف سحب الدفعات الالحقة من القرض على التنفيذ المرضي للسياسات واإلجراءات 

وتسدد آل دفعة من القرض العادي خالل . المتفق عليها، آما هو شأن آافة القروض المشروطة األخرى

  .ة خمس سنوات من تاريخ سحبهافتر

  

 الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة لالقتراض في حالة وجود القرض الممتدأما النوع الثالث من القروض فهو 

وُيشترط لتقديم هذا القرض، االتفاق . عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلل هيكلي في اقتصادها

ويقدم القرض الممتد . ادي يغطي فترة زمنية ال تقل عن سنتينمع الدولة العضو على برنامج تصحيح اقتص

 في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل، ويمكن توسيعه آحد أقصى 175عادة بحدود 

وتسدد آل دفعة منه خالل فترة سبع سنوات من تاريخ .  في المائة بإضافة حدود القرض التلقائي250إلى 

  . سحبها
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 الذي يقدم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من القرض التعويضي الرابع من هذه القروض هو والنوع

أو زيادة /موقف طارئ في ميزان مدفوعاتها ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و

 لهذا القرض ويبلغ الحد األقصى. آبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل

وُيشترط .  في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل100والذي يقدم بأجل ثالث سنوات، 

  .للحصول عليه أن يكون آًال من الهبوط في الصادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرًا طارئًا ومؤقتًا

  

هيالت المتاحة لدعم القطاعات والمجاالت وثيقة الصلة أما المجموعة الثانية والتي تتعلق بالقروض والتس

بعمل الصندوق فهي تشمل حاليًا تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، وتسهيل التصحيح 

  .الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، وتسهيل اإلصالح التجاري، وتسهيل النفط، وتسهيل السيولة قصير األجل

  

، حيث رآزت التسهيالت المقدمة في 1998، فقد بدأ العمل به في عام التصحيح الهيكليلتسهيل فبالنسبة 

إطاره في المرحلة األولى على دعم اإلصالحات التي نفذتها الدول األعضاء المقترضة في القطاع المالي 

 تصبح أالتي لتسهيالتوفي أعقاب التجاوب الملحوظ من الدول األعضاء مع هذا النوع من ا. والمصرفي

 ليشمل أيضًا 2005  العام في توسعة مجال نشاطهفقد تمتالمحور الرئيسي للنشاط اإلقراضي للصندوق، 

وتماشيًا مع تطور االحتياجات التمويلية للدول . توفير الدعم لإلصالحات المنفذة في قطاع المالية العامة

ليمّكن الدول األعضاء المؤهلة من  بالفصل بين شقي التسهيل 2009األعضاء، فقد قام الصندوق خالل عام 

  .الحصول على قدر أآبر من التمويل في ظل آل من الشقين

  

وُيشترط لتقديم هذا التسهيل، أن يكون البلد العضو المقترض قد بدأ بمباشرة جهود اإلصالح الهيكلي، وحقق 

برنامج إصالح هيكلي يشرف ويمنح التسهيل بعد االتفاق على . قدرًا معقوًال من االستقرار االقتصادي الكلي

 في المائة 75وآان الصندوق قد حدد في البداية سقف هذا التسهيل بما يساوي . الصندوق على متابعة تنفيذه

وفي ضوء ما القى التسهيل من اهتمام من قبل الدول . من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل

 على رفع سقف قرض تسهيل التصحيح الهيكلي 2001 األعضاء، وافق مجلس محافظي الصندوق في أبريل

آذلك تجدر اإلشارة إلى أنه، ومن .  في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل175إلى 

أجل إضفاء المزيد من المرونة على استخدام التسهيل، فإن مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق آان قد وافق 

ديل أسلوب سداد القرض المقدم في إطار التسهيل، بحيث تسدد آل دفعة منه على  على تع2001في مارس 

مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها بدًال عن سداد آامل القرض خالل فترة أقصاها أربع سنوات من تاريخ 

، وافق مجلس محافظي الصندوق 2009وفي أبريل . سحب الدفعة األولى، آما آان معموًال به في البداية

ى الفصل بين سقف التسهيل للقطاع المالي والمصرفي ولقطاع مالية الحكومة ليكون السقف الفرعي لكل عل

  . في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل175منهما على حدة 
  

، فهو 2007 والذي أقر مجلس محافظي الصندوق العمل به في عام لتسهيل اإلصالح التجاريوبالنسبة 

تهدف توفير الدعم للدول األعضاء لمواجهة األعباء التي قد تترتب على سياسات وإجراءات اإلصالح يس
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لوياتها واحتياجاتها المتغيرة، حيث يذآر أن اهتمامها قد تزايد في السنوات األخيرة بتبني األعضاء وأو

اإلصالحات الهادفة إلى تحسين آفاءة استخدام الموارد لرفع معدالت النمو االقتصادي وإدامتها، بعد أن 

 من الدول األعضاءحققت سياسات االستقرار وإصالح األوضاع االقتصادية الكلية نتائج طيبة في العديد 

  .حينها

 

وتشمل القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق في الوقت الراهن في مجال المساهمة في تمويل العجز 

الكلي في موازين مدفوعات الدول األعضاء أربعة أنواع من القروض، تتفاوت أحجامها وشروط منحها 

المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو وآجال استحقاقها حسب طبيعة وأسباب االختالل في ميزان 

 الذي يقدم للمساهمة في تمويل العجز القرض التلقائيوأول أنواع هذه القروض هو . المؤهلة لالقتراض

 في المائة من اآتتابها في رأسمال الصندوق 75الكلي في ميزان مدفوعات الدولة العضو وبحجم ال يزيد عن 

ويبلغ أجل هذا القرض ثالث سنوات وال يشترط للحصول عليه اتفاق الدولة .  للتحويلبعمالت قابلةالمدفوع 

العضو المقترضة مع الصندوق على برنامج تصحيحي لتخفيف العجز في ميزان مدفوعاتها، طالما أنه ال 

أما إذا ما وجد بذمة العضو تجاه الصندوق عند االقتراض أي . يوجد بذمتها قروض مشروطة عادية أو ممتدة

 تنفيذ برنامج اإلصالح المرتبط به، يقرر الصندوق بناًء وآان العضو قد استوفىعادية أو ممتدة، قروض 

على تقييم دواعي العجز الكلي بميزان المدفوعات ما إذا آان االقتراض المطلوب سيخضع لشروط القرض 

  .ض المشروط المعني تتم إضافة حدوده إلى حدود القر حيث أو للشروط المطبقة على تلك القروض،التلقائي

  

 الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة لالقتراض عندما تزيد حاجتها من الموارد القرض العاديوالنوع الثاني هو 

 في المائة 100ويقدم هذا القرض عادة بحدود .  للتحويلبعمالت قابلة في المائة من اآتتابها المدفوع 75عن 

 في المائة 175تحويل، حيث يمكن توسيعه آحد أقصى إلى للمن اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة 

ويشترط للحصول عليه االتفاق مع الدولة العضو المقترضة على برنامج . بإضافة حدود القرض التلقائي

وتستهدف السياسات واإلجراءات المضمنة في البرنامج . تصحيح مالي يمتد سريانه لفترة ال تقل عن سنة

ويشرف الصندوق على متابعة .  المالي بهدف تخفيض العجز في ميزان المدفوعاتالعمل على إعادة التوازن

تنفيذ البرنامج، حيث يتوقف سحب الدفعات الالحقة من القرض على التنفيذ المرضي للسياسات واإلجراءات 

وتسدد آل دفعة من القرض العادي خالل . المتفق عليها، آما هو شأن آافة القروض المشروطة األخرى

  .ة خمس سنوات من تاريخ سحبهافتر

  

 الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة لالقتراض في حالة وجود القرض الممتدأما النوع الثالث من القروض فهو 

وُيشترط لتقديم هذا القرض، االتفاق . عجز مزمن في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلل هيكلي في اقتصادها

ويقدم القرض الممتد . ادي يغطي فترة زمنية ال تقل عن سنتينمع الدولة العضو على برنامج تصحيح اقتص

 في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل، ويمكن توسيعه آحد أقصى 175عادة بحدود 

وتسدد آل دفعة منه خالل فترة سبع سنوات من تاريخ .  في المائة بإضافة حدود القرض التلقائي250إلى 

  . سحبها
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 الذي يقدم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من القرض التعويضي الرابع من هذه القروض هو والنوع

أو زيادة /موقف طارئ في ميزان مدفوعاتها ناتج عن هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و

 لهذا القرض ويبلغ الحد األقصى. آبيرة في قيمة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل

وُيشترط .  في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل100والذي يقدم بأجل ثالث سنوات، 

  .للحصول عليه أن يكون آًال من الهبوط في الصادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرًا طارئًا ومؤقتًا

  

هيالت المتاحة لدعم القطاعات والمجاالت وثيقة الصلة أما المجموعة الثانية والتي تتعلق بالقروض والتس

بعمل الصندوق فهي تشمل حاليًا تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، وتسهيل التصحيح 

  .الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، وتسهيل اإلصالح التجاري، وتسهيل النفط، وتسهيل السيولة قصير األجل

  

، حيث رآزت التسهيالت المقدمة في 1998، فقد بدأ العمل به في عام التصحيح الهيكليلتسهيل فبالنسبة 

إطاره في المرحلة األولى على دعم اإلصالحات التي نفذتها الدول األعضاء المقترضة في القطاع المالي 

 تصبح أالتي لتسهيالتوفي أعقاب التجاوب الملحوظ من الدول األعضاء مع هذا النوع من ا. والمصرفي

 ليشمل أيضًا 2005  العام في توسعة مجال نشاطهفقد تمتالمحور الرئيسي للنشاط اإلقراضي للصندوق، 

وتماشيًا مع تطور االحتياجات التمويلية للدول . توفير الدعم لإلصالحات المنفذة في قطاع المالية العامة

ليمّكن الدول األعضاء المؤهلة من  بالفصل بين شقي التسهيل 2009األعضاء، فقد قام الصندوق خالل عام 

  .الحصول على قدر أآبر من التمويل في ظل آل من الشقين

  

وُيشترط لتقديم هذا التسهيل، أن يكون البلد العضو المقترض قد بدأ بمباشرة جهود اإلصالح الهيكلي، وحقق 

برنامج إصالح هيكلي يشرف ويمنح التسهيل بعد االتفاق على . قدرًا معقوًال من االستقرار االقتصادي الكلي

 في المائة 75وآان الصندوق قد حدد في البداية سقف هذا التسهيل بما يساوي . الصندوق على متابعة تنفيذه

وفي ضوء ما القى التسهيل من اهتمام من قبل الدول . من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل

 على رفع سقف قرض تسهيل التصحيح الهيكلي 2001 األعضاء، وافق مجلس محافظي الصندوق في أبريل

آذلك تجدر اإلشارة إلى أنه، ومن .  في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل175إلى 

أجل إضفاء المزيد من المرونة على استخدام التسهيل، فإن مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق آان قد وافق 

ديل أسلوب سداد القرض المقدم في إطار التسهيل، بحيث تسدد آل دفعة منه على  على تع2001في مارس 

مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها بدًال عن سداد آامل القرض خالل فترة أقصاها أربع سنوات من تاريخ 

، وافق مجلس محافظي الصندوق 2009وفي أبريل . سحب الدفعة األولى، آما آان معموًال به في البداية

ى الفصل بين سقف التسهيل للقطاع المالي والمصرفي ولقطاع مالية الحكومة ليكون السقف الفرعي لكل عل

  . في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل175منهما على حدة 
  

، فهو 2007 والذي أقر مجلس محافظي الصندوق العمل به في عام لتسهيل اإلصالح التجاريوبالنسبة 

تهدف توفير الدعم للدول األعضاء لمواجهة األعباء التي قد تترتب على سياسات وإجراءات اإلصالح يس
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التجاري، وتشجيعها على تبني اإلصالحات الضرورية لرفع قدرتها على االستفادة من القروض التي تتيحها 

 175لتسهيل بحد أقصى قدره ويقدم هذا ا. األسواق الدولية وذلك لتعزيز النمو وخلق فرص العمل المنتج فيها

في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بعمالت قابلة للتحويل، بعد االتفاق معه على برنامج إصالح هيكلي 

وتطبق على تسهيل اإلصالح التجاري القواعد نفسها التي تحكم . مناسب يشرف الصندوق على متابعة تنفيذه

  .قطاع المالي والمصرفي وقطاع المالية العامةأجل وسحب وسداد تسهيل التصحيح الهيكلي في ال

  

 آآلية إقراض مؤقتة يستمر سريان العمل بها لمدة خمس 2007، فقد تم إنشائه عام بتسهيل النفطوفيما يتعلق 

ويستهدف هذا التسهيل . 2007لسنة ) 3(سنوات من بدئها، وذلك بناًء على قرار مجلس المحافظين رقم 

ء المتأثرة باالرتفاع الطارئ  في أسعار المستوردات من المنتجات النفطية والغاز توفير الدعم للدول األعضا

أو تشجيع الدول المذآورة على تنفيذ /الطبيعي، وبما يؤدي إلى تفاقم وضع  ميزان المدفوعات، و

  . اإلصالحات المناسبة التي تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية

  

.  في المائة من االآتتاب المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل200بحد أقصى ويوفر الصندوق تسهيل النفط 

وفي ظل الحد األقصى المذآور، يقوم الصندوق باالستجابة بشكل سريع وبإجراءات مبسطة الحتياجات 

الدول األعضاء المؤهلة التي تواجه عجزًا في موازين مدفوعاتها جراء ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 

في المائة من االآتتاب المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، بينما تتوقف استفادة هذه الدول من الرصيد  100

المتبقي من موارد التسهيل على تنفيذ برنامج إصالح اقتصادي مناسب، يساعد على تجاوز آثار ارتفاع 

ر النفط والتي ال تواجه عجزًا في أما بالنسبة للدول المتأثرة سلبًا بارتفاع أسعا. األسعار على اقتصاداتها

 في المائة على 200موازين مدفوعاتها، فستتوقف استفادتها من موارد التسهيل، في ظل الحد األقصى البالغ 

  .توصلها إلى اتفاق مع الصندوق على عناصر برنامج اإلصالح االقتصادي المطلوب

  

، فهو 2009حافظي الصندوق في عام  الذي أقره مجلس مبتسهيل السيولة قصير األجلوفيما يتعلق 

يستهدف مساعدة الدول األعضاء التي حققت تقدمًا في مجال اإلصالحات االقتصادية والهيكلية على مواجهة 

وتقدم قروض التسهيل بإجراءات . مشكالت مؤقتة في السيولة بسبب التطورات في األسواق المالية العالمية

ويقدم تسهيل السيولة قصير .  العضو المؤهلة على برنامج إصالحسريعة ودون اشتراط االتفاق مع الدولة

 ويتم سحب مبلغ التسهيل . في المائة من االآتتاب المدفوع بعمالت قابلة للتحويل100األجل بحد أقصى يبلغ 

دفعة واحدة أو على دفعات حسب رغبة الدولة العضو المقترضة، وتسدد آل دفعة منه بعد ستة أشهر من 

  .ا، مع إمكانية تمديد األجل نفسه لمرتين آحد أقصىتاريخ سحبه

  

من جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أنه وبالنسبة لحجم الحصص المكتتب بها، والذي يتحدد على أساسها حجم 

 على االآتتاب 2005السحب على قروض الصندوق، فإن مجلس محافظي الصندوق آان قد وافق في أبريل 

دينار عربي  مليون 326الصندوق المصرح به ليرتفع رأس المال المدفوع من بالرصيد المتبقي من رأسمال 
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 مليون دينار عربي حسابي، وتغطية هذا االآتتاب بالتحويل من رصيد االحتياطي العام 600 إلى حسابي

وبمقتضى ذلك، فقد ارتفع . وتوزيع االآتتابات على الدول األعضاء على أساس نسب الحصص المكتتب بها

ومن جهة  .ة أنواع القروض التي يمكن أن تحصل عليها الدول المؤهلة لالقتراض من الصندوقحجم آاف

أخرى، ونتيجة للتعديالت التي أدخلت سابقًا على سياسة وإجراءات اإلقراض التي يتبعها الصندوق، فقد 

المائة من  في 400 في المائة إلى 300ارتفع السقف اإلجمالي المسموح به إلقراض الدول األعضاء من 

  .  بالعمالت القابلة للتحويلةحصة العضو المدفوع

  

  أسعار الفائدة
  

يعمل الصندوق على تطبيق هيكل أسعار فائدة يتم من خالله تحقيق درجة عالية من االتساق مع الممارسات 

قدر المتبعة في المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى المشابهة، مع سعيه في الوقت نفسه إلى تحقيق ال

ويوفر الصندوق قروضه وفق . الممكن من التوفيق بين التيسير في شروط قروضه وسالمة مرآزه المالي

نظامين يكون للدولة المقترضة الحق في اختيار أحدهما، أولهما نظام سعر الفائدة المعّوم الذي يرتكز على 

وهو السعر السائد في أول يوم سعر الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة لمدة ستة أشهر آمعدل أساس، 

أما ثانيهما، فهو نظام التثبيت النشط لسعر الفائدة الذي يتم بموجبه تثبيت سعر الفائدة على . عمل من آل شهر

وسعر الفائدة الذي يتم تثبيته وفق هذا النظام هو . مبلغ الدفعة المسحوب في تاريخ السحب لكامل فترة الدفعة

 السحب الخاصة السائد في أول يوم عمل من آل شهر والمعادل لسعر سعر الفائدة على وحدة حقوق

المقايضة المتداول ألجل القرض المعني، أي سعر الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة المتوفر في 

، بتًا يتم تحديده ومراجعته دوريًاويضاف إلى ذلك السعر هامشًا ثا. سوق العملة اآلجلة لفترة القرض المعني

  .)5-أ (الملحق

  

  التزامات القروض
  

 لتصل  في المائة 20 تقدر بنحو  بنسبة2010 التي قدمها الصندوق في عام  اإلجماليةارتفعت قيمة القروض

وقد استفاد األردن من .  مليون دوالر أمريكي554مليون دينار عربي حسابي تعادل نحو  118 حواليإلى 

 التصحيح الهيكلي يبلغ نحو إطار تسهيل، وقرض في  مليون دينار عربي حسابي9.8قرض تعويضي بقيمة 

واستفاد المغرب آذلك من تسهيل التصحيح الهيكلي بقرض قيمته حوالي .  مليون دينار عربي حسابي17.2

 مليون دينار عربي 43 مليون دينار عربي حسابي، في حين حصل اليمن على قرض ممتد قدره 47.9

  .حسابي

  

 معدل سنوي لإلقراض خالل ىاعل، مسجًال 2010االقراضي الذي شهده عام نمو النشاط وفي الواقع، فإن 

 إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق لدوله األعضاء منذ وصول ، قد انعكس في العقدين الماضيين
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التجاري، وتشجيعها على تبني اإلصالحات الضرورية لرفع قدرتها على االستفادة من القروض التي تتيحها 

 175لتسهيل بحد أقصى قدره ويقدم هذا ا. األسواق الدولية وذلك لتعزيز النمو وخلق فرص العمل المنتج فيها
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  .قطاع المالي والمصرفي وقطاع المالية العامةأجل وسحب وسداد تسهيل التصحيح الهيكلي في ال
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  .ا، مع إمكانية تمديد األجل نفسه لمرتين آحد أقصىتاريخ سحبه

  

من جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أنه وبالنسبة لحجم الحصص المكتتب بها، والذي يتحدد على أساسها حجم 
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دينار عربي  مليون 326الصندوق المصرح به ليرتفع رأس المال المدفوع من بالرصيد المتبقي من رأسمال 
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 مليون 6,112 مليون دينار عربي حسابي تعادل 1,317 إلى نحو 1978بداية نشاطه اإلقراضي في عام 

 عشرة دولة من  قرضًا أربع150 المقدمة البالغة وقد استفادت من القروض. 2010 بنهاية دوالر أمريكي

 خالل تفاصيل هذه القروض حسب السنوات والدول المستفيدة) 1-أ(الدول األعضاء، حيث يبين الملحق رقم 

  .2010-1978الفترة 

  

، في )التعويضية والممتدةوالعادية و القروض التلقائية(وآان نصيب القروض التقليدية التي يقدمها الصندوق 

، 2010 وحتى نهاية عام 1978مقدمة التسهيالت التي وفرها الصندوق منذ بداية نشاطه اإلقراضي في العام 

 في المائة من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق خالل تلك الفترة، تالها نصيب 67 بلغتبحصة 

تسهيل و بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة قينالمتعلقروض تسهيل التصحيح الهيكلي بشقيه 

قيمة وعدد ) 2-أ( الملحق رقم آما يبين. )1(الشكل  في المائة، 33بواقع تسهيل النفط واإلصالح التجاري 

  .القروض التي حصلت عليها آل دولة من الدول األعضاء موزعة حسب نوع القرض المقدم
  

اجمالي قروض 
المجموعة األولى 

(تلقائية - تعويضية - 
عادية - ممتدة ) 

67%

إجمالي قروض 
المجموعة الثانية  
(التصحيح الهيكلي 

بشقيه المالي 
والمصرفي، وقطاع 

مالية الحكومة - تسهيل 
النفط - تسهيل االصالح 
التجاري حتى  1991) 

33%

الشكل (1) : توزيع   أنواع  القروض آنسبة من إجمالي اإلقراض  
خالل الفترة 1978 - 2010

  
  

 مليون 418.1ط اإلقراضي إلى ارتفاع رصيد التزامات القروض ليصل إلى وقد أدت التطورات في النشا

 في 70.8 مليون دوالر أمريكي وتمثل نحو 1,940، تعادل حوالي 2010دينار عربي حسابي في نهاية عام 

 مليون دينار عربي 352.7بلغ رصيد ، مقارنة بالمائة من رأس المال المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل

 في المائة من رأس المال المدفوع بالعمالت القابلة 59.1، مثلت حوالي 2009ي نهاية عام حسابي ف

  .للتحويل

  

 السحوبات على نتيجة الرتفاع رصيد 2010وقد جاءت التطورات في رصيد التزامات القروض خالل عام 

في المائة   12 بنسبة، 2009مقارنة بعام  القروض القائمة في ذمة الدول األعضاء بنهاية العام المذآور،

ارتفاع رصيد  مليون دوالر أمريكي، فضال عن 1,655 مليون دينار عربي حسابي تعادل 356.6لتصل إلى 

 مليون دوالر خالل عام 162 مليون دينار عربي حسابي تعادل نحو 34.4 من نحو ةالتعاقدات غير المسحوب

  .2010مليون دوالر خالل عام  285و  تعادل نح،مليون دينار عربي حسابي  61.5 إلى 2009
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  السحب والسداد على القروض
  

 مليون دينار عربي حسابي خالل عام 67.8حوالي وصل إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها 

ما  وبموجب جداول سداد استحقاقات القروض بتسديد ،أما بالنسبة للسداد، فقد قامت الدول المقترضة. 2010

وفي ضوء . ، تمثل أقساط قروض مقدمة في السابق2010ر عربي حسابي خالل عام  مليون دينا29.4قيمته 

 مليون دينار عربي حسابي 356.6ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول األعضاء المقترضة نحو 

، )2( في المائة من رأسمال الصندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل60، أي ما يعادل 2010في نهاية عام 

 في المائة من 53، أي ما يعادل 2009 مليون دينار عربي حسابي في نهاية عام 318.3وذلك مقارنة بنحو 

تفاصيل األرصدة المسحوبة ) 3-أ ( رقم ويبين الملحق. للتحويلبعمالت قابلةرأسمال الصندوق المدفوع 

في حين يبين الملحق ، 2010 و2009 في عامي وغير المسحوبة والتزامات القروض للدول العربية فرادى

  .2010-1978تفاصليها للفترة ) 4-أ(رقم 

  

  المشاورات مع الدول األعضاء
  

، تم إيفاد عدد من البعثات للتشاور مع الدول 2010في إطار النشاط اإلقراضي للصندوق خالل عام 

ير تنفيذ  آذلك تم إيفاد بعثات متابعة للوقوف على س.قترضة بشأن طلبات القروض الجديدةاألعضاء الم

  . في السابققدمها الصندوقالبرامج التصحيحية المتفق عليها والمدعومة بقروض 

  

، األردن ثالث بعثات مشاورات إلى آل من 2010 أوفد الصندوق خالل عام ،بالقروض الجديدةوفيما يتعلق 

التسهيالت ، وذلك بعد تلقيه طلبات من السلطات المعنية بهذه الدول لالستفادة من اليمن، والمغربو

  .والقروض التي يقدمها الصندوق لدوله األعضاء من أجل دعم سياسات وإجراءات اإلصالح فيها

  

 تم ًا تعويضيًا على قرضين، األول قرض2010 من الصندوق خالل عام ل، فقد حصباألردنففيما يتعلق 

 التوقيع عليه في يونيو تسهيل التصحيح الهيكلي تمفي إطار  ًاقرض والثاني ،2010التوقيع عليه في مارس 

فيما يتعلق بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي، أوفد الصندوق بعثة مشاورات لدراسة طلب الحكومة ف. 2010

لدعم برنامج إصالح في األردنية االستفادة من موارد الصندوق في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي 

  .قطاع المالي والمصرفيال

  
د إلى أن البنك المرآزي األردني قام خالل السنوات القليلة الماضية ببذل وتجدر اإلشارة، في هذا الصد

جهود ملموسة في مجال ضمان سالمة الجهاز المصرفي وحماية مودعيه، وتطوير وتحديث معايير العمل 

وإضافة لذلك، . المصرفي وإدارة مخاطره لتتواآب مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن
                                                 

، تم رفع رأس المال المدفوع من 2005الصادر في اجتماع أبريل ) 3(بموجب قرار مجلس المحافظين رقم    (2)
  . مليون دينار عربي حسابي، آما ذآر سابقًا600 إلى  مليون دينار عربي حسابي326
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67%

إجمالي قروض 
المجموعة الثانية  
(التصحيح الهيكلي 

بشقيه المالي 
والمصرفي، وقطاع 

مالية الحكومة - تسهيل 
النفط - تسهيل االصالح 
التجاري حتى  1991) 

33%

الشكل (1) : توزيع   أنواع  القروض آنسبة من إجمالي اإلقراض  
خالل الفترة 1978 - 2010

  
  

 مليون 418.1ط اإلقراضي إلى ارتفاع رصيد التزامات القروض ليصل إلى وقد أدت التطورات في النشا

 في 70.8 مليون دوالر أمريكي وتمثل نحو 1,940، تعادل حوالي 2010دينار عربي حسابي في نهاية عام 

 مليون دينار عربي 352.7بلغ رصيد ، مقارنة بالمائة من رأس المال المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل

 في المائة من رأس المال المدفوع بالعمالت القابلة 59.1، مثلت حوالي 2009ي نهاية عام حسابي ف

  .للتحويل

  

 السحوبات على نتيجة الرتفاع رصيد 2010وقد جاءت التطورات في رصيد التزامات القروض خالل عام 

في المائة   12 بنسبة، 2009مقارنة بعام  القروض القائمة في ذمة الدول األعضاء بنهاية العام المذآور،

ارتفاع رصيد  مليون دوالر أمريكي، فضال عن 1,655 مليون دينار عربي حسابي تعادل 356.6لتصل إلى 

 مليون دوالر خالل عام 162 مليون دينار عربي حسابي تعادل نحو 34.4 من نحو ةالتعاقدات غير المسحوب

  .2010مليون دوالر خالل عام  285و  تعادل نح،مليون دينار عربي حسابي  61.5 إلى 2009
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  السحب والسداد على القروض
  

 مليون دينار عربي حسابي خالل عام 67.8حوالي وصل إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها 

ما  وبموجب جداول سداد استحقاقات القروض بتسديد ،أما بالنسبة للسداد، فقد قامت الدول المقترضة. 2010

وفي ضوء . ، تمثل أقساط قروض مقدمة في السابق2010ر عربي حسابي خالل عام  مليون دينا29.4قيمته 

 مليون دينار عربي حسابي 356.6ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول األعضاء المقترضة نحو 

، )2( في المائة من رأسمال الصندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل60، أي ما يعادل 2010في نهاية عام 

 في المائة من 53، أي ما يعادل 2009 مليون دينار عربي حسابي في نهاية عام 318.3وذلك مقارنة بنحو 

تفاصيل األرصدة المسحوبة ) 3-أ ( رقم ويبين الملحق. للتحويلبعمالت قابلةرأسمال الصندوق المدفوع 

في حين يبين الملحق ، 2010 و2009 في عامي وغير المسحوبة والتزامات القروض للدول العربية فرادى

  .2010-1978تفاصليها للفترة ) 4-أ(رقم 

  

  المشاورات مع الدول األعضاء
  

، تم إيفاد عدد من البعثات للتشاور مع الدول 2010في إطار النشاط اإلقراضي للصندوق خالل عام 

ير تنفيذ  آذلك تم إيفاد بعثات متابعة للوقوف على س.قترضة بشأن طلبات القروض الجديدةاألعضاء الم

  . في السابققدمها الصندوقالبرامج التصحيحية المتفق عليها والمدعومة بقروض 

  

، األردن ثالث بعثات مشاورات إلى آل من 2010 أوفد الصندوق خالل عام ،بالقروض الجديدةوفيما يتعلق 

التسهيالت ، وذلك بعد تلقيه طلبات من السلطات المعنية بهذه الدول لالستفادة من اليمن، والمغربو

  .والقروض التي يقدمها الصندوق لدوله األعضاء من أجل دعم سياسات وإجراءات اإلصالح فيها

  

 تم ًا تعويضيًا على قرضين، األول قرض2010 من الصندوق خالل عام ل، فقد حصباألردنففيما يتعلق 

 التوقيع عليه في يونيو تسهيل التصحيح الهيكلي تمفي إطار  ًاقرض والثاني ،2010التوقيع عليه في مارس 

فيما يتعلق بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي، أوفد الصندوق بعثة مشاورات لدراسة طلب الحكومة ف. 2010

لدعم برنامج إصالح في األردنية االستفادة من موارد الصندوق في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي 

  .قطاع المالي والمصرفيال

  
د إلى أن البنك المرآزي األردني قام خالل السنوات القليلة الماضية ببذل وتجدر اإلشارة، في هذا الصد

جهود ملموسة في مجال ضمان سالمة الجهاز المصرفي وحماية مودعيه، وتطوير وتحديث معايير العمل 

وإضافة لذلك، . المصرفي وإدارة مخاطره لتتواآب مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن
                                                 

، تم رفع رأس المال المدفوع من 2005الصادر في اجتماع أبريل ) 3(بموجب قرار مجلس المحافظين رقم    (2)
  . مليون دينار عربي حسابي، آما ذآر سابقًا600 إلى  مليون دينار عربي حسابي326
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 من البنك المرآزي لمواآبة التطورات التقنية الحديثة في العمل المصرفي، فقد حرص على إنشاء وسعيًا

  .وتطوير نظام المدفوعات الوطني لخدمة القطاع المصرفي

  

وبالنسبة للجهود المبذولة من جانب البنك المرآزي األردني بشأن تطوير نظم المعلومات االئتمانية، فقد 

 وذلك عن طريق خدمة تقدمها دائرة الرقابة على الجهاز ،آزية المخاطرحرص على تشغيل نظام مر

حسين إدارة المخاطر بالبنوك ت ومن أجل .المصرفي من خالل قسم الترآزات االئتمانية واألخطار المصرفية

 الذي صدر في  قانون المعلومات االئتمانيةمشروع البنك المرآزي أعدوتحسين قرارات منح القروض، 

  .لمعلومات االئتمانيةلنشاء شرآات يتيح الفرصة إل 2010 شهر مايو

  

وفي سياق حرص البنك على مواآبة التطورات الحديثة في المعايير الدولية، شكل البنك المرآزي األردني 

، لجنة فنية ولجان عمل فرعية عنهاوقد انبثق . III بازل معاييرلجنة عليا بهدف التحضير المبكر لتطبيق 

 في الوقوف على مدى  هذه اللجانمهاموترآزت  .المملكةالعاملة في بنك المرآزي والبنوك مشترآة من ال

العمل على نشر ب بمفهومها الشامل، وذلك لديها، وتقييم إدارة المخاطر تلك المعاييراستعداد البنوك لتطبيق 

  .  اإليجابية على سالمة ومتانة البنوكا وانعكاساتهالمعاييرالوعي بأهمية 

  

دير بالذآر أن البنك المرآزي آان قد قام، وبهدف تعزيز وتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك وقياس جالو

قدرتها على مواجهة الصدمات المالية الكبيرة خاصة بعد األزمة المالية العالمية، بإصدار تعليمات للبنوك 

  . )Stress Testing (الجهدبإجراء اختبارات 

  

 يعمل وفق المعايير العالمية، فقد بذل همية وجود نظام مدفوعات وطني آفؤ ألوإدراآًا من البنك المرآزي

 المالي بحيث يسهم هذا النظام في تنمية القطاعلتطوير نظام مدفوعات وطني حديث،  ملموسة ًاجهود

تحديد أهداف في هذا اإلطار وقد تم .  وليواآب آفاق النمو في هذه القطاعاتوقطاعات االقتصاد األخرى

تمكين األعضاء من تنظيم عمليات تقاص الشيكات إلكترونيًا وتحديد مراآزهم لم المقاصة اإللكترونية نظا

، واستحداث قاعدة بيانات وافية عن الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك والتي وفعالالمالية بشكل سريع 

  .تساعد على استخراج التقارير اإلحصائية والكشوفات والبيانات الالزمة

  

، ما يتضمنه ذلك من مواجهة تحديات جديدةلمن أجل ضمان استمرار سالمة الجهاز المصرفي والثقة فيه و

 متابعة وتوجيه البنوك في  التي تشملالمرحلة التالية من اإلصالحات المصرفيةبالبنك المرآزي فقد بدأ 

  . ثر األزمة المالية العالميةالتي استحدثت إإطار تطبيقها للمعايير الدولية 

  

وفي هذا اإلطار، توصلت بعثة الصندوق مع المسؤولين في البنك المرآزي األردني إلى اتفاق حول عناصر 

، يرتكز على 2011 يونيو – 2010برنامج إصالح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي يغطي الفترة يوليو 
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 بتنفيذها خالل فترة ثالثة محاور رئيسية تنطوي على مجموعة من اإلجراءات تعهد البنك المرآزي

  :  فيوتمثلت المحاور الثالثة لبرنامج اإلصالح. البرنامج

  

يتضمن هذا المحور إتمام المرحلة و ).Stress Testing (الجهدتطوير نظام اإلنذار المبكر واختبارات   .1

مخاطر  التي انتهجها البنك المرآزي في إطار تطوير عملية إدارة الالجهداألولى من تجربة اختبارات 

فضًال عن االنتهاء من باقي متطلبات استكمال تطبيق الدعامتين األولى والثانية من و .بالبنوك األردنية

، )CAMEL( على تطوير النظام الخاص بتصنيف البنوك يعمل البنك المرآزي ،II بازل معايير

 وتطوير نظام التقارير  القاعدة اإللكترونية للبيانات التفصيلية الواردة من البنوك المرخصةواستكمال

  .المنبثق عنها، واستغاللها في تطوير أساليب التحليل في إطار نظام اإلنذار المبكر

  

، وما يتطلبه ذلك من تفعيل قانون المعلومات االئتمانية من خالل إنشاء شرآة للمعلومات االئتمانية .2

 الالزمة لتطبيق القانون، تنفيذ خطة تتضمن تشكيل فريق عمل فني يكلف بوضع األنظمة والتعليمات

 المساهمين أو الشرآاء المحتملين لشرآة المعلومات االئتمانية، لمجموعةودراسة الخيارات المتاحة 

  .تمهيدًا لبدء النظر في الطلبات المقدمة للترخيص بعد االنتهاء من إعداد األنظمة والتعليمات الالزمة

  

طر إدارة البيانات واسترجاعها من خالل تطوير ، بهدف تقليل مخاتطوير نظام المدفوعات الوطني .3

قاعدة بيانات النظام القائم وإتاحتها للبنوك من خالل شبكة اإلنترنت، وتعديل النظام بما يؤدي إلى زيادة 

وآذلك . إجراءات األمن والحماية، ووضع المزيد من الضوابط الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية

، من خالل والجهاز المصرفياول البيانات والملفات بين البنك المرآزي العمل على تطوير أسلوب تد

تطوير نظام األرشفة وأدلة البيانات التاريخية للتقاص اإللكتروني، وتطوير المواصفات الفنية للشيكات 

 .لزيادة األمن والثقة بها ولمكافحة أنشطة التزوير
  

ابًا من الحكومة األردنية تعرب فيه عن رغبتها في تسلم الصندوق خطأما بالنسبة للقرض التعويضي، فقد 

االستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض تعويضي، وذلك لتمويل الموقف الطارئ الناتج عن تراجع 

  . 2009حصيلة الصادرات السلعية والخدمية خالل عام 

  

خالل السنوات القليلة جدير بالذآر أن االقتصاد األردني آان قد تعرض لعدد من الصدمات الخارجية الو

وقد جاءت .  لديهوضع ميزان المدفوعات ووضع المالية العامةو  على مسار النمو االقتصادي أثرتالماضية

 تباطؤ في النشاط االقتصادي لتؤدي إلىالصدمة األخيرة المتمثلة في األزمة المالية العالمية وتبعاتها 

 19.4 بنسبة 2009حصيلة الصادرات األردنية خالل عام ما أدى إلى تراجع آبير في موالتجارة الخارجية، 

 نتيجة تقلص الطلب على الصادرات األردنية في ظل الرآود الذي أصاب 2008في المائة مقارنة بعام 

وسجلت الصادرات األردنية من األسمدة، والبوتاس . لألردناقتصادات الشرآاء التجاريين الرئيسيين 

 في المائة، 29.0 في المائة، و41.8 في المائة، و42.7 تراجع بلغت والفوسفات والمالبس أعلى نسبة



التقرير السنوي 2010

13

  

 12

 من البنك المرآزي لمواآبة التطورات التقنية الحديثة في العمل المصرفي، فقد حرص على إنشاء وسعيًا

  .وتطوير نظام المدفوعات الوطني لخدمة القطاع المصرفي

  

وبالنسبة للجهود المبذولة من جانب البنك المرآزي األردني بشأن تطوير نظم المعلومات االئتمانية، فقد 

 وذلك عن طريق خدمة تقدمها دائرة الرقابة على الجهاز ،آزية المخاطرحرص على تشغيل نظام مر

حسين إدارة المخاطر بالبنوك ت ومن أجل .المصرفي من خالل قسم الترآزات االئتمانية واألخطار المصرفية

 الذي صدر في  قانون المعلومات االئتمانيةمشروع البنك المرآزي أعدوتحسين قرارات منح القروض، 

  .لمعلومات االئتمانيةلنشاء شرآات يتيح الفرصة إل 2010 شهر مايو

  

وفي سياق حرص البنك على مواآبة التطورات الحديثة في المعايير الدولية، شكل البنك المرآزي األردني 

، لجنة فنية ولجان عمل فرعية عنهاوقد انبثق . III بازل معاييرلجنة عليا بهدف التحضير المبكر لتطبيق 

 في الوقوف على مدى  هذه اللجانمهاموترآزت  .المملكةالعاملة في بنك المرآزي والبنوك مشترآة من ال

العمل على نشر ب بمفهومها الشامل، وذلك لديها، وتقييم إدارة المخاطر تلك المعاييراستعداد البنوك لتطبيق 

  .  اإليجابية على سالمة ومتانة البنوكا وانعكاساتهالمعاييرالوعي بأهمية 

  

دير بالذآر أن البنك المرآزي آان قد قام، وبهدف تعزيز وتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك وقياس جالو

قدرتها على مواجهة الصدمات المالية الكبيرة خاصة بعد األزمة المالية العالمية، بإصدار تعليمات للبنوك 

  . )Stress Testing (الجهدبإجراء اختبارات 

  

 يعمل وفق المعايير العالمية، فقد بذل همية وجود نظام مدفوعات وطني آفؤ ألوإدراآًا من البنك المرآزي

 المالي بحيث يسهم هذا النظام في تنمية القطاعلتطوير نظام مدفوعات وطني حديث،  ملموسة ًاجهود

تحديد أهداف في هذا اإلطار وقد تم .  وليواآب آفاق النمو في هذه القطاعاتوقطاعات االقتصاد األخرى

تمكين األعضاء من تنظيم عمليات تقاص الشيكات إلكترونيًا وتحديد مراآزهم لم المقاصة اإللكترونية نظا

، واستحداث قاعدة بيانات وافية عن الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك والتي وفعالالمالية بشكل سريع 

  .تساعد على استخراج التقارير اإلحصائية والكشوفات والبيانات الالزمة

  

، ما يتضمنه ذلك من مواجهة تحديات جديدةلمن أجل ضمان استمرار سالمة الجهاز المصرفي والثقة فيه و

 متابعة وتوجيه البنوك في  التي تشملالمرحلة التالية من اإلصالحات المصرفيةبالبنك المرآزي فقد بدأ 

  . ثر األزمة المالية العالميةالتي استحدثت إإطار تطبيقها للمعايير الدولية 

  

وفي هذا اإلطار، توصلت بعثة الصندوق مع المسؤولين في البنك المرآزي األردني إلى اتفاق حول عناصر 

، يرتكز على 2011 يونيو – 2010برنامج إصالح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي يغطي الفترة يوليو 
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 بتنفيذها خالل فترة ثالثة محاور رئيسية تنطوي على مجموعة من اإلجراءات تعهد البنك المرآزي

  :  فيوتمثلت المحاور الثالثة لبرنامج اإلصالح. البرنامج

  

يتضمن هذا المحور إتمام المرحلة و ).Stress Testing (الجهدتطوير نظام اإلنذار المبكر واختبارات   .1

مخاطر  التي انتهجها البنك المرآزي في إطار تطوير عملية إدارة الالجهداألولى من تجربة اختبارات 

فضًال عن االنتهاء من باقي متطلبات استكمال تطبيق الدعامتين األولى والثانية من و .بالبنوك األردنية

، )CAMEL( على تطوير النظام الخاص بتصنيف البنوك يعمل البنك المرآزي ،II بازل معايير

 وتطوير نظام التقارير  القاعدة اإللكترونية للبيانات التفصيلية الواردة من البنوك المرخصةواستكمال

  .المنبثق عنها، واستغاللها في تطوير أساليب التحليل في إطار نظام اإلنذار المبكر

  

، وما يتطلبه ذلك من تفعيل قانون المعلومات االئتمانية من خالل إنشاء شرآة للمعلومات االئتمانية .2

 الالزمة لتطبيق القانون، تنفيذ خطة تتضمن تشكيل فريق عمل فني يكلف بوضع األنظمة والتعليمات
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 تراجعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بنحو ، على ما تقدموبناًء. التوالي في المائة على 17.8و

 في المائة، وآذلك تراجعت نسبة الصادرات الكلية 45.2 لتقتصر على 2009 نقطة مئوية خالل عام 1.5

  . 2009 في المائة خالل عام 27.8 إلى 2008 في المائة خالل عام 37.4 اإلجمالي من ياتج المحللنإلى ا

  

 تكثيف األنشطة والبرامج المتعلقة بتشجيع العامةومن جانبها، تابعت السلطات األردنية من خالل المؤسسات 

المالية العالمية، وذلك من الصادرات وتعزيز تنافسيتها لمواجهة التحديات التي فرضتها تداعيات األزمة 

خالل تقديم الدعم المادي والفني للمؤسسات والشرآات لتعزيز قدرتها التصديرية وتنمية الصادرات األردنية 

 فضًال عن العمل على تنويع المنتجات وفتح أسواق جديدة لتلك الصادرات من خالل تنظيم هذا،.  عامبوجه

 وإعداد الدراسات المتخصصة في تحليل الفرص معارض شاملة ومتخصصة للصادرات األردنية،

وبالتوازي مع اإلجراءات التي اتخذتها . التصديرية ومتطلبات األسواق وشرائح المستهلكين المستهدفين

 مجموعة من اتفاقيات التعاون التجاري إبرامالسلطات األردنية لدعم القطاعات التصديرية، فقد تم 

تهدفت في مجملها العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات األردنية واالقتصادي مع العديد من الدول اس

وتسهيل حرآة تبادل السلع، فضًال عن المساهمة في تعويض التراجع الكبير في حجم التجارة مع االتحاد 

  .األوروبي وتنويع األسواق الخارجية للصادرات األردنية

  

 اإلقراض ومعايير القرض التعويضي المعمول بها، فقد وفي ضوء ما تقدم، واستنادًا إلى سياسة وإجراءات

 100 مليون دينار عربي حسابي، يمثل نسبة 9.82 بقيمةتم منح المملكة األردنية الهاشمية قرضًا تعويضيًا 

  .في المائة من حصتها المدفوعة بالعمالت القابلة للتحويل

  

االستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض  واستجابة لطلب وزارة االقتصاد والمالية وبالنسبة للمغرب،

في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، أوفد الصندوق بعثة للتشاور مع السلطات 

  .المعنية حول اإلصالحات التي تنوي تنفيذها

  

 وتعزيز بضرورة مواصلة العمل على مواجهة التحديات في القطاع الماليالمغربية إدراآًا من السلطات و

الدور الهام الذي يضطلع به في التنمية االقتصادية عبر تعبئة وتوظيف المدخرات في األنشطة االقتصادية، 

، فقد اتفقت مع بعثة 2012-2007واستنادًا إلى إستراتيجيتها االقتصادية واالجتماعية متوسطة المدى للفترة 

، يرتكز على أربعة 2011 يونيو – 2010وليو صندوق على برنامج إصالح للقطاع المالي يغطي الفترة يال

  :محاور هي

  

 وذلك من خالل تحديث وتعزيز التخصص المهني التوسع في إتاحة الخدمات المصرفية للمواطنين .1

للخدمات المالية المقدمة من بريد المغرب واالستفادة من شبكة فروعه الواسعة، مع تعزيز مستوى 

 قطاع التمويل المتناهي الصغر مع إمكانية النظر في إعادة وحجم خدماته المالية، وتطوير وتحديث

 .هيكلة جمعيات التمويل في هذا القطاع
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 عبر تبني إستراتيجية جديدة لنظام الضمان الوطني لفائدة تعزيز فرص التمويل المتاحة للشرآات .2

 الشرآات، الشرآات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى تقوية دور رأسمال المخاطرة في تمويل هذه

وتجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن تنفيذ . وتقوية معلومات وإدارة المخاطر في عمليات االئتمان

اإلستراتيجية الجديدة للنظام الوطني للضمان يتم عبر صندوق الضمان المرآزي الذي تبنى برنامج 

 واالحتياجات التمويلية لتطوير أعماله وإجراءاته ومن أهمها توفير ضمانات مالية متنوعة تتماشى

 . للمشاريع

  

من خالل تنفيذ إصالحات في وذلك  تقوية الرقابة واإلشراف على األسواق المالية وقطاع التأمين .3

األطر التشريعية والتنظيمية للسلطات الرقابية في األسواق المالية وقطاع التأمين لمنحها المزيد من 

 . االستقاللية

  

 استحداث سوق لألدوات المالية اآلجلة إلتاحة المجال أمام عبر ليةتعميق وتنشيط األسواق الما .4

  . العاملين في األسواق المالية لتوفير أدوات تغطية المخاطر للمستثمرين
  

من موارد الصندوق في ، أوفد الصندوق بعثة لدراسة طلب الحكومة اليمنية االستفادة باليمنوفيما يتعلق 

  .مة في دعم الجهود التصحيحية التي تقوم بها السلطات اليمنيةإطار القرض الممتد، وذلك للمساه

  

جدير بالذآر، أن اإلصالحات االقتصادية باليمن قد مرت بمراحل متعددة لكل منها طابعها الخاص، الو

 السلطات اليمنية حاليًا حزمة من ىوتتبن. والذي حددته الظروف السياسية والخارجية التي مر بها اليمن

القتصادية في المجاالت النقدية والمالية ومجال سعر الصرف والتجارة الخارجية بالتعاون مع اإلصالحات ا

صندوق والمؤسسات الدولية ذات الصلة، استهدفت من خاللها تحقيق تقدم ملموس في استعادة االستقرار ال

  . االقتصادي الكلي وتحرير األسعار وتوحيد وتحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية

  

ولمواجهة تداعيات األزمة المالية العالمية على االقتصاد اليمني، فقد تبنت الحكومة اليمنية بالتعاون مع 

المؤسسات الدولية ذات الصلة، إستراتيجية إصالح اقتصادي ضمن إطار متوسط المدى يغطي الفترة 

في  ،ي قابل لالستمرارصول إلى وضع مالاألول يتطلب الوالمحور  .، استندت إلى محورين2010-2013

  : األهداف التاليةوفق على إعادة موازنة مكونات النفقات العامة ترآز المحور الثانيحين 

  

  .تخفيض حجم العجز المالي الكلي لمستوى يتوافق مع التمويل المحلي والخارجي المتاح 

  .التغلب على الضغوط القائمة على احتياطيات العمالت األجنبية 

سة النقدية يتضمن العمل على زيادة اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص، ويحافظ في تبني إطار للسيا 

الوقت نفسه على استقرار معدل التضخم، ويسهل اإلقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل 

  .تعزيز نشاط مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر
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 2010عام  األولى من األشهر التسعةالل وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن الحكومة اليمنية أنجزت خ

ومن بين تلك اإلصالحات، قيام الحكومة منذ بداية عام . الواردة في االستراتيجيةمجموعة من اإلصالحات 

 بإحداث ثالث زيادات متتالية في أسعار المشتقات النفطية، في إطار توجهها نحو التخفيض التدريجي 2010

آما . العالميةإلى مستوى األسعار ة، تمهيدًا للوصول بأسعارها المحلية للدعم الحكومي للمشتقات النفطي

 النفقات مقابل زيادة،  خصوصًا غير الضروري منها، تقليص النفقات الجاريةتضمنت اإلصالحات

. ماري على المشروعات ذات األولويةاالستثمارية والتحويالت االجتماعية، مع الترآيز في اإلنفاق االستث

إلى مستوى يقل  2010 سبتمبر -كلي في الموازنة العامة خالل الفترة ينايرالعجز ال تراجعفي ك وانعكس ذل

  .  بأآمله2010  لعامفي البرنامج  المستهدفبكثير عن المستوى

  

وعلى الرغم من تمكن السلطات اليمنية من تحقيق تقدم مرٍض في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واإلجراءات 

 تزال التحديات القائمة تتطلب من  ال، إال انه2010األشهر التسعة األولى من عام المتعلقة بها خالل 

في مالية الحكومة بغرض تقوية الوضع المالي ات وإحداث المزيد منها السلطات مواصلة وتيرة اإلصالح

ون  تبرز الحاجة إلى إعادة التوازن لالقتصاد الكلي للحيلولة دمن هنا. الكلي وآذلك الوضع الخارجي

في ظل واالستنزاف المطرد الحتياطيات العمالت األجنبية وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد 

  . قدرات محدودة نسبيًا للتعامل مع هذه الظروف

  

ليس فقط لمواجهة عمقًا  اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية أآثر  من الضروريوباإلضافة إلى ذلك، فقد أصبح

الية العالمية والتحديات األمنية، بل أيضًا نتيجة التراجع المطرد في اإلنتاج النفطي تداعيات األزمة الم

وتقلبات أسعار النفط الخام واإليرادات النفطية، األمر الذي يتطلب أخذ هذه العوامل بعين االعتبار في 

ادة االستقرار وضمن هذا اإلطار، فإن التحدي األول يتمثل في إع. استحداث برنامج لإلصالح االقتصادي

للوضع االقتصادي الكلي لضمان االستقرار المالي، مما يتطلب اتخاذ سياسة إصالح مالي على المدى 

وبالتالي، فإن هناك حاجة لتطوير إستراتيجية مناسبة إلصالح . المتوسط متوافقة مع المحددات التمويلية

 الثاني فيتعلق بالحاجة إلى تسريع أما التحدي. المالية العامة لضمان تحسن مطرد في الوضع المالي

توليد مصادر بغرض اإلصالحات الهيكلية لتنويع وتوسيع القاعدة اإلنتاجية والتصديرية لالقتصاد اليمني 

  .جديدة للدخل

  

إتباع نهج اإلصالح، فقد ب هاوفي ضوء الجهود التي بذلتها السلطات في تحسين الوضع المالي والتزام

 يتم دعمه من 2012 و2011حول برنامج إصالح يغطي عامي معها  اتفاقإلى صندوق التوصلت بعثة 

  :ما يليإلى  2011هدف برنامج اإلصالح المتفق عليه لعام ستوي. خالل موارد القرض الممتد

  

 في المائة، مع 5.6حقيق معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات غير النفطية في حدود ت 

 .عات التحويلية والزراعة والسياحة والنقلالترآيز على قطاعات الصنا
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 . في المائة8.9احتواء معدل التضخم في حدود  

 في المائة من الناتج المحلي 4.0احتواء نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في حدود  

  .اإلجمالي

  

ز المالي حجر الزاوية في ويعتبر تخفيض العج. وتشكل السياسة المالية األداة المحورية لإلصالح المنشود

برنامج اإلصالح المتفق عليه ويقع عبء اإلصالح على عاتق اإلنفاق الحكومي والذي من المتوقع أن 

وعالوة على ذلك، فإن السلطات اليمنية .  نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي12ينخفض بنحو 

وينطوي .  البنك المرآزي لتمويل عجز الموازنةمن المباشراالقتراض تعتزم االلتزام بعدم اللجوء إلى 

  .البرنامج أيضًا على إجراءات هيكلية من شأنها أن تساعد في تطوير القطاع غير النفطي في األجل المتوسط

 

 المتفق عليها في إطار القروض الممنوحة من الصندوق، فقد سير تنفيذ برامج اإلصالح لمتابعةأما بالنسبة 

 بمتابعة سير تنفيذ برامج اإلصالح المرتبطة بالقروض الممنوحة لكل من 2010 عام قام الصندوق خالل

  . المغرب وسورية ولبنان

  

 بشأن طلب االستفادة من موارد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في المشاورات، قامت بعثة للمغربفبالنسبة 

عليه والمدعوم بقرض في إطار تسهيل القطاع المالي والمصرفي بمتابعة سير تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق 

، حيث تبين للبعثة 2010 أبريل – 2009التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة والذي يغطي الفترة مايو 

أن السلطات المغربية تمكنت من تحقيق تقدم في تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها في إطار برنامج اإلصالح 

  :الذي يرتكز على ثالثة محاور هي

  

  .تطبيق مفهوم اإلطار متوسط المدى في إعداد الموازنة العامة 

  .تطبيق مفهوم الموازنة المعتمدة على النتائج 

  .تطوير األنظمة المندمجة للمعلومات المتعلقة بالنفقات 

  

 قامت فيما يتعلق بالمحور األول، والخاص بتطبيق مفهوم اإلطار متوسط المدى في إعداد الموازنة،

ية بإدخال تعديالت على مشروع قانون الموازنة ليتفق مع مفهوم البرمجة متعددة السنوات السلطات المغرب

 األجور عن طريق وضع تهدف ضبط اإلنفاق الجاري وتحديد قواعد جديدة تسمتضمنًافي إعداد الموازنة، 

. وضع، وضبط الدعم الحكومي للسلع عن طريق برامج مصممة لمعالجة البهاسقف اإلعتمادات المتعلقة 

 في مشروع قانون المالية لعام 2012-2010آذلك، فقد تم إعداد جدول العمليات المالية للخزينة لألعوام 

2010 .  
   

، المحور الثاني من برنامج اإلصالح، والمتعلق بتطبيق مفهوم الموازنة المعتمدة على النتائجوفيما يخص 

لمالية، لعتمدة على النتائج في القانون التنظيمي فقد تم إعداد دراسة حول سبل إدخال مفهوم الموازنة الم
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لتتالءم مع ) التصنيف اإلداري، االقتصادي، الوظيفي والجهوي(ودراسة حول سبل إصالح تبويب الموازنة 

  . المفهوم المنوه عنه إلعداد الموازنة

  

، فقد لقة بالنفقاتالمحور الثالث، والذي ترآز حول تطوير األنظمة المندمجة للمعلومات المتعوعلى صعيد 

آما تم إعداد . تجاوز تطبيق هذا النظام القطاعات المستهدفة في البرنامج ليشمل جميع القطاعات الوزارية

 عقدتوفي هذا اإلطار، . 2009تقييم في القطاعات الوزارية الرائدة التي طبقت هذه المنظومة في عام 

. الت، وبلورة اقتراحات لتطوير وتحسين المنظومةحصر النواقص واالختالل بين الجهات المعنيةاجتماعات 

وبالتالي، فقد جرى العمل بصورة منتظمة ومطردة على تمحيص ومعالجة هذه االقتراحات وتطبيقها على 

 على جميع الوظائف الضرورية 2010أرض الواقع األمر الذي أتاح المجال لتعميم المنظومة في يناير 

  .لتدبير النفقات العامة

  

تعزيز القدرات الفنية لمستخدمي المنظومة في القطاعات الوزارية المعنية بالموازنة، من خالل آما تم 

تكثيف برامج التدريب لمستخدمي هذه المنظومة، وتنظيم ورشات عمل ومحاضرات وتدريب أثناء العمل 

)On-the Job Training( . 4,550 ، ونحو2009 مستخدم في عام 3,600وقد تم توفير التدريب لحوالي 

وفيما يتعلق باالنطالق في عملية استحداث . 2010مستخدم إضافي خالل األشهر الخمسة األولى من عام 

الموقع البديل اآلمن الذي سيتم تشغيله بالتوازي مع النظام الرئيسي لضمان استمرار العمل وعدم فقد 

 وجرى تشغيله )Disaster Recovery Center(المعلومات، فقد تم بالفعل استحداث الموقع البديل اآلمن 

ويجري العمل حاليًا على نقله إلى مقر جديد ليكون بعيدًا عن مقر النظام . بالتوازي مع النظام األساسي

  .الرئيسي

  

، أوفد الصندوق بعثة متابعة للوقوف على سير تنفيذ برنامج اإلصالح المدعوم بقرض وريةبسوفيما يتعلق 

 .عم برنامج إصالح بالقطاع المصرفي في القطاع المالي والمصرفي لدفي إطار تسهيل اإلصالح الهيكلي

تنفيذ اإلجراءات الواردة في البرنامج المتفق عليه مع السلطات السورية في ظل القرض أن  تبين للبعثة ولقد

  . مرضيًا تتطلب استيراد تقنية المعلومات جاء المذآور، والتي ال

  

ة األطر التنظيمية والمؤسسية التي تكفل التطبيق الناجح لنظم الدفع،  تهيئالمذآور البرنامج ولقد استهدف

، وإنشاء )RTGS(استحداث نظام التسوية اإلجمالية اآلنية للمدفوعات  محاور تمثلت في ةيرتكز على ثالثو

نظام التقاص اإللكتروني لوسائل الدفع، وإنشاء نظام تسوية المدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونية 

  ).National Switchالمحول الوطني (

 

 قام مصرف سورية المرآزي ،)RTGS(استحداث نظام التسوية اإلجمالية اآلنية للمدفوعات بففيما يتعلق 

اإلدارة المختصة بنظام المدفوعات في المصرف، بحيث تضم ثالثة أقسام يختص أحدها بنظام بتفعيل 
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خر بنظام التقاص اإللكتروني لوسائل الدفع، وثالث بنظام ، وآRTGSالتسوية اإلجمالية اآلنية للمدفوعات 

" مديرية أنظمة الدفع"تم تفعيل آما ). المحول الوطني(تسوية المدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونية 

ضمن الهيكل اإلداري لمصرف سورية المرآزي لتتضمن خمسة أقسام تمثلت في قسم السياسات والبحوث، 

مالية اآلنية، وقسم مقاصة مدفوعات التجزئة، وقسم مراقبة أداء وآفاءة أنظمة الدفع، وقسم التسويات اإلج

وقسم المحول الوطني والتحويالت االلكترونية، هذا باإلضافة إلى دائرة شبكة االتصاالت المصرفية والمالية 

  . فع والتي تتبع إداريًا لمديرية أنظمة الد)Swift (المعنية باإلشراف على نظام السويفت

  

 من تنفيذ بعض اإلصالحات المتضمنة في برنامج مصرف سورية المرآزيومن ناحية أخرى، فقد تمكن 

آان من أهمها و . الضرورية لتطوير نظام المدفوعاتاإلصالح والمرتبطة بتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية

ي بعض مجاالت اإلصالح المستهدفة تنفيذ أجزاء تقنية فلتوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة وإصدار قانون ا

مصرف سورية المرآزي لتطوير نظم الدفع، قام ، وضمن جهود  ذاتهوفي السياق. وفقًا لإلمكانات الذاتية

 مستوى عاٍل من مع ضمانالمصرف بوضع ميزات أمان محددة تطّبق على آافة أدوات وأنظمة الدفع 

 للتدقيق، متقدموتتضمن هذه الميزات نظام جزئي . السرية لكل المعلومات التي يديرها المصرف المرآزي

ونظام جزئي يقدم خدمات التشفير والتوقيع اإللكتروني، ونظام جزئي للنقل اآلمن، وآلية تحكم في الولوج 

  .، وشبكة آمنة تستخدم لالتصال مع المشارآين فيهاإلى النظام

  

، ضمن هذا  مصرف سورية المرآزيفقد قامنظام التقاص اإللكتروني لوسائل الدفع،  إلنشاءأما بالنسبة 

بإنشاء غرف تقاص في جميع فروعه في المحافظات، واعتبر هذا التوجه مرحلة انتقالية تمهيدًا اإلطار، 

واستهدفت هذه الخطوة أن يغطي نظام التقاص اإللكتروني . إلنشاء غرفة تقاص إلكتروني واحدة في سورية

. رى آالحواالت والكمبياالت والتعامل عبر البطاقات اإللكترونيةالتعامل بالشيكات وأدوات الدفع األخ

وضمن هذا التوجه، قام المصرف المرآزي بتطوير العمل داخل غرفة التقاص الرئيسية في دمشق عبر 

هذا . إدخال الحاسب اآللي في تسوية المعامالت، مع التخطيط لتعميم هذه التجربة على بقية المحافظات

زام السلطات تنفيذ العديد من اإلجراءات األخرى الالزمة إلنشاء نظام التقاص اإللكتروني باإلضافة إلى اعت

  .لوسائل الدفع

  

 Nationalالمحول الوطني (بإنشاء نظام تسوية المدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونية وفيما يتعلق 

Switch( ، إطار ينظم العمل بالبطاقات فقد قام المصرف المرآزي بمجموعة من الخطوات ترمي إلى وضع

، وبطاقات وبطاقات الدفعاإللكترونية في ظل النمو الكبير في انتشار استخدام أجهزة الصراف اآللي، ونقاط 

 االتفاق على إنشاء شرآة وطنية تكون مهمتها إنشاء إلى أنه سبق وأن تمفي هذا السياق، ويشار . االئتمان

ية التعامالت من خاللها، وبحيث تشترك المصارف القائمة وإدارة شبكة لتوحيد هذه الخدمات وتسو

 National( تعرف بالمحول الوطني وأصبحتوالمستجدة ومصرف سورية المرآزي في ملكية هذه الشرآة 

Switch(واستهدفت السلطات اتخاذ إجراءات . ، وبحيث يقوم المصرف المرآزي باإلشراف على عملها

  .لمدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونيةمكملة لتنفيذ مشروع نظام تسوية ا
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لتتالءم مع ) التصنيف اإلداري، االقتصادي، الوظيفي والجهوي(ودراسة حول سبل إصالح تبويب الموازنة 

  . المفهوم المنوه عنه إلعداد الموازنة

  

، فقد لقة بالنفقاتالمحور الثالث، والذي ترآز حول تطوير األنظمة المندمجة للمعلومات المتعوعلى صعيد 

آما تم إعداد . تجاوز تطبيق هذا النظام القطاعات المستهدفة في البرنامج ليشمل جميع القطاعات الوزارية

 عقدتوفي هذا اإلطار، . 2009تقييم في القطاعات الوزارية الرائدة التي طبقت هذه المنظومة في عام 

. الت، وبلورة اقتراحات لتطوير وتحسين المنظومةحصر النواقص واالختالل بين الجهات المعنيةاجتماعات 

وبالتالي، فقد جرى العمل بصورة منتظمة ومطردة على تمحيص ومعالجة هذه االقتراحات وتطبيقها على 

 على جميع الوظائف الضرورية 2010أرض الواقع األمر الذي أتاح المجال لتعميم المنظومة في يناير 

  .لتدبير النفقات العامة

  

تعزيز القدرات الفنية لمستخدمي المنظومة في القطاعات الوزارية المعنية بالموازنة، من خالل آما تم 

تكثيف برامج التدريب لمستخدمي هذه المنظومة، وتنظيم ورشات عمل ومحاضرات وتدريب أثناء العمل 

)On-the Job Training( . 4,550 ، ونحو2009 مستخدم في عام 3,600وقد تم توفير التدريب لحوالي 

وفيما يتعلق باالنطالق في عملية استحداث . 2010مستخدم إضافي خالل األشهر الخمسة األولى من عام 

الموقع البديل اآلمن الذي سيتم تشغيله بالتوازي مع النظام الرئيسي لضمان استمرار العمل وعدم فقد 

 وجرى تشغيله )Disaster Recovery Center(المعلومات، فقد تم بالفعل استحداث الموقع البديل اآلمن 

ويجري العمل حاليًا على نقله إلى مقر جديد ليكون بعيدًا عن مقر النظام . بالتوازي مع النظام األساسي

  .الرئيسي

  

، أوفد الصندوق بعثة متابعة للوقوف على سير تنفيذ برنامج اإلصالح المدعوم بقرض وريةبسوفيما يتعلق 

 .عم برنامج إصالح بالقطاع المصرفي في القطاع المالي والمصرفي لدفي إطار تسهيل اإلصالح الهيكلي

تنفيذ اإلجراءات الواردة في البرنامج المتفق عليه مع السلطات السورية في ظل القرض أن  تبين للبعثة ولقد

  . مرضيًا تتطلب استيراد تقنية المعلومات جاء المذآور، والتي ال

  

ة األطر التنظيمية والمؤسسية التي تكفل التطبيق الناجح لنظم الدفع،  تهيئالمذآور البرنامج ولقد استهدف

، وإنشاء )RTGS(استحداث نظام التسوية اإلجمالية اآلنية للمدفوعات  محاور تمثلت في ةيرتكز على ثالثو

نظام التقاص اإللكتروني لوسائل الدفع، وإنشاء نظام تسوية المدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونية 

  ).National Switchالمحول الوطني (

 

 قام مصرف سورية المرآزي ،)RTGS(استحداث نظام التسوية اإلجمالية اآلنية للمدفوعات بففيما يتعلق 

اإلدارة المختصة بنظام المدفوعات في المصرف، بحيث تضم ثالثة أقسام يختص أحدها بنظام بتفعيل 

 

 19

خر بنظام التقاص اإللكتروني لوسائل الدفع، وثالث بنظام ، وآRTGSالتسوية اإلجمالية اآلنية للمدفوعات 

" مديرية أنظمة الدفع"تم تفعيل آما ). المحول الوطني(تسوية المدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونية 

ضمن الهيكل اإلداري لمصرف سورية المرآزي لتتضمن خمسة أقسام تمثلت في قسم السياسات والبحوث، 

مالية اآلنية، وقسم مقاصة مدفوعات التجزئة، وقسم مراقبة أداء وآفاءة أنظمة الدفع، وقسم التسويات اإلج

وقسم المحول الوطني والتحويالت االلكترونية، هذا باإلضافة إلى دائرة شبكة االتصاالت المصرفية والمالية 

  . فع والتي تتبع إداريًا لمديرية أنظمة الد)Swift (المعنية باإلشراف على نظام السويفت

  

 من تنفيذ بعض اإلصالحات المتضمنة في برنامج مصرف سورية المرآزيومن ناحية أخرى، فقد تمكن 

آان من أهمها و . الضرورية لتطوير نظام المدفوعاتاإلصالح والمرتبطة بتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية

ي بعض مجاالت اإلصالح المستهدفة تنفيذ أجزاء تقنية فلتوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة وإصدار قانون ا

مصرف سورية المرآزي لتطوير نظم الدفع، قام ، وضمن جهود  ذاتهوفي السياق. وفقًا لإلمكانات الذاتية

 مستوى عاٍل من مع ضمانالمصرف بوضع ميزات أمان محددة تطّبق على آافة أدوات وأنظمة الدفع 

 للتدقيق، متقدموتتضمن هذه الميزات نظام جزئي . السرية لكل المعلومات التي يديرها المصرف المرآزي

ونظام جزئي يقدم خدمات التشفير والتوقيع اإللكتروني، ونظام جزئي للنقل اآلمن، وآلية تحكم في الولوج 

  .، وشبكة آمنة تستخدم لالتصال مع المشارآين فيهاإلى النظام

  

، ضمن هذا  مصرف سورية المرآزيفقد قامنظام التقاص اإللكتروني لوسائل الدفع،  إلنشاءأما بالنسبة 

بإنشاء غرف تقاص في جميع فروعه في المحافظات، واعتبر هذا التوجه مرحلة انتقالية تمهيدًا اإلطار، 

واستهدفت هذه الخطوة أن يغطي نظام التقاص اإللكتروني . إلنشاء غرفة تقاص إلكتروني واحدة في سورية

. رى آالحواالت والكمبياالت والتعامل عبر البطاقات اإللكترونيةالتعامل بالشيكات وأدوات الدفع األخ

وضمن هذا التوجه، قام المصرف المرآزي بتطوير العمل داخل غرفة التقاص الرئيسية في دمشق عبر 

هذا . إدخال الحاسب اآللي في تسوية المعامالت، مع التخطيط لتعميم هذه التجربة على بقية المحافظات

زام السلطات تنفيذ العديد من اإلجراءات األخرى الالزمة إلنشاء نظام التقاص اإللكتروني باإلضافة إلى اعت

  .لوسائل الدفع

  

 Nationalالمحول الوطني (بإنشاء نظام تسوية المدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونية وفيما يتعلق 

Switch( ، إطار ينظم العمل بالبطاقات فقد قام المصرف المرآزي بمجموعة من الخطوات ترمي إلى وضع

، وبطاقات وبطاقات الدفعاإللكترونية في ظل النمو الكبير في انتشار استخدام أجهزة الصراف اآللي، ونقاط 

 االتفاق على إنشاء شرآة وطنية تكون مهمتها إنشاء إلى أنه سبق وأن تمفي هذا السياق، ويشار . االئتمان

ية التعامالت من خاللها، وبحيث تشترك المصارف القائمة وإدارة شبكة لتوحيد هذه الخدمات وتسو

 National( تعرف بالمحول الوطني وأصبحتوالمستجدة ومصرف سورية المرآزي في ملكية هذه الشرآة 

Switch(واستهدفت السلطات اتخاذ إجراءات . ، وبحيث يقوم المصرف المرآزي باإلشراف على عملها

  .لمدفوعات باستخدام البطاقات اإللكترونيةمكملة لتنفيذ مشروع نظام تسوية ا
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تتطلب استيراد تقنيات وفي ضوء تمكن السلطات السورية من التطبيق بصورة مرضية لإلجراءات التي ال 

، وذلك في سياق البرنامج المتفق عليه، وأخذًا في االعتبار الصعوبات التي تسببت فيها العقوبات المعلومات

وعمًال . عالمية لتوريد التقنيات المطلوبة مع شرآات إبرام اتفاقيات أعاقت األمريكية على سورية، والتي

ة المرآزي، يبنصوص سياسة وإجراءات اإلقراض، فقد تم بعد التشاور بين الصندوق ومصرف سور

 دينار عربي حسابي، مليون 4.8 إلى مبلغ دينار عربي حسابي، مليون 9.6تخفيض مبلغ القرض من 

  . ما تم سحبه بالفعل آدفعة أولى من القرضليقتصر بالتالي على

  

لوقوف على سير تنفيذ برنامج اإلصالح المدعوم بقرض تسهيل أوفد الصندوق بعثة متابعة لللبنان، وبالنسبة 

النفط، وذلك لتوسيع الموارد المتاحة لتنفيذ اإلصالحات في قطاع مالية الحكومة، ودعمًا للبرنامج اإلصالحي 

  :تمثلت المحاور األساسية للبرنامج فيما يليحيث ، 2009لمذآور لعام المكمل في القطاع ا

  

 .تحسين إدارة اإلنفاق العام وإعداد الموازنة •

 .تطوير عمليات تنفيذ ومراقبة وتدقيق الموازنة •

 .إصالح وتقوية إدارة الدين •

  .تخفيف عبء التحويالت الحكومية لمؤسسة آهرباء لبنان •

  

أن الحكومة  فقد تبين للبعثة، 2009برنامج اإلصالح المتفق عليه لعام ذ في إطار مراجعتها لسير تنفيو

اللبنانية نجحت في تنفيذ بعض اإلصالحات المتضمنة في البرنامج، إال أنها ال تزال في المراحل التمهيدية 

خالل نانية، للتنفيذ الفعلي لغالبية اإلجراءات نتيجة للظروف االستثنائية المتمثلة في عدم تمكن الحكومة اللب

، وبالتالي 2008 ديسمبر 22 من استكمال الموافقات التشريعية على اتفاقية القرض الموقعة في 2009عام 

  .تح لها سحب الدفعة األولى من القرضيلم 

  

 سقف إنفاق 2010 موازنة مشروع يتعلق بتحسين إدارة اإلنفاق العام وإعداد الموازنة، فقد تم تضمين وفيما

 فرعية تعتمد على التبويب االقتصادي، مع وضع إطار ًا سقوفيتضمنمشمولة بالموازنة، آلي للجهات ال

، حيث قامت الوزارات والهيئات الحكومية بإعداد موازناتها 2012-2010مالي متوسط األجل يغطي الفترة 

 الواردكلي حسب أولوياتها، ثم تمت مناقشة هذه الموازنات مع وزارة المالية العتمادها في ضوء السقف ال

مراجعة آافة عمليات إعداد الموازنة، واقتراح ب 2010 مارس منذامت وزارة المالية آذلك، ق. في المنشور

منهجية تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك وضع سقوف فرعية لإلنفاق لكل وزارة وهيئة 

آما .  الموارد محدودية االعتبار قيودن مع األخذ بيعحكومية، بما ينسجم مع األهداف واألولويات القومية

جل تطويرها وترقيتها أمراجعة النظم الحالية المستخدمة في تبويب وجدولة النفقات من باشرت الوزارة ب

 وذلك في إطار التحول نحو نظام ،)GFS 2001( معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة تتماشى معل

  .المحاسبة على أساس االستحقاق
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تعكس   التي)Shadow Budget( "موازنة ظل"تعليم العالي بإعداد قامت وزارة التربية واللسياق، وفي هذا ا 

 موازنة األداء من أهداف ونشاطات ومشاريع ومقاييس لألداء وتكلفة التي تتضمنهاالمبادئ األساسية 

م على ضوء الوحدة، آخطوة أولوية وتحضيرية إلعادة تبويب نفقات الوزارة وتوزيع الوظائف والمها

وتم االتفاق مع المؤسسة الكندية للتنمية لتقديم منح دراسية للعاملين بالوزارة لتدريبهم على . النموذج المعد

  .عملية إعداد موازنة البرامج واألداء من أجل دعم جهود الوزارة في تطبيق موازنة األداء

  

 وزارات من بسبعم ربط وزارة المالية ت تطوير عمليات تنفيذ ومراقبة وتدقيق الموازنة، فقد وعلى صعيد

 وزارة من خالل نظام معلوماتي يتيح لوزارة المالية التعرف على االلتزامات التعاقدية اآلنية 25أصل 

تم إنشاء دائرة مستقلة إلدارة السيولة النقدية تتولى إعداد تقديرات السيولة وحجز النفقات، وقد . والمستقبلية

لهيئات الحكومية المعنية بالموازنة تمهيدًا لربطها بكافة الوزارات والجهات وربطها ببعض الوزارات وا

هذا باإلضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني يمّكن مديرية الخزينة من . األخرى المهنية بالموازنة

ك المرآزي، االطالع بصورة آنية على آافة البيانات الخاصة بمديرية الدين وحسابات وزارة المالية لدى البن

  .والتقديرات الخاصة بالنفقات واإليرادات المعدة بواسطة دائرة إدارة السيولة النقدية

  

قامت السلطات اللبنانية بتفعيل عبء التحويالت الحكومية لمؤسسة آهرباء لبنان، فقد تخفيف ل وبالنسبة

ويتوقع مع تفعيل . وليد الكهرباءاستخدامها فعليًا في تقامت باتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من مصر، حيث 

 مع بعض الربط الكهربائيآذلك، تم تفعيل اتفاقيات . بشكل ملموسآامل االتفاقية انخفاض تكلفة الكهرباء 

وعلى صعيد آخر، أعدت وزارة .  في أوقات الذروة الطلب على الكهرباءلمقابلةالدول المجاورة آترآيا 

شرآة في  تضمن الجزء الخاص بالكهرباء منها إدخال تحسينات الطاقة مسودة إستراتيجية جديدة للطاقة،

تم إدارتها وفق األسس المتبعة في إدارة القطاع الخاص، إلى جانب العمل على إتاحة فرصة تآهرباء لبنان ل

  . أآبر لمشارآة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

  

  المتأخرات
  

 شهرًا في سداد استحقاقات ةتأخير فترة اثنتي عشرتعتبر الدولة المقترضة متأخرة متى تجاوزت مدة ال

 بلغ حيث هي جمهورية الصومال الفيدرالية، والحالة التي ينطبق عليها التأخير. القروض القائمة بذمتها

 حوالي 2010إجمالي أقساط القروض والفوائد المستحقة المتراآمة على جمهورية الصومال في نهاية عام 

 مليون 14.9سابي، ويتكون هذا المبلغ من أقساط قروض متأخرة السداد بواقع  مليون دينار عربي ح55.8

 . مليون دينار عربي حسابي41دينار عربي حسابي وفوائد متراآمة بنحو 
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تتطلب استيراد تقنيات وفي ضوء تمكن السلطات السورية من التطبيق بصورة مرضية لإلجراءات التي ال 

، وذلك في سياق البرنامج المتفق عليه، وأخذًا في االعتبار الصعوبات التي تسببت فيها العقوبات المعلومات

وعمًال . عالمية لتوريد التقنيات المطلوبة مع شرآات إبرام اتفاقيات أعاقت األمريكية على سورية، والتي

ة المرآزي، يبنصوص سياسة وإجراءات اإلقراض، فقد تم بعد التشاور بين الصندوق ومصرف سور

 دينار عربي حسابي، مليون 4.8 إلى مبلغ دينار عربي حسابي، مليون 9.6تخفيض مبلغ القرض من 

  . ما تم سحبه بالفعل آدفعة أولى من القرضليقتصر بالتالي على

  

لوقوف على سير تنفيذ برنامج اإلصالح المدعوم بقرض تسهيل أوفد الصندوق بعثة متابعة لللبنان، وبالنسبة 

النفط، وذلك لتوسيع الموارد المتاحة لتنفيذ اإلصالحات في قطاع مالية الحكومة، ودعمًا للبرنامج اإلصالحي 

  :تمثلت المحاور األساسية للبرنامج فيما يليحيث ، 2009لمذآور لعام المكمل في القطاع ا

  

 .تحسين إدارة اإلنفاق العام وإعداد الموازنة •

 .تطوير عمليات تنفيذ ومراقبة وتدقيق الموازنة •

 .إصالح وتقوية إدارة الدين •

  .تخفيف عبء التحويالت الحكومية لمؤسسة آهرباء لبنان •

  

أن الحكومة  فقد تبين للبعثة، 2009برنامج اإلصالح المتفق عليه لعام ذ في إطار مراجعتها لسير تنفيو

اللبنانية نجحت في تنفيذ بعض اإلصالحات المتضمنة في البرنامج، إال أنها ال تزال في المراحل التمهيدية 

خالل نانية، للتنفيذ الفعلي لغالبية اإلجراءات نتيجة للظروف االستثنائية المتمثلة في عدم تمكن الحكومة اللب

، وبالتالي 2008 ديسمبر 22 من استكمال الموافقات التشريعية على اتفاقية القرض الموقعة في 2009عام 

  .تح لها سحب الدفعة األولى من القرضيلم 

  

 سقف إنفاق 2010 موازنة مشروع يتعلق بتحسين إدارة اإلنفاق العام وإعداد الموازنة، فقد تم تضمين وفيما

 فرعية تعتمد على التبويب االقتصادي، مع وضع إطار ًا سقوفيتضمنمشمولة بالموازنة، آلي للجهات ال

، حيث قامت الوزارات والهيئات الحكومية بإعداد موازناتها 2012-2010مالي متوسط األجل يغطي الفترة 

 الواردكلي حسب أولوياتها، ثم تمت مناقشة هذه الموازنات مع وزارة المالية العتمادها في ضوء السقف ال

مراجعة آافة عمليات إعداد الموازنة، واقتراح ب 2010 مارس منذامت وزارة المالية آذلك، ق. في المنشور

منهجية تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك وضع سقوف فرعية لإلنفاق لكل وزارة وهيئة 

آما .  الموارد محدودية االعتبار قيودن مع األخذ بيعحكومية، بما ينسجم مع األهداف واألولويات القومية

جل تطويرها وترقيتها أمراجعة النظم الحالية المستخدمة في تبويب وجدولة النفقات من باشرت الوزارة ب

 وذلك في إطار التحول نحو نظام ،)GFS 2001( معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة تتماشى معل

  .المحاسبة على أساس االستحقاق
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تعكس   التي)Shadow Budget( "موازنة ظل"تعليم العالي بإعداد قامت وزارة التربية واللسياق، وفي هذا ا 
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م على ضوء الوحدة، آخطوة أولوية وتحضيرية إلعادة تبويب نفقات الوزارة وتوزيع الوظائف والمها

وتم االتفاق مع المؤسسة الكندية للتنمية لتقديم منح دراسية للعاملين بالوزارة لتدريبهم على . النموذج المعد

  .عملية إعداد موازنة البرامج واألداء من أجل دعم جهود الوزارة في تطبيق موازنة األداء

  

 وزارات من بسبعم ربط وزارة المالية ت تطوير عمليات تنفيذ ومراقبة وتدقيق الموازنة، فقد وعلى صعيد

 وزارة من خالل نظام معلوماتي يتيح لوزارة المالية التعرف على االلتزامات التعاقدية اآلنية 25أصل 

تم إنشاء دائرة مستقلة إلدارة السيولة النقدية تتولى إعداد تقديرات السيولة وحجز النفقات، وقد . والمستقبلية

لهيئات الحكومية المعنية بالموازنة تمهيدًا لربطها بكافة الوزارات والجهات وربطها ببعض الوزارات وا

هذا باإلضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني يمّكن مديرية الخزينة من . األخرى المهنية بالموازنة

ك المرآزي، االطالع بصورة آنية على آافة البيانات الخاصة بمديرية الدين وحسابات وزارة المالية لدى البن

  .والتقديرات الخاصة بالنفقات واإليرادات المعدة بواسطة دائرة إدارة السيولة النقدية

  

قامت السلطات اللبنانية بتفعيل عبء التحويالت الحكومية لمؤسسة آهرباء لبنان، فقد تخفيف ل وبالنسبة

ويتوقع مع تفعيل . وليد الكهرباءاستخدامها فعليًا في تقامت باتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من مصر، حيث 

 مع بعض الربط الكهربائيآذلك، تم تفعيل اتفاقيات . بشكل ملموسآامل االتفاقية انخفاض تكلفة الكهرباء 

وعلى صعيد آخر، أعدت وزارة .  في أوقات الذروة الطلب على الكهرباءلمقابلةالدول المجاورة آترآيا 

شرآة في  تضمن الجزء الخاص بالكهرباء منها إدخال تحسينات الطاقة مسودة إستراتيجية جديدة للطاقة،

تم إدارتها وفق األسس المتبعة في إدارة القطاع الخاص، إلى جانب العمل على إتاحة فرصة تآهرباء لبنان ل

  . أآبر لمشارآة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

  

  المتأخرات
  

 شهرًا في سداد استحقاقات ةتأخير فترة اثنتي عشرتعتبر الدولة المقترضة متأخرة متى تجاوزت مدة ال

 بلغ حيث هي جمهورية الصومال الفيدرالية، والحالة التي ينطبق عليها التأخير. القروض القائمة بذمتها

 حوالي 2010إجمالي أقساط القروض والفوائد المستحقة المتراآمة على جمهورية الصومال في نهاية عام 

 مليون 14.9سابي، ويتكون هذا المبلغ من أقساط قروض متأخرة السداد بواقع  مليون دينار عربي ح55.8
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   النشاط االستثماري
  

يعتبر النشاط االستثماري أحد األنشطة الرئيسية في الصندوق التي يلتزم بأدائها بحكم األهداف والمهام التي 

 والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين بشأن ئهوردت في اتفاقية إنشا

وقد حددت قرارات مجلس المديرين التنفيذيين الخطوط العامة لسياسة  . النشاط االستثماري وتنظيمه

 السياسات على أربعة االستثمارية المختلفة، وترتكز هذهاالستثمار والضوابط الرئيسية إلدارة المحافظ 

اآلمان والسيولة وحرية التحويل وتحقيق أقصى عائد متاح مع المحافظة على حدود : معايير رئيسية هي

  .مخاطر االستثمار ضمن المستوى المقبول لحماية قيمة األموال المستثمرة على المستوى الكلي

  

، وذلك األخرى للقيام بعملياته إليهالحاجة  استثمار الموارد الذاتية للصندوق لحين اإلىويهدف هذا النشاط 

 .غرض تنميتها وتحقيق دخل يساعد الصندوق على تغطية نفقاته وتعزيز احتياطياته ومن ثم موارده الذاتيةب

ويشمل هذا النشاط أيضًا عمليات التعاون مع المؤسسات المالية العربية والدول العربية األعضاء في 

 إدارة محافظ استثمارية بالسندات إلىقبول الودائع واستثمارها، باإلضافة الصندوق والتي تتضمن عمليات 

  .واألوراق المالية

  

وقد حددت االتفاقية المنشئة لصندوق النقد العربي رأسماله بوحدة حسابية هي الدينار العربي الحسابي والتي 

ا صندوق النقد الدولي تم تقييمها لتعادل ثالث وحدات من سلة حقوق السحب الخاصة، وهي سلة يحدده

وتتكون من عمالت الدول الصناعية الرئيسية وهي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والمملكة 

 توزيع عمالت المحفظة اتساق في المحافظة على 2010عام واستمر العمل خالل . المتحدة واليابان

عتبار تضمين حصة الصندوق في رأس مال  آخذين باال،االستثمارية للصندوق مع نسب مكونات السلة

المؤسسات المالية العربية الشقيقة ضمن شريحة العمالت ذات العالقة وذلك تجنبًا لمخاطر أسعار الصرف 

اق مراجعته في نطو 2010وقد قرر صندوق النقد الدولي في ديسمبر . وتخفيف التذبذب في معدالت الفائدة

فظة على العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة وتعديل  سنوات، المحاالدورية للسلة آل خمس

 في 5 وأهم مالمح هذا التعديل هو تخفيض وزن الين بحوالي .2011أوزانها في السلة اعتبارا من بداية عام 

 تعديل 2010المائة من قيمة السلة مقابل زيادة أوزان الدوالر واليورو واإلسترليني، وقد تم في نهاية العام 

  .يع عمالت المحفظة بما يتوافق مع األوزان الجديدةتوز

  

 هو التحسن الملموس في مؤشرات النمو في 2010 أهم ما يميز المناخ العام لالستثمار خالل عام ولعل

، واستمرار الصين في المحافظة على تحقيق نسب نمو مرتفعة بالرغم من وألمانيااقتصاد الواليات المتحدة 

 مستويات منخفضة في الواليات المتحدة عند وقد ساهم استمرار نسب التضخم .بعض الضغوط التضخمية

وأوروبا واليابان في إعطاء نسب النمو المحققة دفعًا ايجابيًا، في وقت بادرت بعض الدول آالسويد وآندا 

ارف  رفع سعر الفائدة الرسمية، آما قامت الصين برفع نسبة االحتياطي اإللزامي على المصإلىواستراليا 

  .وذلك للتخفيف من الضغوط التضخمية
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 استمرت ،وبهدف تعزيز عملية النمو االقتصادي وتفادي احتمال حدوث رآود مزدوج في الواليات المتحدة

السلطات في سياساتها المالية المتساهلة آزيادة اإلنفاق وتخفيض الضرائب، والسياسة النقدية التي اتسمت 

 لشراء السندات الذي (QE2)ئدة الرسمية المتدنية وآذلك إطالق برنامج باالستمرار في مستوى أسعار الفا

  .ساهم في ضخ سيولة آبيرة في األسواق

  

 حقق االقتصاد األلماني نموًا جيدًا في الناتج المحلي والصناعي واالستهالك الشخصي وبرز ،وفي أوروبا

 مثل اليونان األخرىاألوروبية آأقوى اقتصاد فيها، في حين ظهرت بوادر الضعف على عدد من الدول 

وقد آان ألزمة الديون السيادية في أوروبا أثر ملموس على زعزعة الثقة . وايرلندا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا

في أوروبا والتي جاءت من أزمة ديون اليونان وايرلندا حيث عالجتها المجموعة األوروبية ببرنامج مشترك 

تدت المخاوف لتشمل مديونية البرتغال واسبانيا حيث تعرضت إصدارات مع صندوق النقد الدولي، آما ام

  . ضغوط في أسواق المال وارتفاع تكلفة االقتراضإلىالسندات لهاتين الدولتين 

  

 األخير حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموًا سلبيًا في الربع أن آان هناك بعض القلق بعد ،وفي المملكة المتحدة

ذلك متزامنًا مع تطبيق سياسة تقشفية صارمة وصعوبة في تحرك البنك المرآزي ، وجاء 2010من عام 

 فال زال الوضع االقتصادي ينذر بتباطؤ مع ضعف ،أما في اليابان. لمواجهة االرتفاع في مستوى التضخم

  .في االستهالك الشخصي مصحوبًا بهبوط في مؤشرات الثقة

  

نفراج وتحقيق نسب نمو جيدة وانخفاض في نسبة البطالة في  انه بالرغم من بوادر االإلىوتجدر اإلشارة 

 أوروبا ال تزال تعاني من أن مستوى البطالة الحالي ال يزال يعتبر مرتفعًا، آما أن إالالواليات المتحدة، 

 محدودية قدرة هذه إلىمستويات عالية من البطالة خاصة في اسبانيا وايطاليا وايرلندا واليونان والذي يعود 

  .كومات على زيادة اإلنفاق وخفض الضرائب بسبب معاناتها من تباطؤ في الحرآة االقتصاديةالح

  

 باستمرار السياسة النقدية التوسعية في آل من الدول الصناعية والنامية في شقيها 2010هذا وقد اتسم عام 

 بعض إلى باإلضافة ،المالي والنقدي حيث استمرت أسعار الفائدة الرسمية المتدنية وبرامج ضخ  السيولة

آما تم االستمرار باإلجراءات اإلضافية المساندة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي . األخرىاإلجراءات المالية 

 وآان منها إصدار بنك التسويات الدولية ،والمالي ووضع الضوابط على االقتراض وحدود الرافعة المالية

ت بوضع معايير جديدة لتحسين نوعية رأس المال وإضافة ، والتي قام)IIIبازل (معايير جديدة للمصارف 

  .قواعد جديدة لتنظيم السيولة والرافعة المالية في المصارف

  

 إيجابيًا خالل العام لتؤآد ًا سجلت أسواق األسهم وصناديق التحوط أداء،وانعكاسًا لهذه التطورات مجتمعة

عار الذهب والسندات الحكومية قصيرة اآلجل بذلك استمرار عودة بعض الثقة للمستثمرين، آما سجلت أس

 خالل العام لتعكس بذلك استمرار توجه األموال لألصول اآلمنة، آذلك حافظت أسعار الفائدة قصيرة ارتفاعًا
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   النشاط االستثماري
  

يعتبر النشاط االستثماري أحد األنشطة الرئيسية في الصندوق التي يلتزم بأدائها بحكم األهداف والمهام التي 

 والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين بشأن ئهوردت في اتفاقية إنشا

وقد حددت قرارات مجلس المديرين التنفيذيين الخطوط العامة لسياسة  . النشاط االستثماري وتنظيمه

 السياسات على أربعة االستثمارية المختلفة، وترتكز هذهاالستثمار والضوابط الرئيسية إلدارة المحافظ 

اآلمان والسيولة وحرية التحويل وتحقيق أقصى عائد متاح مع المحافظة على حدود : معايير رئيسية هي

  .مخاطر االستثمار ضمن المستوى المقبول لحماية قيمة األموال المستثمرة على المستوى الكلي

  

، وذلك األخرى للقيام بعملياته إليهالحاجة  استثمار الموارد الذاتية للصندوق لحين اإلىويهدف هذا النشاط 

 .غرض تنميتها وتحقيق دخل يساعد الصندوق على تغطية نفقاته وتعزيز احتياطياته ومن ثم موارده الذاتيةب

ويشمل هذا النشاط أيضًا عمليات التعاون مع المؤسسات المالية العربية والدول العربية األعضاء في 

 إدارة محافظ استثمارية بالسندات إلىقبول الودائع واستثمارها، باإلضافة الصندوق والتي تتضمن عمليات 

  .واألوراق المالية

  

وقد حددت االتفاقية المنشئة لصندوق النقد العربي رأسماله بوحدة حسابية هي الدينار العربي الحسابي والتي 
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  .وذلك للتخفيف من الضغوط التضخمية
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 استمرت ،وبهدف تعزيز عملية النمو االقتصادي وتفادي احتمال حدوث رآود مزدوج في الواليات المتحدة

السلطات في سياساتها المالية المتساهلة آزيادة اإلنفاق وتخفيض الضرائب، والسياسة النقدية التي اتسمت 

 لشراء السندات الذي (QE2)ئدة الرسمية المتدنية وآذلك إطالق برنامج باالستمرار في مستوى أسعار الفا

  .ساهم في ضخ سيولة آبيرة في األسواق

  

 حقق االقتصاد األلماني نموًا جيدًا في الناتج المحلي والصناعي واالستهالك الشخصي وبرز ،وفي أوروبا
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وقد آان ألزمة الديون السيادية في أوروبا أثر ملموس على زعزعة الثقة . وايرلندا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا
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  . ضغوط في أسواق المال وارتفاع تكلفة االقتراضإلىالسندات لهاتين الدولتين 
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 فال زال الوضع االقتصادي ينذر بتباطؤ مع ضعف ،أما في اليابان. لمواجهة االرتفاع في مستوى التضخم
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 بعض إلى باإلضافة ،المالي والنقدي حيث استمرت أسعار الفائدة الرسمية المتدنية وبرامج ضخ  السيولة
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ت بوضع معايير جديدة لتحسين نوعية رأس المال وإضافة ، والتي قام)IIIبازل (معايير جديدة للمصارف 

  .قواعد جديدة لتنظيم السيولة والرافعة المالية في المصارف

  

 إيجابيًا خالل العام لتؤآد ًا سجلت أسواق األسهم وصناديق التحوط أداء،وانعكاسًا لهذه التطورات مجتمعة

عار الذهب والسندات الحكومية قصيرة اآلجل بذلك استمرار عودة بعض الثقة للمستثمرين، آما سجلت أس

 خالل العام لتعكس بذلك استمرار توجه األموال لألصول اآلمنة، آذلك حافظت أسعار الفائدة قصيرة ارتفاعًا
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 إجراءات السياسة النقدية أيضًا عاآسة ،للعمالت الرئيسية على مستويات منخفضة) الاليبور(اآلجل 

 من العام األخيرةأما أسعار البترول فقد بدأت باالرتفاع خالل الفترة . سواقالتوسعية لتوفير السيولة باأل

 وذلك على خلفية توقـع ، دوالر للبرميـل100 حوالي إلى) برنت(واستمرت لما بعده ليصل سعر النفط الخام 

 في  وانحسار أزمة الديون السياديةاألمريكيبروز مؤشرات ايجابية على االقتصاد  زيادة الطلب نتيجة

وفيما يخص أسعار العمالت فقد ارتفع سعر . أوروبا ومواصلة زيادة الطلب من آسيا خاصة الصين والهند

  .2010 وانخفض مقابل الين خالل عام واإلسترلينيصرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو 

  

ق في نهجه ، استمر الصندو2010وفي ظل هذا المناخ الذي ساد األسواق المالية في العالم خالل عام 

بإعطاء األهمية القصوى لعنصر األمان الستثماراته، حيث حرص على توظيف أمواله في أدوات استثمارية 

  .آمنة معظمها بالودائع والسندات ذات التصنيف االئتماني الجيد

  

مة  سياسات الصندوق االستثمارية وتطبيقاتها المحافظة قد ساهمت بفعالية بحماية قيأن إلىوتجدر اإلشارة 

، بالرغم 2010األموال المستثمرة وتحقيق عوائد إيجابية على المستوى الكلي لهذه االستثمارات خالل عام 

  . نفسهمن الظروف الصعبة التي مرت بها األسواق المالية خالل العام

  

 على نشاط توظيف األموال ، توظيف موارده الذاتيةإلى باإلضافة ،ويتضمن نشاط الصندوق االستثماري

اردة من نشاط قبول الودائع من المصارف المرآزية ومؤسسات النقد والمالية العربية، والذي حافظ في الو

 9,176لنشاط في العام السابق، حيث بلغت قيمة الودائع المقبولة ما يعادل ل  نفسهمستوىالنهاية العام على 

 مليون دوالر أمريكي في نهاية 9,168 بالمقارنة مع ما يعادل ،2010مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 

 ًا مرآزيًا مصرف19 من اإلسترلينيالعام السابق والتي تم تلقيها بودائع بالدوالر األمريكي واليورو والجنيه 

 الودائع المقبولة بأدوات استثمارية آمنة في محافظ بالودائع أموالوتستثمر . ومؤسسة نقدية ومالية عربية

آما واصل الصندوق إدارة محافظ . وفق سياسات استثمارية محافظةوسندات قصيرة ومتوسطة اآلجل 

استثمارية لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، واألموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات 

 إدارة محافظ بالسندات لصالح الدول إلىالعربية المتخصصة، وأموال صندوق تقاعد العاملين، باإلضافة 

وقد بلغ حجم األموال المدارة نيابة عن .  وذلك وفقًا للسياسات االستثمارية التي تنظم إدارة آل منهااألعضاء،

 مليون دوالر 590 بالمقارنة مع ،2010 مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 243هذه الجهات ما يعادل مبلغ 

  .أمريكي في نهاية العام السابق

  

ية ومؤسسات النقد والمالية العربية، استمر الصندوق، خالل عام وفي إطار التعاون مع المصارف المرآز

 حول أحدث التطورات والمستجدات في األسواق إليها إعداد وإرسال التقارير ، وبصورة دورية2010

 .المالية الرئيسية في العالم
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  وق في مجال المعونة الفنية نشاط الصند
  

 على توفير المعونة الفنية لدوله جهًا عدة يعمل من خاللهايتخذ نشاط الصندوق في مجال المعونة الفنية أو

األعضاء في المجاالت ذات الصلة بأنشطته مثل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والسياسة الضريبية 

للقطاع المالي والمصرفي ، آذلك على صعيد تطوير البنية التحتية وإدارتها، وإعداد اإلحصاءات االقتصادية

آما يوفر التدريب للمسؤولين في المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية، . وراق الماليةوأسواق األ

 المساعدة والدعم الفني لهذه الدول  أيضًايقدم الصندوقو. ووزارات المالية واالقتصاد في الدول األعضاء

،  يتم التعاقد معهممن خالل إيفاد بعثات مشاورات تضم أعضاء من جهازه الفني وبمشارآة خبراء خارجيين

ويهدف ذلك إلى توفير . باإلضافة إلى تقديم الدعم الفني من خالل مبادرات مشترآة مع المؤسسات الدولية

المشورة الفنية للدول األعضاء ومساعدتها في تعزيز وتقوية عملية رسم وتنفيذ السياسات االقتصادية 

  . واإلصالحات االقتصاديةوالمالية

  

 العربية من خالل المبادرات للسلطات في الدول تقديم العون الفني الالزم اصل الصندوقو وفي هذا اإلطار،

تطوير نظم االستعالم االئتماني ومرآزيات ؤسسات الدولية ذات الصلة آمبادرة المشترآة بالتعاون مع الم

ورشات العمل ن م باإلضافة إلى تنظيم مجموعة،  ومبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربيةالمخاطر

 مناقشة مختلف بغرضالبنوك المرآزية العالمية و  المؤسسات المالية الدوليةلكبار المسؤولين بالتعاون مع

  . وزيادة الوعي حولها والمصرفيةالماليةالقضايا والمستجدات 

  

 ")ACRI(تطوير نظم االستعالم االئتماني ومرآزيات المخاطر في الدول العربية " يتعلق بمبادرة ففيما

التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني في مجال تطوير و والتي يتعاون فيها الصندوق مع مؤسسة التمويل الدولية

 فقد أوفد . نشاطًا ملحوظًا لهذه المبادرة2010شهد عام فقد نظم المعلومات االئتمانية في الدول العربية، 

 التوصيات والمقترحات الالزمة هذه البعثات وقدمت .وليبيا وفلسطين  عمانشملتالصندوق بعثات مشترآة 

عدد الدول العربية التي استفادت من هذه   بلغوقد .ظمة االستعالم االئتماني لديهامن أجل تطوير عمل أن

  .2010حتى نهاية عام سبع دول المبادرة 

  

ع صندوق ، والتي يتعاون فيها الصندوق ممبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربيةوعلى صعيد 

النقد الدولي، بغرض تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتطوير التشريعات والسياسات واألنظمة المتعلقة 

 حيث أعدت ،البحرينمملكة  2010 عامبأسواق السندات في الدول العربية، زارت بعثة مشترآة خالل 

 عدد الدول العربية التي ارتفعذلك وب. تقريرًا مفصًال تضمن خطة العمل حول احتياجات تطوير هذه األسواق

  . عربيةاستفادت من هذه المبادرة إلى ثالث دول
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  . واإلصالحات االقتصاديةوالمالية
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  . وزيادة الوعي حولها والمصرفيةالماليةالقضايا والمستجدات 
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 حول القضايا والمستجدات االقتصادية الوعيومن جانب آخر، وفي إطار حرص الصندوق على نشر 

 المخصصة لكبار المسؤولين بغية توفير النصح والمؤتمراتنظم عددًا من ورشات العمل فقد والمالية، 

 فبراير شهر خالل البنك المرآزي األلماني الصندوق بالتعاون مع  نظمفقد. عي السياسات االقتصاديةلصان

 في المسؤولين لكبار "االحتياطيات العالمية ونظام العمالت العالمي"، ورشة عمل متخصصة حول 2010

 األزمة إزاءراءات  من إجالبنك المرآزي األلماني ما اتخذه وتم استعراض. المصارف المرآزية العربية

  .المالية العالمية والتغيرات المهمة في أسعار صرف العمالت

  

ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع البنك الدولي، حول  2010خالل عام وفي السياق نفسه، نظم الصندوق 

 تطوير وقد تناولت هذه الورشة احتياجات ومتطلبات. تقوية البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية

بنية النظام المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية والتعرف على التجارب والممارسات الدولية 

 وتناولت الورشة قضايا تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات االئتمانية، ونظم .الحديثة في هذا الشأن

االرتقاء بالبنية ات العالقة التي تهدف إلى  السياسات واألنظمة ذاإلفالس، ونظم اإلقراض، وغيرها من

  .التحتية للقطاع المالي

  

التدفقات  مؤتمرًا إقليميًا حول 2010 عاموفي إطار التعاون مع البنك الدولي أيضًا نظم الصندوق خالل 

 وقد ناقش المؤتمر الذي حضره آبار الفنيين والمختصين من .المالية العربية ما بعد األزمة العالمية

 وهيئات األوراق المالية والبورصات في الدول العربية، اتجاهات  ومؤسسات النقدمصارف المرآزيةال

 السياسات االقتصادية في وتحدياتوحرآة التدفقات المالية إلى الدول العربية في المرحلة التي تلت األزمة 

 حول التدفقات المالية العربية  للحصول على بياناتالالزمةآما بحث المؤتمر الوسائل واآلليات . هذا الصدد

  .البينية

  

 التابع لبنك التسويات الدولية (FSI) بالتعاون مع معهد االستقرار المالي 2010 في عام ، نظم الصندوقآذلك

اإلطار الجديد لتعزيز التشريعات " حول اجتماعًا عالي المستوى، (IIF)وبالتعاون مع المعهد المالي الدولي 

 إصالح القطاع المالي في مرحلة ما بعد األزمة في  االجتماعوقد ناقش. "ر الماليالمصرفية واالستقرا

القطاع المصرفي، باإلضافة إلى دور الرقابة واإلشراف على ضوء المقترحات الدولية الجديدة لتعزيز 

يق المصارف المرآزية في تحقيق االستقرار المالي بما في ذلك الجوانب المتعلقة بإدارة السيولة وتطب

  .توصيات لجنة بازل

  

 مع مؤسسة التمويل الدولية على إطالق مبادرة جديدة للدعم الفني حول 2010 عام فيوأخيرًا، تم التفاهم 

، بهدف مساعدة المؤسسات المالية والمصرفية على )Secured Lending (المضمونةتطوير نظم اإلقراض 

المساندة التي من شأنها توسيع نطاق األصول  للقطاع الخاص من خالل تقديم يتوسيع نشاطها اإلقراض

  .المستخدمة آضمانات للقروض
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  نشاط الصندوق في مجال أسواق األوراق المالية العربية
  

  العربيةتعزيز دور أسواق المالفي   المساهمةجهوده الهادفة إلىفي  2010استمر الصندوق خالل عام 
هذا السياق، واصل الصندوق نشر البيانات اليومية وفي . سواقهذه األ حول  الهامةوتوفير المعلومات

، والتي تشمل المؤشر المرآب للصندوق بكة االنترنتالمتعلقة باألسواق المالية العربية على موقعه في ش
الذي يقيس أداء هذه األسواق مجتمعة، وأداء مؤشرات الصندوق لكل دولة على حدة، وبيانات عن حجم 

إدراج سوق دمشق  2010 عام في أواخرتم وفي هذا اإلطار، . أحجام التداولاألسواق المالية العربية، و
ويجري العمل حاليًا .  سوقًا16  إلى قاعدة البياناتفي المشارآة ليرتفع بذلك عدد األسواق لألوراق المالية

عربية لدى على استكمال اإلجراءات الالزمة النضمام سوق ليبيا إلى قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية ال
  .الصندوق

  
 منذ إنشاء قاعدة ليصل عددها حول األسواق المالية العربية  النشرات الفصليةآما واصل الصندوق إصدار

 النشرة الفصلية أبرز التطورات االقتصادية ذات العالقة بنشاط وتتناول.  عددًاستينو  ثالثة إلىبياناته
 تحليل نشاط وأداء أسواق إلى جانبلتشريعية والمؤسسية األسواق المالية العربية، والتطورات في األطر ا

 تم على أثرها ، إلى مراجعة وتطوير2010د خضعت هذه النشرة خالل عام وق. األوراق المالية العربية
التي  وقد أظهرت النشرات . تتعلق بأداء هذه األسواق التي والبيانات الجديدةالمعلوماتإضافة العديد من 
ألسواق المالية العربية من تداعيات األزمة المالية ل  المطردتعافيال ،2010عام ل  خالأصدرها الصندوق

  .والناشئةاألسواق المتقدمة  غالبيةن مثيالته لدى  هذا التحسن أقل نسبيًا مجاءوإن العالمية، 
  
  مع اتحاد هيئات األوراق الماليةالتعاون على تعزيز 2010من جانب آخر، عمل الصندوق خالل عام و

برامج وتطوير أنشطة  لدراسة آيفية معهما حيث نظم عدة اجتماعات العربية واتحاد البورصات العربية،
وفي هذا اإلطار، شارك الصندوق في االجتماع . عمل مشترآة لتطوير قطاع األوراق المالية العربية

تدى الذي عقد على هامش  حيث قدم ورقة عمل في المن،ليبياالسنوي التحاد البورصات العربية الذي عقد في 
  . هذا االجتماع

  
في مجال األوراق المالية، قدم الصندوق عيه لتقديم الدعم للدول األعضاء وفي إطار مسا ،وعلى صعيد آخر

 حول متطلبات واحتياجات إنشاء هيئة لألوراق المالية في  بناءًا على طلبهاتقريرًا شامًال للسلطات اليمنية
وعلى الصعيد نفسه، قام الصندوق بتدريب وفد  . لوظائفهاًاوتوصيفالمقترح للهيئة  والهيكل التنظيمي اليمن
 لألوراق المالية على منهجية عمل قاعدة البيانات بغرض استكمال الترتيبات المتعلقة السوق الليبيمن 

  .قاعدة بياناتهالسوق إلى  هذابانضمام 
  

 الشرق األوسط لمنطقة فريق عمل أسواق المالل، شارك الصندوق في االجتماع التأسيسي ومن جهة أخرى
 إطار برنامج ضمنه ؤ الذي تم إنشا)MENA Financial Markets Task Force (وشمال أفريقيا

 المنطقةمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بغرض المساعدة على تطوير تشريعات فعالة ألسواق المال في 
  .العربية
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 IIتطوير بازل " حول، عقد المعهد دورة التعاون مع معهد االستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدوليةوب

طالع إ هذه الدورة وآان الهدف من .2010 مارس 4-2 مدينة أبوظبي خالل الفترة  في،"وإدارة المخاطر

آما تم إلقاء الضوء . عملية المراجعة الرقابيةوالمشارآين على آخر المستجدات المتعلقة بإدارة المخاطر 

 األزمة المالية العالمية وتعامل السلطات ظل تداعياتعلى التطورات التي شهدتها األسواق المالية في 

  .حافظة على االستقرار الماليالرقابية معها بغية الم

  

إدارة االقتصاد الكلي "حول  مع معهد صندوق النقد الدوليالتي عقدها المعهد مشترآة ال وفي إطار الدورة

  المشارآينتدريب فقد تم، 2010 مارس 18-7 في مدينة أبوظبي خالل الفترة ،"وقضايا السياسة المالية

  .اتها على إدارة االقتصاد الكلي وانعكاسقضايا السياسة المالية  آيفية استيعابعلى

  

 في مدينة ،"اإلحصاءات النقدية والمالية"دورة مشترآة مع صندوق النقد الدولي حول   المعهدآما نظم

هدفت إلى مساعدة المشارآين على آيفية تجميع البيانات ، 2010 أبريل 8 – مارس 21أبوظبي خالل الفترة 

واستندت مواد الدورة إلى دليل اإلحصاءات النقدية والمالية  .ارسات الدولية أفضل المموفقالنقدية والمالية 

  . إطار نظام الحسابات القوميةفيالصادر عن صندوق النقد الدولي، ودليل تجميع البيانات، 

  

إجراءات تسوية المنازعات حسب منظمة "دورة حول   المعهدوبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، نظم

 حيث ألقت الضوء على المنازعات ،2010 أبريل 29-26في مدينة أبوظبي خالل الفترة " لعالميةالتجارة ا

 بها منظمة تضطلعة التي يباعتبارها الرآيزة األساسية للنظام التجاري المتعدد األطراف وأحد المهام الرئيس

  .  التجارة العالمية للمساهمة في استقرار االقتصاد العالمي

  

إحصائيات ميزان المدفوعات ووضع " دورة مشترآة مع صندوق النقد الدولي حول آما عقد المعهد

هدفت هذه الدورة إلى تدريب وقد . 2010 مايو 13-2، في مدينة أبوظبي خالل الفترة "االستثمار الدولي

المشارآين على منهجية جمع وإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي استنادًا إلى 

  .  طبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدوليال

  

 في مدينة أبوظبي ،"تشخيص االقتصاد الكلي" دورة مشترآة مع معهد صندوق النقد الدولي حول وانعقدت

  . حالة االقتصاد الكليهدفت إلى تعزيز قدرات المشارآين على تقييم، حيث 2010 مايو 27-16خالل الفترة 

  

 مدينة أبوظبي  فيصندوق النقد الدولي دورة مشترآة مع عقد المعهد ،"إحصاءات مالية الحكومة "حولو

الدورة على اإلطار الرئيسي إلحصاءات مالية الحكومة آما وردت رآزت . 2010 يونيو 24-6خالل الفترة 

  .  صندوق النقد الدوليالصادر عن  2001في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
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  نشاط التدريب
 

 واستفاد منها 2010لتدريب التي يضطلع بها معهد السياسات االقتصادية خالل عام تواصلت خدمات ا

العاملون في وزارات المال واالقتصاد والتخطيط والبنوك المرآزية والمراآز اإلحصائية في الدول 

  .األعضاء

  

 أهداف الصندوق  أهم أحدتحقيقفي وتتكامل الدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات التي ينظمها المعهد 

 في تطوير مهارات العاملين لدى األجهزة النقدية والمالية في الدول األعضاء لتمكينهم من اإلسهاموهي 

  .متابعة تنفيذ السياسات االقتصادية بشكل عام، والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص

  

 دورات مشترآة مع صندوق النقد ولقد وصل عدد األنشطة التي نظمها معهد السياسات االقتصادية من

والبنك الدوليين وحلقات العمل مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والندوات المتخصصة منذ 

 دورة تدريبية 17 منها 2010وجاء نصيب عام .  دورة وحلقة عمل وندوة220بداية نشاط التدريب إلى 

  . متدربًا6,746 إلى  منذ إنشاء المعهدلمتدربين متدربًا ليصل إجمالي عدد ا532استفاد منها 

  

 دورة مشترآة مع معهد صندوق  بعقد2010 في عام  التدريبي معهد السياسات االقتصادية نشاطهاستهل

البرمجة المالية والسياسات "حول  2010يناير  21-10 مدينة أبوظبي خالل الفترة فيالنقد الدولي 

هدفت هذه الدورة إلى تعميق فهم المشارآين وقد  .ولين العراقيينالمخصصة للمسؤ" االقتصادية الكلية

  .البرامج الماليةو واالقتصادية تصميم وتنفيذ السياسات المالية لعملية

  

، في "مواطن ضعف الموازين الخارجية"وعقد المعهد دورة مشترآة مع معهد صندوق النقد الدولي حول 

هدفت هذه الدورة إلى توسيع فهم المشارآين  .2010فبراير  4 – يناير 24مدينة أبوظبي، خالل الفترة 

  .  ذات الصلة مختلف األدوات التحليلية والسياسات استعراض من خالل بمواطن ضعف الموازين الخارجية

إدارة االقتصاد الكلي وقضايا القطاع " دورة مشترآة مع معهد صندوق النقد الدولي حول آما عقد المعهد

هدفت هذه و .2010فبراير  18-7 ، خالل الفترة دمشق، الجمهورية العربية السورية مدينة، في"المالي

 االستقرار والنمو، لجهة الدورة إلى الترآيز على آيفية تداخل قضايا القطاع المالي مع إدارة االقتصاد الكلي

 رى للسياسة النقديةاستهداف التضخم واألطر األخ وقابلية الدين الخارجي على االستمرار والسياسة الماليةو

  .  اختيار أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية الدوليةو

  

اإلشراف والرقابة على  "بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حولدورة لمعهد  اونظم

هدفت هذه الدورة وقد . 2010 فبراير 25-21 مدينة أبوظبي خالل الفترة فيعقدت  ،"المصارف اإلسالمية

 لضمان سالمة المطلوبة المشارآين بأدوات وأسس اإلشراف والرقابة على المصارف اإلسالمية عريفتإلى 

  . ومتانة هذه المصارف



التقرير السنوي 2010

29

 

 29

 IIتطوير بازل " حول، عقد المعهد دورة التعاون مع معهد االستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدوليةوب

طالع إ هذه الدورة وآان الهدف من .2010 مارس 4-2 مدينة أبوظبي خالل الفترة  في،"وإدارة المخاطر

آما تم إلقاء الضوء . عملية المراجعة الرقابيةوالمشارآين على آخر المستجدات المتعلقة بإدارة المخاطر 

 األزمة المالية العالمية وتعامل السلطات ظل تداعياتعلى التطورات التي شهدتها األسواق المالية في 

  .حافظة على االستقرار الماليالرقابية معها بغية الم

  

إدارة االقتصاد الكلي "حول  مع معهد صندوق النقد الدوليالتي عقدها المعهد مشترآة ال وفي إطار الدورة

  المشارآينتدريب فقد تم، 2010 مارس 18-7 في مدينة أبوظبي خالل الفترة ،"وقضايا السياسة المالية

  .اتها على إدارة االقتصاد الكلي وانعكاسقضايا السياسة المالية  آيفية استيعابعلى

  

 في مدينة ،"اإلحصاءات النقدية والمالية"دورة مشترآة مع صندوق النقد الدولي حول   المعهدآما نظم

هدفت إلى مساعدة المشارآين على آيفية تجميع البيانات ، 2010 أبريل 8 – مارس 21أبوظبي خالل الفترة 

واستندت مواد الدورة إلى دليل اإلحصاءات النقدية والمالية  .ارسات الدولية أفضل المموفقالنقدية والمالية 

  . إطار نظام الحسابات القوميةفيالصادر عن صندوق النقد الدولي، ودليل تجميع البيانات، 

  

إجراءات تسوية المنازعات حسب منظمة "دورة حول   المعهدوبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، نظم
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 مدينة أبوظبي  فيصندوق النقد الدولي دورة مشترآة مع عقد المعهد ،"إحصاءات مالية الحكومة "حولو

الدورة على اإلطار الرئيسي إلحصاءات مالية الحكومة آما وردت رآزت . 2010 يونيو 24-6خالل الفترة 

  .  صندوق النقد الدوليالصادر عن  2001في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
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البرمجة المالية والسياسات االقتصادية " دورة مشترآة مع معهد صندوق النقد الدولي حول آما عقد المعهد

إلى هدفت هذه الدورة . 2010 يونيو 18-7، خالل الفترة مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية في ،"الكلية

ياسات المالية والكلية في ضوء تجربه صندوق النقد الدولي  تصميم وتنفيذ السعلى آيفيةالمشارآين إطالع 

  .في مراقبة األداء االقتصادي، وتصميم البرامج المالية

  

االنضمام إلى منظمة التجارة " المعهد دورة حول وفي مجال التعاون مع منظمة التجارة العالمية، نظم

هدفت الدورة إلى إلقاء الضوء على وقد . 2010 سبتمبر 30-28في مدينة أبوظبي خالل الفترة " العالمية

  النزعةوعودةالتغيرات التي يشهدها النظام االقتصادي العالمي والمتمثل في تعثر المفاوضات التجارية 

، األمر الذي يعرقل الجهود المبذولة  العالمية الحمائية لدى الدول الكبرى بسبب األزمة الماليةالتجارية

  .  لتحرير التجارة بين الدول

  

التمويل اإلسالمي مع الترآيز "بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب حول دورة آما عقد المعهد 

هدفت هذه الدورة إلى التعريف بمفهوم  .2010 أآتوبر 7-3 مدينة أبوظبي خالل الفترة  في،"على الصكوك

لية وخاصة المؤسسات المالية الصكوك وأهميتها آأدوات تمويل وآيفية إصدارها من قبل المؤسسات الما

  .  اإلسالمية

  

 لدول "مفهوم وقياس التضخم األساسي "صندوق النقد الدولي حول دورة مشترآة مع المعهدولقد خصص 

هدفت هذه الدورة إلى . 2010 أآتوبر 13-10 مدينة أبوظبي خالل الفترة فيعقدت مجلس التعاون الخليجي 

  .  ب الصحيحة في احتساب التضخم األساسيإطالع المشارآين على الطرق واألسالي

  

 مدينة  في،"إحصاءات حواالت العاملين "صندوق النقد الدولي حول دورة مشترآة مع  المعهدونظم

هدفت هذه الدورة إلى توضيح المفاهيم والطرق المتبعة لجمع . 2010 أآتوبر 28-24أبوظبي خالل الفترة 

آما هدفت إلى تطوير معايير جديدة . ة بحواالت العاملينوإعداد بيانات موازين المدفوعات المتعلق

إلحصاءات حواالت العاملين المعتمدة بالمعامالت الدولية، وإلى تطوير دليل عملي لمعدي البيانات للحصول 

  .  على البيانات ومعالجتها

  

 المتقدمة في قياس اإلدارة"  حول، تم تنظيم دورة مع البنك االحتياطي الفدرالي األمريكيوفي إطار تعاونه

إلى إلقاء هدفت هذه الدورة . 2010 ديسمبر 16-12، في مدينة أبوظبي خالل الفترة "مخاطر االئتمان

  .  الضوء على أساليب القياس المتقدم لمخاطر االئتمان وسبل إدارته
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  نشاط الصندوق في مجال مجلس محافظي المصارف المرآزية
  

ومن خالل هذا الدور، . المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربيةيتولى الصندوق أمانة مجلس محافظي 

تابع الصندوق القيام بمسؤولية إعداد الدراسات والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلس، إلى جانب وثائق 

ويتولى الصندوق آذلك األمانة الفنية . االجتماعات الدورية التي ينظمها الصندوق للمجلس ومكتبه الدائم

ماعات اللجنة العربية للرقابة المصرفية المكونة من مدراء الرقابة على المصارف في الدول العربية، الجت

واألمانة الفنية أيضًا الجتماعات اللجنة العربية لُنظم الدفع والتسوية المكونة من المدراء المعنيين بهذه 

للجنتان عن مجلس محافظي المصارف األنظمة لدى المصارف المرآزية بالدول العربية، حيث تنبثق هاتان ا

  .المرآزية ومؤسسات النقد العربية

  

 6وفي هذا اإلطار، قام الصندوق باإلعداد الجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي ُعقد بمقر الصندوق بتاريخ 

دت ، آما تولى اإلعداد الفني واإلداري الجتماعات الدورة الرابعة والثالثين للمجلس والتي عق2010يونيو 

 عددًا من  هذه الدورةوقد تضمن جدول األعمال. 2010  سبتمبر16بتاريخ ) ليبيا(في طرابلس 

الموضوعات، في مقدمتها تقرير أمانة المجلس، والنسخة األولية محدودة التداول من التقرير االقتصادي 

لمصرفية التي تضمنت ، وتوصيات االجتماع التاسع عشر للجنة العربية للرقابة ا2010العربي الموحد لعام 

آذلك، تضمن جدول األعمال توصيات  ".اإلدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها"ورقة عمل حول 

إطار ربط "االجتماع السادس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي اشتملت على ورقة عمل حول 

  ". محوالت الدفع الوطنية في الدول العربية

  

 الدراسات التكميلية الخاصة بالجوانب س محافظي البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربيةوقد ناقش مجل

إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية "القانونية والتشغيلية والتقديرات األولية لتكلفة إنجاز مشروع 

 المجلس بضرورة أن جهووقد . التي أعدتها األمانة بالتعاون مع البنك الدولي" المدفوعات العربية البينية

تكثف اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية عملها من أجل التعمق في آافة المسائل المطروحة بما يضمن 

  . تحقيق المتطلبات الالزمة لنجاح المشروع

  

 حول معالي محافظ مصرف ليبيا المرآزيآما تضمن جدول أعمال المجلس مناقشة ورقة العمل التي قدمها 

آما جرت ". اسة النقدية والمصرفية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمىتطور السي"

مناقشة مسودة الخطاب العربي الموحد الذي تم إلقاءه في االجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك 

  . في واشنطن2010 أآتوبر  شهرالدوليين في

   

، نظم الصندوق االجتماع السنوي العشرين للجنة العربية للرقابة المصرفيةوفي إطار مسئولياته آأمانة فنية 

قواعد "وقد ناقشت اللجنة خالل هذا اللقاء ورقتي عمل حول . 2010 عاملهذه اللجنة في مدينة أبوظبي 
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  نشاط الصندوق في مجال مجلس محافظي المصارف المرآزية
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آما خصصت اللجنة جزءًا . "المبادئ العامة إلدارة مخاطر االئتمان"و" ممارسات منح المكافآت المالية

رًا من مناقشاتها للتداول بشأن اإلجراءات والترتيبات المتخذة من قبل المصارف المرآزية العربية في آبي

وقد استضافت اللجنة السكرتير العام المساعد للجنة بازل للرقابة . مرحلة ما بعد األزمة المالية العالمية

  . االستقرار الماليب عالقةذات ال  والمستجداتالمصرفية الذي استعرض آخر أعمال اللجنة الدولية

  

 عام، نظم الصندوق خالل للجنة العربية لنظم الدفع والتسويةومن جهة أخرى، وفي إطار دوره آأمانة 

إطار ربط محوالت الدفع " االجتماع السنوي السادس لهذه اللجنة، حيث تمت مناقشة ورقة عمل حول 2010

دراسات التكميلية المقدمة من قبل الصندوق حول مشروع آما ناقشت اللجنة ال". الوطنية في الدول العربية

وقد استضافت اللجنة في هذا ". إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول العربية"

االجتماع آل من رئيس مجموعة تطوير نظم الدفع بالبنك الدولي، الذي أطلع اللجنة على آخر مستجدات 

 مجال نظم الدفع، والسكرتير العام للجنة الدولية ألنظمة الدفع والتسوية التابعة لبنك برنامج البنك الدولي في

 آخر التطورات في عمل اللجنة الدولية المتعلقة بالمبادئ الجديدة الذي قدم عرضًا حولالتسويات الدولية، 

  .الخاصة بنظم الدفع وتسوية األوراق المالية

  

  مجلس وزراء المالية العرب
  

 في الخرطوم، وذلك 2010 أبريل 7 المالية العرب يوم لمجلس وزراءندوق اجتماع الدورة األولى نظم الص

وناقش المجلس، الذي يقوم صندوق النقد العربي . على هامش االجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية

 الدول العربية بيناسات المالية لسيابدور األمانة الفنية الجتماعاته، قضايا عديدة من بينها سبل تعزيز تنسيق 

لمواجهة المستجدات االقتصادية والمالية، وتنسيق المواقف في المحافل واالجتماعات الدولية، باإلضافة إلى 

  .ادة االستثمارات العربية البينية زيمناقشة سبل

  

ا بعد األزمة العربية مالتدفقات المالية "آما ناقش المجلس تقريرًا أعده صندوق النقد العربي حول 

،  العالمية األزمة الماليةمنذ ظهور عرض تطور اتجاهات التدفقات المالية إلى الدول العربية ،"المالية

  . من التنسيق واالهتمامالمزيددعي والجوانب التي تست

  

 

 33

  التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية
  

 روابط التعاون والتنسيق مع منظمات العمل عمالرامية إلى د جهوده 2010 الصندوق خالل عام واصل

، بالصورة التي تساعده ذات االهتمام المشتركالعربي المشترك األخرى ومع المنظمات اإلقليمية والدولية 

  .على تحقيق أهدافه وخدمة مصالح دوله األعضاء

  

  المنظمات العربية واإلقليمية
  

لعديد من المنظمات العربية واإلقليمية بالصورة التي تخدم في إطار سعيه لتطوير سبل التعاون والتنسيق مع ا

مصالح الدول األعضاء وتساعده على تحقيق أهدافه وتنفيذ المهام ذات االهتمام المشترك، استمر الصندوق 

 المرجع األساسي الذي يغطيبالعمل على إعداد وإصدار التقرير االقتصادي العربي الموحد، الذي يعد 

، ونموذجًا للتعاون البناء بين الصندوق ومؤسسات العمل  آمجموعةادية في الدول العربيةالتطورات االقتص

العربي المشترك األخرى المشارآة في إعداده وهي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 

ر هذا الجهد وفي إطا. واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

المشترك، تقوم آل من الجهات األربع المذآورة بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق عليه 

ويتولى الصندوق باإلضافة إلى ذلك، مسؤولية تحرير وإخراج وإصدار التقرير منذ بداية . لتقرير آل عام

  .1980صدوره في عام 

  

، أرسل الصندوق االستبيانات اإلحصائية الخاصة بالتقرير إلى 2010وفي سبيل إنجاز التقرير الصادر عام 

آما استضاف . الدول األعضاء للحصول على المعلومات والبيانات الموثوقة من مصادرها الوطنية

الصندوق لهذا الغرض اجتماعين حضرهما ممثلو الجهات المشارآة في إعداد التقرير، حيث عقد االجتماع 

أما االجتماع الثاني والذي تضمنت . 2010 أبريل 27-25لتقرير خالل الفترة األول لتنسيق إحصاءات ا

 يونيو 24-20أعماله مراجعة ومناقشة المسودات األولية لفصول التقرير وأجزائه، فقد عقد خالل الفترة 

اية وتتويجًا لتلك الجهود، قام الصندوق بتحرير النسخة األولية محدودة التداول من التقرير في نه. 2010

وفي ضوء تلك .  وإرسالها إلى الجهات المعنية في الدول األعضاء إلبداء مالحظاتها حولها2010يوليو 

  .المالحظات، قام الصندوق بإعداد وتحرير النسخة النهائية من التقرير وإصدارها قبل نهاية العام

  

دروس لدول :  الصرفاالتحاد النقدي وقضايا سعر" آتاب الخاص بإطالقشارك الصندوق في المؤتمر و

شارك الصندوق في آما  .2010، نظمه مجلس دبي االقتصادي، في دبي، ديسمبر "مجلس التعاون الخليجي

 التي نظمتها وزارة المالية بدولة اإلمارات "من التعاون إلى التكامل"السوق الخليجية المشترآة حول ندوة 

 وقدم الصندوق .2010يج العربية، في دبي، نوفمبر بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخل

  ".ةمقارنة بين السوق الخليجية المشترآة والسوق األوروبية المشترآ"خالل هذه الندوة ورقة بعنوان 
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 يونيو 24-20أعماله مراجعة ومناقشة المسودات األولية لفصول التقرير وأجزائه، فقد عقد خالل الفترة 
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وقدم الصندوق من خالل مشارآته في أعمال ندوة األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط 

في دمشق، ) أوبك(التي نظمتها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول العربية والغاز الطبيعي في الدول 

 أوضاع المالية العالمية علىتداعيات األزمة " ، ورقة بعنوان2010الجمهورية العربية السورية في نوفمبر 

  ."الطبيعيالمالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز 

  

آذلك و ،إطالق التقرير السنوي للمساعدات الخارجية اإلماراتيةب النشاط الخاص في ولقد تم تمثيل الصندوق

 اللذان عقدا في مدينة  المالية العربيةللمؤسساتلمجموعة التنسيق في االجتماع الدوري السابع والستون 

المؤتمر آما شارك الصندوق في االجتماع الثاني لمؤسسات التنمية والتعاون في بلدان منظمة . أبوظبي

  .اإلسالمي

  

وشارك الصندوق أيضًا في االجتماع الدوري السادس والستون لمجموعة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية 

  .والوطنية واإلقليمية والذي عقد في السودان بدعوة من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

  

  المنظمات الدوليةالتعاون مع 
  

 المماثلة سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتعزيز سعيه 2010عام واصل الصندوق خالل 

 يأتي على ، حيثذات االهتمام المشترك بالصورة التي تخدم مصالح دوله األعضاء وتمكنه من تحقيق أهدافه

 في 2010شارك الصندوق خالل شهر أبريل  فقد .رأس هذه المنظمات صندوق النقد والبنك الدوليين

 لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تمت المشارآة بصفة مراقب في اجتماعات لجنة ماعات الربيعاجت

وعقد وفد الصندوق اجتماعات جانبية مع . )G24 ( اجتماعات مجموعة األربع والعشرينوفي ،التنمية

  .رآةإدارات صندوق النقد والبنك الدوليين للتباحث والمتابعة بشأن األنشطة والبرامج المشت

  

 واشنطن التي عقدت في االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين شارك الصندوق في آذلك

، حيث شارك في اجتماعات لجنة التنمية ولجنة مجموعة األربع والعشرين 2010خالل شهر أآتوبر 

)G24 .(جتماعات الخاصة آما حضر االجتماعات الخاصة بالمجموعة العربية مع رئيس البنك الدولي، واال

آذلك، . بالصناديق العربية واإلقليمية مع رئيس وآبار مدراء البنك الدولي في إطار مبادرة العالم العربي

التقى وفد الصندوق على هامش االجتماعات بالعديد من المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين 

  . واألنشطة المشترآةومؤسسة التمويل الدولية بغرض تعزيز التعاون والمبادرات

  

، الذي 2010 الذي عقد في سنغافورة في سبتمبر المؤتمر الدولي لمراقبي البنوكآما شارك الصندوق في 

وقام الصندوق بتمثيل المجموعة العربية في . نظمه بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤتمر ينظم .  المؤتمراجتماعات اللجان اإلقليمية التي عقدت على هامش هذا

  .آل عامين لمناقشة المستجدات في الرقابة المصرفية

  

األسبوع العالمي لنظم " أآتوبر في أمستردام في 22-19وفي هذا اإلطار، شارك الصندوق خالل الفترة 

ي مجال نظم الدفع وتسوية والذي ينظمه البنك الدولي آل سنتين لمناقشة أهم وآخر التطورات ف" الدفع

 المصارف المرآزية على فيوقد آان هذا اللقاء الذي حضره عدد مهم من مدراء نظم الدفع . األوراق المالية

 عدد أطلقهامستوى العالم، مناسبة الستعراض أهم المراحل التي قطعتها المبادرات اإلقليمية المختلفة التي 

ربي بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني للمصارف من المؤسسات المالية آصندوق النقد الع

  .المرآزية في مجال تطوير نظم الدفع لديها

  

وقد عقد الصندوق ضمن هذه الفعاليات اجتماعًا ألعضاء اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الستخالص 

إنشاء آلية أو ترتيبات إقليمية "روع اآلراء حول المراحل القادمة واإلجراءات الواجب عملها بخصوص مش

، حيث تم االستماع آلراء األعضاء حول المشروع ومناقشة "لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

  .التساؤالت والمالحظات المطروحة

  

 الذي نظمه البنك المرآزي  حول التعاون الفنيالمؤتمر الدوليباإلضافة إلى ذلك، شارك الصندوق في 

، قدم فيه الصندوق ورقة حول نشاطه في مجال التعاون الدولي مع 2010ني في نهاية شهر أآتوبر لمااأل

   .المؤسسات المالية الدولية والبنوك المرآزية العالمية

  

ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا طق لمنيمجموعة العمل المال الصندوق بصفة مراقب إلى انضموأخيرًا، 

)MENA-FATF.(اإلطار في اجتماع المجموعة الذي عقد في قطر أواخر شهر نوفمبر  وشارك في هذا 

2010.  
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  التجارة العربيةالتعاون مع برنامج تمويل 
  

 بموجب قرار 1989مؤسسة مالية عربية مشترآة متخصصة، أنشئ عام  هو برنامج تمويل التجارة العربية

 مؤسسة 50 مليون دوالر أمريكي 500ويساهم في رأس ماله البالغ . مجلس محافظي صندوق النقد العربي

ويهدف البرنامج إلى اإلسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة . مالية ومصرفية عربية وطنية وإقليمية

التنافسية للمصدر العربي، من خالل توفير جانب من التمويل الالزم لهذه التجارة والمتعاملين فيها، وآذلك 

وترتكز آلية البرنامج .  حول أنشطة هذه التجارة والترويج للبضائع والسلع العربيةمن خالل توفير المعلومات

على التعامل مع المصدرين والمستوردين في الدول العربية من خالل وآاالت وطنية تعينها الدول العربية 

  .  لذلك الغرض

  

 وآاالت سبعمت إلى البرنامج انض  حيث، توسيع نطاق نشاط البرنامجفيالوآاالت الوطنية وانتشارها تساهم 

. وخمس دول أجنبية دولة عربية 19في منتشرة وآالة  199  إلى2010جديدة ليصل عددها في نهاية العام 

 مليار دوالر أمريكي لتمويل صفقات تجارية 8.58 إنشائهوبلغت قيمة الطلبات التي وردت إلى البرنامج منذ 

 ،مريكي مليار دوالر أ8.15ى تمويل  وافق البرنامج علماآ.  مليار دوالر أمريكي10.72 حوالي قيمتها

المرحلي تطور ال )2(الشكل وضح يو.  مليار دوالر أمريكي7.65بلغت قيمة السحوبات خالل تلك الفترة و

  .2010وحتى نهاية عام  1990للنشاط التمويلي التراآمي خالل الفترة الممتدة منذ العام 
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السحوبات الموافقات الطلبات
  

ات التي يوفرها البرنامج للمتعاملين بالتجارة العربية، فقد انتهى البرنامج من أما فيما يتعلق بخدمات المعلوم

 32بناء شبكة معلومات التجارة العربية وتنفيذها على المستوى اإلقليمي للدول العربية، حيث تم الربط مع 
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نترنت على وتتوفر من خالل موقع البرنامج في اإل. تقريبًاجميع الدول العربية في نقطة ارتباط موزعة 

  .معلومات عن جميع األقطار العربية وتجارتها، atfp.org.aeالعنوان 

  

يقوم  من البرنامج على توفير الفرص لتفعيل المبادالت التجارية بين المتعاملين بالتجارة العربية، وحرصًا

 لترويج نشاطهر  بتنظيم وتنفيذ لقاءات للمصدرين والمستوردين العاملين في قطاعات محددة في إطاالبرنامج

  عشر لقاءًاسبعةولقد نظم البرنامج بالتعاون مع جهات متعددة في الدول العربية، . التجارة العربية البينية

قطاع النسيج والمالبس الجاهزة، الصناعات الغذائية، : للمصدرين والمستوردين العرب للقطاعات التالية

 والبناء ية، الصناعات الدوائية والبتروآيماوية واألثاثالمنتجات الزراعية ومستلزماتها، الصناعات المعدن

  .والتشييد
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 ،مريكي مليار دوالر أ8.15ى تمويل  وافق البرنامج علماآ.  مليار دوالر أمريكي10.72 حوالي قيمتها

المرحلي تطور ال )2(الشكل وضح يو.  مليار دوالر أمريكي7.65بلغت قيمة السحوبات خالل تلك الفترة و

  .2010وحتى نهاية عام  1990للنشاط التمويلي التراآمي خالل الفترة الممتدة منذ العام 
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(2010- 1990)

السحوبات الموافقات الطلبات
  

ات التي يوفرها البرنامج للمتعاملين بالتجارة العربية، فقد انتهى البرنامج من أما فيما يتعلق بخدمات المعلوم

 32بناء شبكة معلومات التجارة العربية وتنفيذها على المستوى اإلقليمي للدول العربية، حيث تم الربط مع 
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نترنت على وتتوفر من خالل موقع البرنامج في اإل. تقريبًاجميع الدول العربية في نقطة ارتباط موزعة 

  .معلومات عن جميع األقطار العربية وتجارتها، atfp.org.aeالعنوان 

  

يقوم  من البرنامج على توفير الفرص لتفعيل المبادالت التجارية بين المتعاملين بالتجارة العربية، وحرصًا

 لترويج نشاطهر  بتنظيم وتنفيذ لقاءات للمصدرين والمستوردين العاملين في قطاعات محددة في إطاالبرنامج

  عشر لقاءًاسبعةولقد نظم البرنامج بالتعاون مع جهات متعددة في الدول العربية، . التجارة العربية البينية

قطاع النسيج والمالبس الجاهزة، الصناعات الغذائية، : للمصدرين والمستوردين العرب للقطاعات التالية

 والبناء ية، الصناعات الدوائية والبتروآيماوية واألثاثالمنتجات الزراعية ومستلزماتها، الصناعات المعدن

  .والتشييد
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  التقارير والنشرات والبحوث والدراسات
  

 خاللها إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من 2010واصل الصندوق خالل عام 

  .اقتصادات الدول العربيةإلى زيادة الوعي بالقضايا االقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها 

  

  التقرير االقتصاد العربي الموحد
  

يشارك الصندوق في إعداد فصول التقرير االقتصادي العربي الموحد، آما يضطلع بجانب ذلك بمهام 

 2010وقد قام الصندوق في التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر عام . تحريره وإخراجه وإصداره

ة بالتطورات المالية، والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق األوراق المالية العربية، بإعداد الفصول المتعلق

 والتجارة الخارجية، وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي، ونظم وأسعار الصرف، باإلضافة إلى

  ".الدول العربيةتداعيات األزمة المالية العالمية على اقتصادات " فصل المحور حول إعداد

  

  نشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربيةال
  

يصدر الصندوق هذه النشرة فصليًا بغرض توفير معلومات وبيانات دورية حول أنشطة األسواق المالية 

وتستعرض النشرة أداء أسواق األوراق المالية العربية المشارآة في القاعدة، . المشارآة في القاعدة

وتغطي النشرة حاليًا خمسة عشر سوقًا عربية . ادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلةوالتطورات االقتص

األردن والبحرين وتونس والسعودية وعمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وسوقي أبوظبي ودبي : هي

  . ودمشقباإلمارات، وقطر والسودان والجزائر وفلسطين

  

   للدول العربية اإلحصائيةالنشرة
  

لصندوق إصدار سلسلة من النشرات اإلحصائية في مختلف المجاالت االقتصادية بصورة دورية اعتاد ا

ومن أجل تعظيم الفائدة، فقد تم تجميع تلك . وفق المنهجيات والمفاهيم المتعارف عليها دوليًاذلك ومنتظمة و

د في إعدادها على  العربية، والتي اعتمفي الدولغطي مختلف القطاعات االقتصادية ت نشرة في السلسلة

وتتضمن هذه النشرة  .المصادر الوطنية بصورة أساسية، باإلضافة إلى بعض المصادر اإلقليمية والدولية

فصوًال في مجاالت الحسابات القومية وأسعار الصرف والنقد واالئتمان والتجارة الخارجية وموازين 

ت المجمعة يعرض مختلف التطورات في المدفوعات والمالية العامة، باإلضافة إلى فصل حول اإلحصاءا

  .القطاعات االقتصادية للدول العربية آمجموعة وفرادى
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  البحوث والدراسات
  

  :  على إعداد وإصدار األوراق التالية2010 خالل العام اشتملت البحوث والدراسات

  

اساتها على جهود اإلصالح الحوافز المالية والنقدية في الدول العربية إّبان األزمة المالية العالمية وانعك"

الورقة الجهود التي قامت بها الدول العربية لتطويق اآلثار السالبة لألزمة المالية هذه تستعرض ، "المالي

العالمية مع الترآيز على سياسات اإلنفاق الحكومي والسياسة الضريبية باإلضافة إلى السياسة النقدية 

 التداعيات المالية لجهود مواجهة األزمة العالمية وانعكاساتها آما تتناول الورقة .وإجراءات دعم السيولة

  . على برامج اإلصالح المالي التي تبنتها الدول العربية في السنوات السابقة

  

الورقة إلى هذه تستند ، "القطاع الخاص والسياسة االقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة"

الذي نظمته " قتصادية التنموية بدولة اإلمارات العربية المتحدةمؤتمر السياسات اال"محاضرة قدمت في 

وتتناول الورقة .  بفندق قصر اإلمارات، أبوظبي2010 يونيو 30وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات وعقد في 

الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دولة اإلمارات في دعم عملية التنوع وتعزيز رآائز االستقرار 

 وتتناول. آما تتطرق إلى دور السياسات االقتصادية المتبعة في تطوير وترقية قطاع األعمال. ياالقتصاد

 . أآثر تحفيزًا الورقة عددا من التحديات التي تواجه السلطات في إطار سعيها لخلق بيئة استثمارية

 

الورقة باستعراض تقوم هذه ، " الجهود والتحديات-برامج إصالح الموازنة العامة في الدول العربية "

جهود تطوير عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في إطار برامج إصالح المالية العامة التي تبناها 

 عدد من التحديات التي تواجه الجهود بتناولآما تقوم أيضا . عدد من الدول العربية خالل السنوات الماضية

في االعتبار الضرورات التي طرأت من جراء األزمة المالية المتخذة إلصالح قطاع المالية العامة أخذا 

  . العالمية

 

 الورقة أسس ومكونات اإلدارة المالية تتناول هذه، "مفاهيم تقليدية ومعاصرة في إدارة المالية العامة"

  الورقة التطورات التي حدثت في مجالتستعرضآما . السليمة في اإلطار التقليدي إلدارة المالية العامة

 بعض الترتيبات  الورقة أيضًاوتتناول. المالية العامة والتي نتج عنها المنظور الحديث في إدارة المالية العامة

  .المؤسسية المطلوبة لخلق نظام مالي منضبط وآفؤ وقادر على ترجمة األهداف العامة إلى واقع ملموس

  

في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز تداعيات األزمة المالية العالمية على أوضاع المالية العامة "

تستعرض هذه الورقة تداعيات األزمة على االقتصادات العالمية والعربية بشكل موجز لمعرفة ، "الطبيعي

مسار تأثيرها وأبعادها على عناصر اإليرادات والنفقات في المالية العامة في الدول العربية وتوجهات 

 تداعيات األزمة على الوضع الجاري والكلي للموازنات العامة للدول السياسة المالية فيها للوصول إلى
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  التقارير والنشرات والبحوث والدراسات
  

 خاللها إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من 2010واصل الصندوق خالل عام 

  .اقتصادات الدول العربيةإلى زيادة الوعي بالقضايا االقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها 

  

  التقرير االقتصاد العربي الموحد
  

يشارك الصندوق في إعداد فصول التقرير االقتصادي العربي الموحد، آما يضطلع بجانب ذلك بمهام 

 2010وقد قام الصندوق في التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر عام . تحريره وإخراجه وإصداره

ة بالتطورات المالية، والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق األوراق المالية العربية، بإعداد الفصول المتعلق

 والتجارة الخارجية، وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي، ونظم وأسعار الصرف، باإلضافة إلى

  ".الدول العربيةتداعيات األزمة المالية العالمية على اقتصادات " فصل المحور حول إعداد

  

  نشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربيةال
  

يصدر الصندوق هذه النشرة فصليًا بغرض توفير معلومات وبيانات دورية حول أنشطة األسواق المالية 

وتستعرض النشرة أداء أسواق األوراق المالية العربية المشارآة في القاعدة، . المشارآة في القاعدة

وتغطي النشرة حاليًا خمسة عشر سوقًا عربية . ادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلةوالتطورات االقتص

األردن والبحرين وتونس والسعودية وعمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وسوقي أبوظبي ودبي : هي

  . ودمشقباإلمارات، وقطر والسودان والجزائر وفلسطين

  

   للدول العربية اإلحصائيةالنشرة
  

لصندوق إصدار سلسلة من النشرات اإلحصائية في مختلف المجاالت االقتصادية بصورة دورية اعتاد ا

ومن أجل تعظيم الفائدة، فقد تم تجميع تلك . وفق المنهجيات والمفاهيم المتعارف عليها دوليًاذلك ومنتظمة و

د في إعدادها على  العربية، والتي اعتمفي الدولغطي مختلف القطاعات االقتصادية ت نشرة في السلسلة

وتتضمن هذه النشرة  .المصادر الوطنية بصورة أساسية، باإلضافة إلى بعض المصادر اإلقليمية والدولية

فصوًال في مجاالت الحسابات القومية وأسعار الصرف والنقد واالئتمان والتجارة الخارجية وموازين 

ت المجمعة يعرض مختلف التطورات في المدفوعات والمالية العامة، باإلضافة إلى فصل حول اإلحصاءا

  .القطاعات االقتصادية للدول العربية آمجموعة وفرادى
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  البحوث والدراسات
  

  :  على إعداد وإصدار األوراق التالية2010 خالل العام اشتملت البحوث والدراسات

  

اساتها على جهود اإلصالح الحوافز المالية والنقدية في الدول العربية إّبان األزمة المالية العالمية وانعك"

الورقة الجهود التي قامت بها الدول العربية لتطويق اآلثار السالبة لألزمة المالية هذه تستعرض ، "المالي

العالمية مع الترآيز على سياسات اإلنفاق الحكومي والسياسة الضريبية باإلضافة إلى السياسة النقدية 

 التداعيات المالية لجهود مواجهة األزمة العالمية وانعكاساتها آما تتناول الورقة .وإجراءات دعم السيولة

  . على برامج اإلصالح المالي التي تبنتها الدول العربية في السنوات السابقة

  

الورقة إلى هذه تستند ، "القطاع الخاص والسياسة االقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة"

الذي نظمته " قتصادية التنموية بدولة اإلمارات العربية المتحدةمؤتمر السياسات اال"محاضرة قدمت في 

وتتناول الورقة .  بفندق قصر اإلمارات، أبوظبي2010 يونيو 30وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات وعقد في 

الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دولة اإلمارات في دعم عملية التنوع وتعزيز رآائز االستقرار 

 وتتناول. آما تتطرق إلى دور السياسات االقتصادية المتبعة في تطوير وترقية قطاع األعمال. ياالقتصاد

 . أآثر تحفيزًا الورقة عددا من التحديات التي تواجه السلطات في إطار سعيها لخلق بيئة استثمارية

 

الورقة باستعراض تقوم هذه ، " الجهود والتحديات-برامج إصالح الموازنة العامة في الدول العربية "

جهود تطوير عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في إطار برامج إصالح المالية العامة التي تبناها 

 عدد من التحديات التي تواجه الجهود بتناولآما تقوم أيضا . عدد من الدول العربية خالل السنوات الماضية

في االعتبار الضرورات التي طرأت من جراء األزمة المالية المتخذة إلصالح قطاع المالية العامة أخذا 

  . العالمية

 

 الورقة أسس ومكونات اإلدارة المالية تتناول هذه، "مفاهيم تقليدية ومعاصرة في إدارة المالية العامة"

  الورقة التطورات التي حدثت في مجالتستعرضآما . السليمة في اإلطار التقليدي إلدارة المالية العامة

 بعض الترتيبات  الورقة أيضًاوتتناول. المالية العامة والتي نتج عنها المنظور الحديث في إدارة المالية العامة

  .المؤسسية المطلوبة لخلق نظام مالي منضبط وآفؤ وقادر على ترجمة األهداف العامة إلى واقع ملموس

  

في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز تداعيات األزمة المالية العالمية على أوضاع المالية العامة "

تستعرض هذه الورقة تداعيات األزمة على االقتصادات العالمية والعربية بشكل موجز لمعرفة ، "الطبيعي

مسار تأثيرها وأبعادها على عناصر اإليرادات والنفقات في المالية العامة في الدول العربية وتوجهات 

 تداعيات األزمة على الوضع الجاري والكلي للموازنات العامة للدول السياسة المالية فيها للوصول إلى
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ندوة األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط والغاز الطبيعي " في الورقةهذه وتم تقديم . العربية

لجمهورية في دمشق في ا) أوابك(التي نظمتها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول " في الدول العربية

  .  2010) تشرين الثاني( نوفمبر 24-22العربية السورية خالل الفترة 

  

 الدراسة تحليًالهذه تناول ت، "األزمة المالية العالمية وقنوات تأثيراتها على اقتصادات الدول العربية"

ئيسية التي  يصنف الدول العربية إلى ثالث مجموعات ذات القواسم الشترآة، ويستكشف القنوات الرمقارنًا

ثم أجرت الدراسة تقييمًا عامًا بعد ذلك لبعض . أثرت األزمة من خاللها على آل من هذه المجموعات

الدروس المستفادة من تجربة الدول العربية في مواجهة األزمة وإمكانات العمل الستعادة االستقرار في 

 مستقبلية حول المشهد الدولي التجاهات االقتصاد الكلي والنمو المستدام في الدول العربية، مختتما بنظرة

  .النمو في االقتصاد العالمي وتأثيراته المتوقعة على النمو في االقتصادات العربية

  

 هذه الورقة تحليًال مقارنًا تقدم، "مقارنة بين السوق الخليجية المشترآة والسوق األوروبية المشترآة"

حو إنجاز السوق الخليجية المشترآة مع تجربة قيام لتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرتها ن

السوق األوروبية المشترآة، وذلك بإبراز مقومات نجاح تجربة السوق األوروبية المشترآة وسبل استفادة 

  .السوق الخليجية المشترآة منها في تعزيز التكامل بين دولها األعضاء

  

 الورقة حرآة اتجاهات تناقش هذه، "ة المالية العالميةالتدفقات المالية إلى الدول العربية على ضوء األزم"

التدفقات المالية إلى الدول العربية وما طرأ عليها من تغيرات في ظل األزمة المالية العالمية، وما هي 

  .الدروس المستفادة على صعيد السياسات االقتصادية
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  الوضع المالي الموحد للصندوق 

  

ربعين من اتفاقية صندوق النقد العربي، تقوّّّم أصول وخصوم وعمليات  المادة التاسعة واألإلىاستنادا 

  الصندوق بالدينار العربي الحسابي الذي يعادل ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة

(Special Drawing Rights - SDR)آما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي .  

  

وفقا لمعايير ) برنامج تمويل التجارة العربية(التابعة وتعّد البيانات المالية الموحدة للصندوق والمؤسسة 

وتظهر البيانات المالية الموحدة المرآز . التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

، ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين 2010 ديسمبر 31المالي الموحد آما في 

  : وفيما يلي ملخص بأهم البنود الواردة في البيانات المالية الموحدة.  سنة المنتهية في ذلك التاريخلل

  

  الموارد
  

 من رأس المال المدفوع، ئهتتكون موارد الصندوق عمال بالمادة الحادية عشرة من اتفاقية إنشا

.  د أخرى يقّرها مجلس المحافظينواالحتياطيات، والقروض والتسهيالت التي يتم الحصول عليها، وأية موار

 بهدف مؤسسات النقد والبنوك المرآزية العربية قبول الودائع من 1989وقد أقّر مجلس المحافظين سنة 

، خدم تلك األموال في تقديم القروض ال تست على أن في إدارة احتياطياتها الخارجيةمساعدة الدول العربية

  .استنادًا إلى الوسائل التي أجازتها المادة الخامسة التفاقية تأسيسهوذلك في إطار تحقيق الصندوق ألهدافه و

  

آما أقر مجلس محافظي الصندوق من خالل النظام األساسي لبرنامج تمويل التجارة العربية، مساهمة 

  .مؤسسات تمويل من فئات مختلفة في رأسمال البرنامج لتعزيز الموارد الموجهة لتمويل التجارة العربية

  

  لمالرأس ا
  

 ألف دينار عربي 600,000حددت المادة الثانية عشرة من اتفاقية الصندوق رأس المال المصرح به بمقدار 
وآان رأس المال .   ألف دينار عربي حسابي50حسابي مقسمة على اثني عشر ألف سهم قيمة آل منها 

ف دينار عربي حسابي،  أل326,500 يبلغ 2005 أبريل 12المكتتب به حتى اجتماع مجلس المحافظين في 
الصادر في االجتماع المذآور، فقد تم االآتتاب بالرصيد المتبقي ) 3(وبموجب قرار مجلس المحافظين رقم 

 ألف دينار عربي حسابي، وتم تغطية هذا االآتتاب بالتحويل من االحتياطي 273,500من رأس المال البالغ 
وبلغ الجزء المدفوع .   ألف دينار عربي حسابي600,000وبذلك وصل رأس المال المكتتب به إلى .  العام
ا الجزء غير المدفوع والبالغ  أم2009 وعام 2010 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 596,040منه 

 ألف دينار عربي حسابي، فيمثل حصة فلسطين التي تّم تأجيل المطالبة بها استنادًا لقرار مجلس 3,960
  .1978لسنة ) 7(المحافظين رقم 
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ندوة األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط والغاز الطبيعي " في الورقةهذه وتم تقديم . العربية

لجمهورية في دمشق في ا) أوابك(التي نظمتها منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول " في الدول العربية

  .  2010) تشرين الثاني( نوفمبر 24-22العربية السورية خالل الفترة 

  

 الدراسة تحليًالهذه تناول ت، "األزمة المالية العالمية وقنوات تأثيراتها على اقتصادات الدول العربية"

ئيسية التي  يصنف الدول العربية إلى ثالث مجموعات ذات القواسم الشترآة، ويستكشف القنوات الرمقارنًا

ثم أجرت الدراسة تقييمًا عامًا بعد ذلك لبعض . أثرت األزمة من خاللها على آل من هذه المجموعات

الدروس المستفادة من تجربة الدول العربية في مواجهة األزمة وإمكانات العمل الستعادة االستقرار في 

 مستقبلية حول المشهد الدولي التجاهات االقتصاد الكلي والنمو المستدام في الدول العربية، مختتما بنظرة

  .النمو في االقتصاد العالمي وتأثيراته المتوقعة على النمو في االقتصادات العربية

  

 هذه الورقة تحليًال مقارنًا تقدم، "مقارنة بين السوق الخليجية المشترآة والسوق األوروبية المشترآة"

حو إنجاز السوق الخليجية المشترآة مع تجربة قيام لتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرتها ن

السوق األوروبية المشترآة، وذلك بإبراز مقومات نجاح تجربة السوق األوروبية المشترآة وسبل استفادة 

  .السوق الخليجية المشترآة منها في تعزيز التكامل بين دولها األعضاء

  

 الورقة حرآة اتجاهات تناقش هذه، "ة المالية العالميةالتدفقات المالية إلى الدول العربية على ضوء األزم"

التدفقات المالية إلى الدول العربية وما طرأ عليها من تغيرات في ظل األزمة المالية العالمية، وما هي 

  .الدروس المستفادة على صعيد السياسات االقتصادية
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  الوضع المالي الموحد للصندوق 

  

ربعين من اتفاقية صندوق النقد العربي، تقوّّّم أصول وخصوم وعمليات  المادة التاسعة واألإلىاستنادا 
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، خدم تلك األموال في تقديم القروض ال تست على أن في إدارة احتياطياتها الخارجيةمساعدة الدول العربية

  .استنادًا إلى الوسائل التي أجازتها المادة الخامسة التفاقية تأسيسهوذلك في إطار تحقيق الصندوق ألهدافه و

  

آما أقر مجلس محافظي الصندوق من خالل النظام األساسي لبرنامج تمويل التجارة العربية، مساهمة 

  .مؤسسات تمويل من فئات مختلفة في رأسمال البرنامج لتعزيز الموارد الموجهة لتمويل التجارة العربية

  

  لمالرأس ا
  

 ألف دينار عربي 600,000حددت المادة الثانية عشرة من اتفاقية الصندوق رأس المال المصرح به بمقدار 
وآان رأس المال .   ألف دينار عربي حسابي50حسابي مقسمة على اثني عشر ألف سهم قيمة آل منها 

ف دينار عربي حسابي،  أل326,500 يبلغ 2005 أبريل 12المكتتب به حتى اجتماع مجلس المحافظين في 
الصادر في االجتماع المذآور، فقد تم االآتتاب بالرصيد المتبقي ) 3(وبموجب قرار مجلس المحافظين رقم 

 ألف دينار عربي حسابي، وتم تغطية هذا االآتتاب بالتحويل من االحتياطي 273,500من رأس المال البالغ 
وبلغ الجزء المدفوع .   ألف دينار عربي حسابي600,000وبذلك وصل رأس المال المكتتب به إلى .  العام
ا الجزء غير المدفوع والبالغ  أم2009 وعام 2010 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 596,040منه 

 ألف دينار عربي حسابي، فيمثل حصة فلسطين التي تّم تأجيل المطالبة بها استنادًا لقرار مجلس 3,960
  .1978لسنة ) 7(المحافظين رقم 
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 االحتياطيات
  

 ألف دينار عربي حسابي، بالمقارنة مع 362,081 ما مجموعه 2010بلغت االحتياطيات في نهاية عام 

 حوالي 2010وتمثل االحتياطيات في نهاية عام .  2009ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام  330,415

وتتكون . 2009 في نهاية عام ي المائة ف55تمثل نسبة  في المائة من رأس المال المدفوع، بينما آانت 61

 االستثمارات المالية التغير في قيم االحتياطي العام، واحتياطي الطوارئ، واحتياطي االحتياطيات من

  .  المتاحة للبيع

  

، بينما بلغ رصيد هذا 2010 بنهاية عام  ألف دينار عربي حسابي229,379بلغ رصيده :  االحتياطي العام

 ألف دينار 23,209، وبزيادة قدرها 2009في نهاية عام  ألف دينار عربي حسابي 206,170االحتياطي 

  . في المائة11عربي حسابي وما نسبته 

  

لسنة ) 4( ورقم 1989لسنة ) 7(تّم تكوينه بموجب قراري مجلس المحافظين رقم : احتياطي الطوارئ

لمائة من صافي الدخل سنويا أيهما  في ا10 ألف دينار عربي حسابي أو 5,000 حيث يتم تحويل مبلغ 2000

ئ وقد بلغ رصيد احتياطي الطوار.  هذا االحتياطي ويستخدم لمقابلة أي خسائر غير متوقعة مستقبالإلىأآبر 

  يبلغ2009، بينما آان رصيده في نهاية عام 2010 بنهاية عام ألف دينار عربي حسابي135,000  

  . ألف دينار عربي حسابي130,000

  

 ألف دينار عربي (2,298)بلغ رصيده المدين :   االستثمارات المالية المتاحة للبيعتغير في قيمالاحتياطي 

 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام (5,755) قدره مدين مقارنة برصيد 2010حسابي في نهاية عام 

2009.  

  

 حقوق المساهمين
  

 ألف دينار عربي 958,121يات إلى ارتفعت حقوق مساهمي الصندوق المتمثلة برأس المال واالحتياط

، أي 2009 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 926,455 مقارنة بمبلغ 2010حسابي في نهاية عام 

أدناه ) 3(يوضح الشكلو.   في المائة3 ألف دينار عربي حسابي وبنسبة نمو قدرها 31,666بزيادة مقدارها 

  : 2010 ديسمبر 31ه وحتى ئشاهمي صندوق النقد العربي منذ إنتطور حقوق مسا
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الشكل  (3)  :  تطور حقوق المساهمين    
(2010-1977)

رأس المال المدفوع  

اإلحتياطيات

مليون د ع ح 

  
 

المؤسسة التابعة، والتي تمثل حصة المساهمين اآلخرين في أما صافي حقوق المساهمين اآلخرين في 

ألف دينار عربي حسابي آما في  75,855رأسمال واحتياطيات برنامج تمويل التجارة العربية، فقد بلغت 

 ا قدرهوبزيادةألف دينار عربي حسابي آما في نهاية السنة السابقة، 73,588 ة مع  بالمقارن2010نهاية 

 في المائة، يعود إلى الفروقات الناتجة عن االختالف في 3.08 ألف دينار عربي حسابي وما نسبته 2,267

هاية عام  ن فيمقابل الدينار العربي الحسابي آما) عملة األساس للبرنامج(سعر تحويل الدوالر األمريكي 

  . اآلخرينن باإلضافة للتغير في حصة المساهمي2009 وعام 2010

  

 1,033,976وبذلك بلغ مجموع حقوق المساهمين في الصندوق والمساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة 

 ألف دينار عربي حسابي في نهاية 1,000,043 مقارنة مع 2010ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 

 وخطوط االئتمان األعضاء للدول اإلقراضتمويل عمليات وقد توزعت توظيفات الموارد على . 2009عام 

  .للوآاالت الوطنية المعتمدة، وأصول أخرى على النحو المبين أدناه

  

 قروض للدول األعضاء
  

ألف دينار  356,614، مبلغ 2010 ديسمبر 31 آما في األعضاءبلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول 

وقد بلغ .  2009عام   ألف دينار عربي حسابي في نهاية318,273بي حسابي، في حين بلغ هذا الرصيد عر

تمثل . 2010 ديسمبر 31  ألف دينار عربي حسابي آما في418,104التزام الصندوق من القروض 

ير  مضافًا إليها أرصدة القروض غاألعضاءالتزامات القروض أرصده القروض القائمة في ذمة الدول 

  .2010 ألف دينار عربي حسابي بنهاية عام 61,490 المسحوبة البالغة
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 االحتياطيات
  

 ألف دينار عربي حسابي، بالمقارنة مع 362,081 ما مجموعه 2010بلغت االحتياطيات في نهاية عام 

 حوالي 2010وتمثل االحتياطيات في نهاية عام .  2009ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام  330,415

وتتكون . 2009 في نهاية عام ي المائة ف55تمثل نسبة  في المائة من رأس المال المدفوع، بينما آانت 61

 االستثمارات المالية التغير في قيم االحتياطي العام، واحتياطي الطوارئ، واحتياطي االحتياطيات من

  .  المتاحة للبيع

  

، بينما بلغ رصيد هذا 2010 بنهاية عام  ألف دينار عربي حسابي229,379بلغ رصيده :  االحتياطي العام

 ألف دينار 23,209، وبزيادة قدرها 2009في نهاية عام  ألف دينار عربي حسابي 206,170االحتياطي 

  . في المائة11عربي حسابي وما نسبته 

  

لسنة ) 4( ورقم 1989لسنة ) 7(تّم تكوينه بموجب قراري مجلس المحافظين رقم : احتياطي الطوارئ

لمائة من صافي الدخل سنويا أيهما  في ا10 ألف دينار عربي حسابي أو 5,000 حيث يتم تحويل مبلغ 2000

ئ وقد بلغ رصيد احتياطي الطوار.  هذا االحتياطي ويستخدم لمقابلة أي خسائر غير متوقعة مستقبالإلىأآبر 

  يبلغ2009، بينما آان رصيده في نهاية عام 2010 بنهاية عام ألف دينار عربي حسابي135,000  

  . ألف دينار عربي حسابي130,000

  

 ألف دينار عربي (2,298)بلغ رصيده المدين :   االستثمارات المالية المتاحة للبيعتغير في قيمالاحتياطي 

 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام (5,755) قدره مدين مقارنة برصيد 2010حسابي في نهاية عام 

2009.  

  

 حقوق المساهمين
  

 ألف دينار عربي 958,121يات إلى ارتفعت حقوق مساهمي الصندوق المتمثلة برأس المال واالحتياط

، أي 2009 ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 926,455 مقارنة بمبلغ 2010حسابي في نهاية عام 

أدناه ) 3(يوضح الشكلو.   في المائة3 ألف دينار عربي حسابي وبنسبة نمو قدرها 31,666بزيادة مقدارها 

  : 2010 ديسمبر 31ه وحتى ئشاهمي صندوق النقد العربي منذ إنتطور حقوق مسا
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الشكل  (3)  :  تطور حقوق المساهمين    
(2010-1977)

رأس المال المدفوع  

اإلحتياطيات

مليون د ع ح 

  
 

المؤسسة التابعة، والتي تمثل حصة المساهمين اآلخرين في أما صافي حقوق المساهمين اآلخرين في 

ألف دينار عربي حسابي آما في  75,855رأسمال واحتياطيات برنامج تمويل التجارة العربية، فقد بلغت 

 ا قدرهوبزيادةألف دينار عربي حسابي آما في نهاية السنة السابقة، 73,588 ة مع  بالمقارن2010نهاية 

 في المائة، يعود إلى الفروقات الناتجة عن االختالف في 3.08 ألف دينار عربي حسابي وما نسبته 2,267

هاية عام  ن فيمقابل الدينار العربي الحسابي آما) عملة األساس للبرنامج(سعر تحويل الدوالر األمريكي 

  . اآلخرينن باإلضافة للتغير في حصة المساهمي2009 وعام 2010

  

 1,033,976وبذلك بلغ مجموع حقوق المساهمين في الصندوق والمساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة 

 ألف دينار عربي حسابي في نهاية 1,000,043 مقارنة مع 2010ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 

 وخطوط االئتمان األعضاء للدول اإلقراضتمويل عمليات وقد توزعت توظيفات الموارد على . 2009عام 

  .للوآاالت الوطنية المعتمدة، وأصول أخرى على النحو المبين أدناه

  

 قروض للدول األعضاء
  

ألف دينار  356,614، مبلغ 2010 ديسمبر 31 آما في األعضاءبلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول 

وقد بلغ .  2009عام   ألف دينار عربي حسابي في نهاية318,273بي حسابي، في حين بلغ هذا الرصيد عر

تمثل . 2010 ديسمبر 31  ألف دينار عربي حسابي آما في418,104التزام الصندوق من القروض 

ير  مضافًا إليها أرصدة القروض غاألعضاءالتزامات القروض أرصده القروض القائمة في ذمة الدول 

  .2010 ألف دينار عربي حسابي بنهاية عام 61,490 المسحوبة البالغة
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 خطوط االئتمان
  

 بالدوالر األمريكي ) برنامج تمويل التجارة العربية(تعقد عمليات التمويل التي تقدمها المؤسسة التابعة 

ات والواردات ومن خالل اتفاقيات خطوط االئتمان التي تبرم مع وآاالت وطنية معتمدة لتمويل الصادر

ديسمبر 31 وقد بلغ رصيد سحوبات خطوط االئتمان آما في .  للسلع العربية والخدمات المصاحبة لها

بالمقارنة برصيد بلغ )  مليون دوالر أمريكي533( دينار عربي حسابي  ألف114,905   مبلغ2010

  .2009في نهاية عام )  مليون دوالر أمريكي512(  ألف دينار عربي حسابي108,886

  

 ودائع لدى البنوك المرآزية
  

 من قيمة المساهمة المكتتب  في المائة2استنادًا إلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الصندوق، سددت نسبة 

.  بها أساسًا في رأسمال الصندوق بعملة العضو الوطنية، وأودعت لدى البنوك المرآزية في الدول األعضاء

غ المساهمة بالعملة الوطنية في نهاية آل سنة على أساس سعر الصرف وتقوم آل دولة عضو بتعديل مبل

المحدد من قبل صندوق النقد الدولي وبما يحافظ على القيمة االسمية للمساهمة مقّومة بالدينار العربي 

 ألف دينار عربي حسابي 5,336وتبلغ الودائع بالعمالت الوطنية لدى البنوك المرآزية ما يعادل . الحسابي

  .2009و  2010 ديسمبر 31 في آما

  

 موجودات أخرى
  

تتضمن الموجودات األخرى مساهمة الصندوق في المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

، حيث وافق المجلس على المساهمة في زيادة رأس 2002لسنة ) 6(بموجب قرار مجلس المحافظين رقم 

 مليون 6.3( مليون دوالر امريكي 27.5ائتمان الصادرات بمبلغ مال المؤسسة العربية لضمان االستثمار و

دفع آامل مبلغ وقد تم .  2003يدفع على مدى خمس سنوات اعتبارًا من سنة ) دينار عربي حسابي

  .ةالمساهم

  

 االستثمارات
 

 تتكون المحفظة االستثمارية الموحدة من حسابات جارية وتحت الطلب وودائع ألجل لدى البنوك وصندوق

.  النقد الدولي، ومحفظة االستثمارات المالية، مطروحا منها الودائع المقبولة من المؤسسات النقدية والمالية

، 2010ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام  638,285وقد بلغت قيمة المحفظة االستثمارية الموحدة 

  .2009ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام  640,077بينما بلغت قيمتها 
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 نتائج األعمال 
  

، وذلك بعد استبعاد ما يخص 2010 ديسمبر 31بلغ صافي الدخل الموحد المحقق خالل السنة المنتهية في 

  ألف35,062 ألف دينار عربي حسابي مقارنة بمبلغ 31,715المساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة، 

  :صر الدخل واإلنفاق التاليةويتمثل صافي الدخل بعنا.  دينار عربي حسابي للسنة السابقة

  

 الدخل
  

بلغ إجمالي الدخل الموحد للصندوق والمؤسسة التابعة، بعد استقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة 

 ديسمبر 31ألف دينار عربي حسابي للسنة المنتهية في  37,499من المؤسسات النقدية والمالية، مبلغ 

  .  سابي للسنة السابقةدينار عربي ح ألف 40,945 بمبلغ ة، مقارن2010

  

 اإلنفاق
  

  ألف دينار عربي حسابي للسنة المنتهية في 4,766بلغ إجمالي اإلنفاق الموحد للصندوق والمؤسسة التابعة 

وتتضمن بنود األنفاق .   ألف دينار عربي حسابي للسنة السابقة4,720، مقارنة بمبلغ 2010 ديسمبر 31

  .HIPCمساهمة في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل برامج المعونة الفنية وال

  

   ما مجموعه2010 بلغ اإلنفاق على برامج المعونة الفنية المقدمة للدول العربية األعضاء خالل عام وقد

آما بلغت قيمة .  2009 ألف دينار عربي حسابي لعام 367 ألف دينار عربي حسابي مقارنة بمبلغ 335

  ومنح مصاحبة للقروضHIPCساهمة في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل الم

 .2009 ألف دينار عربي حسابي لعام 404 مقارنة بمبلغ 2010 ألف دينار عربي حسابي خالل عام 356

 

 العمالت
  

بتوزيع موجوداته يعتمد الصندوق في توظيف موارده المالية سياسة تجنب مخاطر العمالت بااللتزام 

 للدول اإلقراضتعقد جميع عمليات .  بالعمالت توزيعًا قريبًا من تكوين سلة وحدة حقوق السحب الخاصة

ويتم تضمين حصة الصندوق في عمليات برنامج تمويل التجارة العربية .  األعضاء بالدينار العربي الحسابي

 في األخرىوتوظف الموارد . ية لمحفظة العمالتالتي تعقد بالدوالر األمريكي آجزء من الشريحة الدوالر

عمالت قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة وبما يتوافق مع توزيع العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب 

  .الخاصة
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 ونهاية 2010هذا ويبين الجدول أدناه أوزان العمالت المكّونة لوحدة حقوق السحب الخاصة في نهاية سنة 

 .2011 يناير 01األوزان المعمول بها اعتبارًا من  وآذلك 2009سنة 

  

سعر وحدة حقوق السحب الخاصة   أوزان العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة 
  مقابل العمالت المكونة لها

 يناير 01 العملة
2011 

 ديسمبر 31
2010 

 ديسمبر 31
2009 

 ديسمبر 31
2010  

 ديسمبر 31
2009  

 1.568 1.547 %40.31 %40.85 %42.70 دوالر أمريكي

 1.089 1.156 %37.66 %35.47 %36.58 يورو
جنيه 

 إسترليني
11.12% 9.06% 9.33% 0.996 0.968 

  144.886 125.850 %12.70 %14.62 %9.60 ين ياباني

 100.00% 100.00% 100.00%     
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  البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقبي الحسابات
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  مالحق القروض
 

رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل النفطتسهيل تجاري تعويضيممتد عاديتلقائيالدولة القرض

 السنة
4,688مصر19781

1,875السودان2
6,5630000006,563

750موريتانيا19793
1,875المغرب4
750سوريا5
1,875السودان6
11,250السودان7

5,250011,250000016,500
750موريتانيا19808

4,500موريتانيا9
1,500الصومال 10
5,000السودان11

2,2504,50005,00000011,750
2,940اليمن198112

1,875المغرب13
31,850المغرب14
3,600المغرب15
8,820اليمن16
9,800المغرب17
1,440الصومال 18
12,740الصومال 19
1,875السودان20
3,675اليمن21

15,4058,82044,5909,80000078,615
5,000السودان198222

3,600السودان23
2,190موريتانيا24
1,875المغرب25
2,940سوريا26
8,240موريتانيا27
3,675اليمن28
3,920اليمن29

14,280013,2403,92000031,440
27,930العراق 198330

4,800السودان31
1,875السودان32
3,920اليمن33
750موريتانيا34
27,000العراق 35
3,000سوريا36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700اليمن39

34,5455,700031,8008,8800080,925

(أ-1) جدول
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنويًا

2010 - 1978
ألف دينار عربي حسابي   
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   القروضجداول
 

رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل النفطتسهيل تجاري تعويضيممتد عاديتلقائيالدولة القرض
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رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل النفطتسهيل تجاري تعويضيممتد عاديتلقائيالدولة القرض

 السنة

(أ-1) جدول
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنويًا

2010 - 1978
ألف دينار عربي حسابي   

1,500الصومال198440
4,900اليمن41
4,335السودان42
1,875المغرب43
3,690اليمن44

7,06504,33504,9000016,300
3,975اليمن198545

3,600المغرب46
3,750المغرب47
5,100اليمن48
1,050األردن49
2,660األردن50
700األردن51
2,190موريتانيا52
27,930العراق53

42,495007,7607000050,955
3,675اليمن198654

1,875المغرب55
2,940سوريا56
2,400سوريا57
6,250المغرب58
2,500المغرب59
3,250موريتانيا60
1,500موريتانيا61
3,675تونس62
3,990األردن63
1,500تونس64

21,5556,2503,25002,5000033,555
3,450تونس198765

2,500اليمن66
18,620العراق67

02,5000022,0700024,570
1,875المغرب198868

3,690اليمن69
1,960األردن70
7,350المغرب71
18,620الجزائر72
2,460موريتانيا73
6,150اليمن74
4,687مصر75
3,975اليمن76
2,190موريتانيا77
5,100اليمن78
8,200سوريا79
27,930الجزائر80
27,930العراق81

79,62714,35002,46025,68000122,117
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3,300العراق198982
5,320األردن83
5,250مصر84
17,150المغرب85
41,640الجزائر86

8,55046,96017,150000072,660
9,050موريتانيا199087

6,625مصر88
009,0506,62500015,675

1991
14,800المغرب199289

3,675تونس90
3,675014,800000018,475

3,250موريتانيا199391
003,2500003,250

11,340اليمن199492
2,460موريتانيا93
7,980األردن94
29,150الجزائر95

11,340037,1302,46000050,930
15,120اليمن199596

5,175تونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,320000025,615
31,230الجزائر199699

4,955موريتانيا100
0036,185000036,185

2,660األردن1997101
367جيبوتي102
19,656اليمن103

036719,6562,66000022,683
3,910األردن1998104

9,057اليمن105
00000012,96712,967

30,605الجزائر1999106
5,175تونس107
10,878المغرب108
5,072تونس109
3,675لبنان110

8,8500000046,55555,405
245جيبوتي2000111

3,601لبنان112
4,000موريتانيا113
7,400المغرب114
23,153مصر115

004,2457,4000026,75438,399

رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل النفطتسهيل تجاري تعويضيممتد عاديتلقائيالدولة القرض

 السنة
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رقم السنة
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11,340037,1302,46000050,930
15,120اليمن199596

5,175تونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,320000025,615
31,230الجزائر199699

4,955موريتانيا100
0036,185000036,185

2,660األردن1997101
367جيبوتي102
19,656اليمن103

036719,6562,66000022,683
3,910األردن1998104

9,057اليمن105
00000012,96712,967

30,605الجزائر1999106
5,175تونس107
10,878المغرب108
5,072تونس109
3,675لبنان110

8,8500000046,55555,405
245جيبوتي2000111

3,601لبنان112
4,000موريتانيا113
7,400المغرب114
23,153مصر115

004,2457,4000026,75438,399
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 السنة

(أ-1) جدول
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنويًا

2010 - 1978
ألف دينار عربي حسابي   
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رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل النفطتسهيل تجاري تعويضيممتد عاديتلقائيالدولة القرض

 السنة

(أ-1) جدول
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنوياً   

2010  -  1978
ألف دينار عربي حسابي   

5,214األردن2001116
14,504المغرب117
15,750مصر118
23,625مصر119
3,450تونس120
6,762تونس121

23,6250019,2000026,48069,305
30,870مصر2002122

420جيبوتي123
3,675لبنان124

3,6750000031,29034,965
11,100المغرب2003125

368جيبوتي126
55,125مصر127

0055,49300011,10066,593
184القمر المتحدة 2004128

5,175تونس129
9,800السودان130
23,625مصر131

18409,80000028,80038,784
8,600موريتانيا2005132

9,800السودان133
6,825لبنان134

008,60000016,62525,225
350جيبوتي2006135

000000350350
2,000سوريا2007136

9,100لبنان137
00000011,10011,100

184القمر المتحدة 2008138

614جيبوتي139
9,600سوريا140
18,200لبنان141

018400018,8149,60028,598
7,365األردن2009142

12,275األردن143

47,863المغرب144
9,120موريتانيا145
21,880المغرب146

7,3650021,8800069,25898,503
9,820األردن2010147

17,185األردن148
47,863المغرب149

43,000اليمن150
0043,0009,8200065,048117,868

301,474104,751340,344130,78564,73018,814355,9271,316,825 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع
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عدد الدول المستفيدة من القروض  التلقائية
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من القروض الممتدةمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

213.300المملكة االردنية الهاشمية416.395المملكة االردنية الهاشمية
260.380الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية519.200الجمهورية التونسية

430.385جمهورية السودان127.930الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
112.740جمهورية الصومال511.100جمهورية السودان

155.125جمهورية مصر العربية49.030الجمهورية العربية السورية
363.800المملكة المغربية34.440جمهورية الصومال
741.345الجمهورية االسالمية الموريتانية487.090جمهورية العراق
262.656الجمهورية اليمنية27.350الجمهورية اللبنانية

20.613جمهورية جيبوتي438.250جمهورية مصر العربية
1029.55024340.344المملكة المغربية

710.320الجمهورية االسالمية الموريتانية
940.635الجمهورية اليمنية

10.184جمهورية القمر المتحدة
59301.474

عدد الدول المستفيدة من القروض العادية
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من التسهيل التجاريمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

34.620المملكة االردنية الهاشمية15.320المملكة االردنية الهاشمية
13.450الجمهورية التونسية141.640الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

118.620الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية18.200الجمهورية العربية السورية
13.000الجمهورية العربية السورية16.250المملكة المغربية

118.620جمهورية العراق14.500الجمهورية االسالمية الموريتانية
12.500المملكة المغربية538.290الجمهورية اليمنية
313.920الجمهورية اليمنية10.367جمهورية جيبوتي

10.1841164.730القمر المتحدة
12104.751

عدد الدول المستفيدة من القروض التعويضية
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من تسهيل التصحيح الهيكليمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

438.584المملكة االردنية الهاشمية315.140المملكة االردنية الهاشمية
317.009الجمهورية التونسية13.450الجمهورية التونسية
130.605الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية29.800جمهورية السودان
19.800جمهورية السودان127.000جمهورية العراق

319.526الجمهورية اللبنانية222.375جمهورية مصر العربية
377.648جمهورية مصر العربية339.080المملكة المغربية

5132.208المملكة المغربية24.920الجمهورية االسالمية الموريتانية
19.057الجمهورية اليمنية29.020الجمهورية اليمنية

20.770جمهورية جيبوتي16130.785
211.600الجمهورية العربية السورية

19.120الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
26355.927

عدد الدول المستفيدة من قرض تسهيل النفط
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

10.614جمهورية جيبوتي
118.200الجمهورية اللبنانية

218.814

جدول  (أ-2)
 تعاقدات القروض مع الدول األعضاء حسب نوع القرض      

2010  -  1978
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رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل النفطتسهيل تجاري تعويضيممتد عاديتلقائيالدولة القرض

 السنة

(أ-1) جدول
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنوياً   
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ألف دينار عربي حسابي   
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عدد الدول المستفيدة من القروض  التلقائية
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من القروض الممتدةمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.
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عدد الدول المستفيدة من تسهيل التصحيح الهيكليمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

438.584المملكة االردنية الهاشمية315.140المملكة االردنية الهاشمية
317.009الجمهورية التونسية13.450الجمهورية التونسية
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20.770جمهورية جيبوتي16130.785
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26355.927

عدد الدول المستفيدة من قرض تسهيل النفط
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

10.614جمهورية جيبوتي
118.200الجمهورية اللبنانية

218.814

جدول  (أ-2)
 تعاقدات القروض مع الدول األعضاء حسب نوع القرض      

2010  -  1978
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أرصدة 
سحوبات القروض  

القائمة 
في ذمة الدول

األرصدة غير 
المسحوبة من 

القروض 
المتعاقد عليها

إجمالي إلتزامات 
القروض

أرصدة سحوبات 
القروض القائمة 
في ذمة الدول

األرصدة غير 
المسحوبة من 

القروض 
المتعاقد عليها

إجمالي إلتزامات 
القروض

         44,804           8,593         36,211         19,640                  -            19,640المملكة األردنية الهاشمية

752                   -997752                  -997جمهورية جيبوتي

66,742                   -72,42466,742                  -72,424جمهورية السودان

6,0004,80010,8004,24004,240الجمهورية العربية السورية

14,877                   -14,87714,877                  -14,877جمهورية الصومال

184                   -184184                  -184جمهورية القمر المتحدة

90,093                   -91,40390,093                  -91,403جمهورية العراق

14,10518,20032,30510,465010,465الجمهورية اللبنانية

9,647                   -23,4289,647                  -23,428جمهورية مصر العربية

62,9056,83869,74390,76826,838117,606المملكة المغربية

00021,50021,50043,000الجمهورية اليمنية

12,3104,56016,87011,1354,56015,695الجمهورية االسالمية الموريتانية

318,27334,398352,671356,61461,491418,105 المجموع

(أ-3) جدول
أرصدة التزامات القروض حسب الدولة المقترضة

2010 - 2009
(ألف دينار عربي حسابي)

نهاية عام 2010نهاية عام 2009

الدولة
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أرصدة 
سحوبات القروض  

القائمة 
في ذمة الدول

األرصدة غير 
المسحوبة من 

القروض المتعاقد 
عليها

إجمالي إلتزامات 
القروض

أرصدة سحوبات 
القروض القائمة 
في ذمة الدول

األرصدة غير 
المسحوبة من 

القروض المتعاقد 
عليها

إجمالي إلتزامات 
القروض

         44,804           8,593         36,211         19,640                  -            19,640المملكة األردنية الهاشمية  

752                   -997752                  -997جمهورية جيبوتي 

66,742                   -72,42466,742                  -72,424جمهورية السودان 

6,0004,80010,8004,24004,240الجمهورية العربية السورية  

14,877                   -14,87714,877                  -14,877جمهورية الصومال 

184                   -184184                  -184جمهورية القمر المتحدة  

90,093                   -91,40390,093                  -91,403جمهورية العراق 

14,10518,20032,30510,465010,465الجمهورية اللبنانية 

9,647                   -23,4289,647                  -23,428جمهورية مصر العربية  

62,9056,83869,74390,76826,838117,606المملكة المغربية 

00021,50021,50043,000الجمهورية اليمنية 

12,3104,56016,87011,1354,56015,695الجمهورية االسالمية الموريتانية  

318,27334,398352,671356,61461,491418,105 المجموع

جدول (أ-3)
أرصدة التزامات القروض حسب الدولة المقترضة    

2010 - 2009
(ألف دينار عربي حسابي)  

نهاية عام 2010نهاية عام 2009

الدولة
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 قيمة القروض المقدمة خالل السنة
العام

أرصدة التزامات القروض 
*

أرصدة سحوبات القروض  
**

19786,5636,5636,563
197916,50023,06318,062
198011,75048,68742,187
198178,615102,83468,674
198231,440129,733111,700
198380,925198,587193,037
198416,300189,388183,423
198550,955187,724181,759
198633,555195,558183,843
198724,570167,666157,451
1988122,117226,484213,717
198972,660283,740242,041
199015,675244,329233,379
1991-213,441198,641
199218,475189,467179,467
19933,250162,451151,131
199450,930203,450167,985
199525,615211,728177,562
199636,185218,253186,905
199722,683231,295206,697
199815,023227,413199,314
199955,405263,858229,129
200038,399276,416250,459
200169,305300,630278,997
200234,965278,180275,970
200366,593316,658281,121
200438,784280,182252,695
200525,225275,201253,376
2006350262,611231,511
200711,100247,693226,218
200828,598283,693251,111
200998,503352,671318,273
2010117,868418,105356,614

*

أرصدة السحوبات من القروض القائمة مطروحًا منها األقساط المسّددة.**

(ألف دينار عربي حسابي)  

(أ-4) جدول
أرصدة التزامات القروض القائمة سنويًا

2010 -1978

أرصدة التزامات القروض القائمة والمتمثلة بأرصدة سحوبات القروض مضافًا إليها األرصدة غير 
المسحوبة من القروض القائمة.
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 قيمة القروض المقدمة خالل  السنة
العام

أرصدة التزامات القروض   
*

أرصدة سحوبات القروض    
**

19786,5636,5636,563
197916,50023,06318,062
198011,75048,68742,187
198178,615102,83468,674
198231,440129,733111,700
198380,925198,587193,037
198416,300189,388183,423
198550,955187,724181,759
198633,555195,558183,843
198724,570167,666157,451
1988122,117226,484213,717
198972,660283,740242,041
199015,675244,329233,379
1991-213,441198,641
199218,475189,467179,467
19933,250162,451151,131
199450,930203,450167,985
199525,615211,728177,562
199636,185218,253186,905
199722,683231,295206,697
199815,023227,413199,314
199955,405263,858229,129
200038,399276,416250,459
200169,305300,630278,997
200234,965278,180275,970
200366,593316,658281,121
200438,784280,182252,695
200525,225275,201253,376
2006350262,611231,511
200711,100247,693226,218
200828,598283,693251,111
200998,503352,671318,273
2010117,868418,105356,614

*

أرصدة السحوبات من القروض القائمة مطروحًا منها األقساط المسّددة.**

(ألف دينار عربي حسابي)  

(أ-4) جدول
أرصدة التزامات القروض القائمة سنوياً   

2010 -1978

أرصدة التزامات القروض القائمة والمتمثلة بأرصدة سحوبات القروض مضافًا إليها األرصدة 
غير المسحوبة من القروض القائمة.
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بناًء على قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الصادر في 13 مارس 2003، تم التحول من 
أسلوب الفائدة الثابتة إلى أسلوب الفائدة المتغيرة على القروض.  وللدول المقترضة في إطار األسلوب الجديد الحق 
في اإلختيار بين نظام سعر الفائدة المعوم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب.  بالنسبة لسعر الفائدة المعوم – 

ألجل 6 أشهر يطبق سعر الفائدة المعوم الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل شهر على جميع سحوبات 
القروض خالل ذلك الشهر، ويسري العمل به حتى تاريخ إستحقاق قسط الفائدة بعد ستة أشهر، ويطبق بعد ذلك 

سعر الفائدة المحدد في أول يوم عمل من الشهر الذي إستحق فيه القسط ويسري حتى تاريخ إستحقاق القسط 
التالي، وهكذا.  وبالنسبة لسعر الفائدة المثبت، يطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل 

شهر على سحوبات القروض خالل ذلك الشهر حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب وطوال فترة 
القرض دون تغيير.
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سعر الفائدة

سعر الفائدة المعوم – ألجل 6 أشهر

سعر الفائدة المثبت ألجل

أسعار الفائدة على القروض 
2010-2003

بناًء على قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الصادر في 13 مارس 2003، تم التحول من 
أسلوب الفائدة الثابتة إلى أسلوب الفائدة المتغيرة على القروض.  وللدول المقترضة في إطار األسلوب الجديد الحق 
في اإلختيار بين نظام سعر الفائدة المعوم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب.  بالنسبة لسعر الفائدة المعوم – 

ألجل 6 أشهر يطبق سعر الفائدة المعوم الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل شهر على جميع سحوبات 
القروض خالل ذلك الشهر، ويسري العمل به حتى تاريخ إستحقاق قسط الفائدة بعد ستة أشهر، ويطبق بعد ذلك 

سعر الفائدة المحدد في أول يوم عمل من الشهر الذي إستحق فيه القسط ويسري حتى تاريخ إستحقاق القسط 
التالي، وهكذا.  وبالنسبة لسعر الفائدة المثبت، يطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل 

شهر على سحوبات القروض خالل ذلك الشهر حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب وطوال فترة 
القرض دون تغيير.
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سعر الفائدة

سعر الفائدة المعوم – ألجل 6 أشهر

سعر الفائدة المثبت ألجل

أسعار الفائدة على القروض 
2010-2003

بناًء على قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الصادر في 13 مارس 2003، تم التحول من 
أسلوب الفائدة الثابتة إلى أسلوب الفائدة المتغيرة على القروض.  وللدول المقترضة في إطار األسلوب الجديد الحق 
في اإلختيار بين نظام سعر الفائدة المعوم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب.  بالنسبة لسعر الفائدة المعوم – 

ألجل 6 أشهر يطبق سعر الفائدة المعوم الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل شهر على جميع سحوبات 
القروض خالل ذلك الشهر، ويسري العمل به حتى تاريخ إستحقاق قسط الفائدة بعد ستة أشهر، ويطبق بعد ذلك 

سعر الفائدة المحدد في أول يوم عمل من الشهر الذي إستحق فيه القسط ويسري حتى تاريخ إستحقاق القسط 
التالي، وهكذا.  وبالنسبة لسعر الفائدة المثبت، يطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل 

شهر على سحوبات القروض خالل ذلك الشهر حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب وطوال فترة 
القرض دون تغيير.
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سعر الفائدة المعوم – ألجل 6 أشهر

سعر الفائدة المثبت ألجل

أسعار الفائدة على القروض 
2010-2003

بناًء على قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الصادر في 13 مارس 2003، تم التحول من 
أسلوب الفائدة الثابتة إلى أسلوب الفائدة المتغيرة على القروض.  وللدول المقترضة في إطار األسلوب الجديد الحق 
في اإلختيار بين نظام سعر الفائدة المعوم، أو نظام تثبيت سعر الفائدة عند السحب.  بالنسبة لسعر الفائدة المعوم – 

ألجل 6 أشهر يطبق سعر الفائدة المعوم الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل شهر على جميع سحوبات 
القروض خالل ذلك الشهر، ويسري العمل به حتى تاريخ إستحقاق قسط الفائدة بعد ستة أشهر، ويطبق بعد ذلك 

سعر الفائدة المحدد في أول يوم عمل من الشهر الذي إستحق فيه القسط ويسري حتى تاريخ إستحقاق القسط 
التالي، وهكذا.  وبالنسبة لسعر الفائدة المثبت، يطبق سعر الفائدة المثبت الذي يتم تحديده في أول يوم عمل من آل 

شهر على سحوبات القروض خالل ذلك الشهر حسب آجالها، ويسري العمل به من تاريخ السحب وطوال فترة 
القرض دون تغيير.
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أسعار الفائدة على القروض
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أسعار الفائدة على القروض 
2010-2003
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المدفوع 
بالعملة الوطنية

المدفوع 
بالعمالت 

القابلة للتحويل

المدفوع 
بالتحويل من 
اإلحتياطي العام

(2)
إجمالي 
المدفوع

4,5009,900       5,320            80      9,900المملكة االردنية الهاشمية1

16,10035,300     18,900          300    35,300دولة االمارات العربية المتحدة2

4,2009,200       4,920            80      9,200مملكة البحرين3

5,85012,850       6,900          100    12,850الجمهورية التونسية4

35,50077,900     41,640          760    77,900الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية5

40,55088,950     47,640          760    88,950المملكة العربية السعودية6

8,40018,400       9,800          200    18,400جمهورية السودان7

6,05013,250       7,120            80    13,250الجمهورية العربية السورية8

3,3507,350       3,920            80      7,350جمهورية الصومال9

35,50077,900     41,640          760    77,900جمهورية العراق10

4,2009,200       4,920            80      9,200سلطنة عمان11

8,40018,400       9,800          200    18,400دولة قطر12

26,80058,800     31,500          500    58,800دولة الكويت13

4,2009,200       4,900          100      9,200الجمهورية اللبنانية14

11,25024,690     13,254          186    24,690الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى15

26,80058,800     31,500          500    58,800جمهورية مصر العربية16

12,55027,550     14,800          200    27,550المملكة المغربية17

4,2009,200       4,920            80      9,200الجمهورية االسالمية الموريتانية18

12,90028,300     15,120          280    28,300الجمهورية اليمنية19

         -           -           -           -      3,960دولة فلسطين (1)20

200450          245              5         450جمهورية جيبوتي21

200450          245              5         450جمهورية القمر المتحدة22
600,0005,336319,004271,700596,040

تم تاجيل المطالبة بتسديد مساهمة فلسطين بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (7) لسنة 1978.(1)
بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (3) لسنة 2005، تم رسملة جزٍء من االحتياطي العام لالآتتاب بالرصيد المتبقي من رأس المال.(2)

رأس المال المدفوع
(ألف دينار عربي حسابي)

مقدار المساهمة الدولة
برأس المال 
المكتتب به

      المجموع

جدول (ب-1)
رأس المال

2010 31 ديسمبر
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 التنظيم واإلدارة
  
  

  الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، والمدير العام 

 .والموظفين

 مجلس المحافظين

ن من محافظ ونائب للمحافظ تعينهما آل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب يتكون مجلس المحافظي
وُيعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية . المجلس أحد المحافظين رئيسًا له آل سنة بالتناوب

آل هذا ويعقد مجلس المحافظين اجتماعًا سنويًا في النصف األول من . للصندوق وله جميع سلطات اإلدارة
 :ويتكون مجلس المحافظين حاليًا على النحو التالي . عام في دولة المقر أو خارجها

                          

 المحافظون ونواب المحافظين  الدول األعضاء
   

 سعادة فارس عبد الحميد شرف المحافظ  المملكة األردنية الهاشمية
 ريةسعادة عز الدين محي الدين آناآ نائب المحافظ 

 معالي عبيد حميد الطاير المحافظ  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 معالي سلطان بن ناصر السويدي نائب المحافظ 

 الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة معالي  المحافظ  مملكة  البحرين
 سعادة رشيد محمد المعراج نائب المحافظ 

  لنابليمصطفى آمال امعالي  المحافظ  الجمهورية التونسية
 سعادة محمد صالح سويلم نائب المحافظ 

 معالي آريم جودي المحافظ  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 سعادة الدآتور محمد لكصاسي نائب المحافظ 

 معالي علي فارح عصوى المحافظ  جمهورية جيبوتي
 سعادة حسن مؤمن طاهر  نائب المحافظ 

  عبد العزيز العساف بنمعالي الدآتور إبراهيم المحافظ  يةالمملكة العربية السعود
 معالي الدآتور محمد بن سليمان الجاسر نائب المحافظ 

  علي محمود محمد عبد الرسولمعالي  المحافظ  جمهورية السودان
 معالي الدآتور صابر محمد حسن نائب المحافظ 

 ور محمد الحسين معالي الدآت المحافظ  الجمهورية العربية السورية
 سعادة الدآتور أديب مفضي ميالة نائب المحافظ 

 حسين عبدي حلنىمعالي  المحافظ  جمهورية الصومال
 سعادة بشير عيسى علي نائب المحافظ  

 سعادة الدآتور سنان الشبيبي المحافظ  جمهورية العراق

ما قبل 1988
الدورات

الدورات المشترآة 
IM

F مع
الدورات المشترآة 

W
T

O
مع 

حلقات العمل
حلقات العمل  

IM
F مشترآة مع

حلقات العمل 
المشترآة مع 
W

T
O

/IM
F

حلقات العمل 
مشترآة مع 

W
T

O
الندوات

الندوات المشترآة 
IM

F مع
المجموع

عدد األنشطة
84

91
7

13
9

3
4

5
4

220
األردن

14
165

173
11

26
19

6
10

3
4

431
االمارات

32
197

139
10

14
16

4
8

7
10

437
البحرين

9
138

120
5

9
13

5
7

7
4

317
س
تون

11
131

133
9

19
10

5
6

3
3

330
الجزائر

6
136

120
6

16
15

4
8

4
3

318
جيبوتي

0
8

33
0

0
2

2
0

0
0

45
السعودية

16
224

225
14

25
20

6
10

16
9

565
السودان

14
84

174
10

14
16

5
6

4
6

333
سورية

8
170

195
50

68
18

5
5

3
4

526
صومال

ال
8

12
11

0
0

0
0

0
1

0
32

العراق
13

79
60

9
15

8
5

2
3

2
196

ُعمان
9

128
137

14
17

13
6

8
7

6
345

فلسطين
0

83
109

9
10

7
5

3
2

3
231

قطر
5

112
98

5
19

16
5

5
10

3
278

القمر المتحدة
0

2
9

3
1

1
0

2
0

2
20

الكويت
10

128
123

7
12

9
5

2
5

2
303

لبنان
2

122
141

8
24

14
3

6
2

9
331

ليبيا
0

138
90

8
13

7
4

4
3

1
268

صر
م

2
189

147
7

21
17

6
9

2
7

407
المغرب

15
124

168
6

15
15

6
8

3
4

364
موريتانيا

9
101

108
5

10
13

1
2

5
4

258
اليمن

21
158

165
10

17
19

5
7

4
5

411
المجموع

204
2629

2678
206

365
268

93
118

94
91

6746

عدد المستفيدين من الدورات/ حلقات عمل/ الندوات
2011/1/1-1988/1/1

جدول (ب-2)
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 التنظيم واإلدارة
  
  

  الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، والمدير العام 

 .والموظفين

 مجلس المحافظين

ن من محافظ ونائب للمحافظ تعينهما آل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب يتكون مجلس المحافظي
وُيعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية . المجلس أحد المحافظين رئيسًا له آل سنة بالتناوب

آل هذا ويعقد مجلس المحافظين اجتماعًا سنويًا في النصف األول من . للصندوق وله جميع سلطات اإلدارة
 :ويتكون مجلس المحافظين حاليًا على النحو التالي . عام في دولة المقر أو خارجها

                          

 المحافظون ونواب المحافظين  الدول األعضاء
   

 سعادة فارس عبد الحميد شرف المحافظ  المملكة األردنية الهاشمية
 ريةسعادة عز الدين محي الدين آناآ نائب المحافظ 

 معالي عبيد حميد الطاير المحافظ  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 معالي سلطان بن ناصر السويدي نائب المحافظ 

 الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة معالي  المحافظ  مملكة  البحرين
 سعادة رشيد محمد المعراج نائب المحافظ 

  لنابليمصطفى آمال امعالي  المحافظ  الجمهورية التونسية
 سعادة محمد صالح سويلم نائب المحافظ 

 معالي آريم جودي المحافظ  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 سعادة الدآتور محمد لكصاسي نائب المحافظ 

 معالي علي فارح عصوى المحافظ  جمهورية جيبوتي
 سعادة حسن مؤمن طاهر  نائب المحافظ 

  عبد العزيز العساف بنمعالي الدآتور إبراهيم المحافظ  يةالمملكة العربية السعود
 معالي الدآتور محمد بن سليمان الجاسر نائب المحافظ 

  علي محمود محمد عبد الرسولمعالي  المحافظ  جمهورية السودان
 معالي الدآتور صابر محمد حسن نائب المحافظ 

 ور محمد الحسين معالي الدآت المحافظ  الجمهورية العربية السورية
 سعادة الدآتور أديب مفضي ميالة نائب المحافظ 

 حسين عبدي حلنىمعالي  المحافظ  جمهورية الصومال
 سعادة بشير عيسى علي نائب المحافظ  

 سعادة الدآتور سنان الشبيبي المحافظ  جمهورية العراق



التقرير السنوي 2010

82

  

 82

 سعادة طالب محسن جابر نائب المحافظ 

 الي أحمد بن عبد النبي مكيمع المحافظ  سلطنة ُعمان
 سعادة حمود بن سنجور الزدجالي نائب المحافظ 

 معالي سعيد توفيق خوري المحافظ  دولة فلسطين
 سعادة الدآتور صالح جالد نائب المحافظ 

 معالي يوسف حسين آمال المحافظ  دولة قطر
 سعادة الشيخ عبد اهللا بن سعود آل ثاني نائب المحافظ 

 معالي الدآتور إآليل ظنين  المحافظ قمر المتحدةجمهورية ال
 سعادة محمد شافع مزي عبده نائب المحافظ 

 معالي مصطفى جاسم الشمالي المحافظ  دولة الكويت 
 معالي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح نائب المحافظ 

 معالي رياض سالمة المحافظ  الجمهورية اللبنانية
 د شرف الدينسعادة رائ  نائب المحافظ 

 معالي فرحات عمر بن قدارة المحافظ  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية 
 سعادة الدآتور سعيد عبد العاطي نائب المحافظ العظمى

 معالي الدآتور فاروق عبد الباقي العقدة المحافظ  جمهورية مصر العربية
  معالي الدآتور يوسف بطرس غالي نائب المحافظ 

 معالي صالح الدين مزوار المحافظ  المملكة المغربية
 معالي عبد اللطيف الجواهري  نائب المحافظ 

 معالي سيد أحمد ولد الرايس المحافظ  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 ة الدآتور محمد األمين ولد رقانيسعاد نائب المحافظ 

 ر الصهيبيمعالي نعمان طاه المحافظ  الجمهورية اليمنية
 سعادة محمد عوض بن همام نائب المحافظ 
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  ، المديرين التنفيذيينمجلس

  
ن مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيسًا للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء يتكّو

نون لمدة ثالث سنوات قابلة ـّغير متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من الدول األعضاء، يعي
  .ويتولى المجلس اإلشراف على نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسبًا من مشورة  .دللتجدي

 
   :على النحو التالي) 2013-2010(ويتشكل مجلس المديرين التنفيذيين حاليًا 

  

القوة التصويتية  الدول التي يمثلونها/الدولة المديرون التنفيذيون
)%( 

  رئيس مجلس المديرين التنفيذيينالمدير العام  سعادة الدآتور جاسم المناعي

معالي الدآتور عبدالرحمن بن عبداهللا 
 13.58 المملكة العربية السعودية الحميدي 

 11.96 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة عبد الحق بجاوي
 11.96 جمهورية العراق سعادة حسن هاشم الحيدري

 *)19.96 ر العربيةجمهورية مص )1)مصر ( سعادة محمد تمام
  الجمهورية اليمنية 
  جمهورية السودان  
   جمهورية الصومال الفيدرالية 

  جمهورية جيبوتي 
  جمهورية القمر المتحدة

سعادة سامي حسين منصور األنبعي 
 14.88 دولة الكويت )الكويت(

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  13.09  لكة المغربيةالمم )2) المغرب ( سعادة فوزية زعبول
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية  

    العظمى

    الجمهورية التونسية 
    الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 7.05 دولة قطر )قطــر ( محمد الســادةحسين سعادة 
  مملكة البحرين 
  سلطنة ُعمان 

 7.52 ية السوريةالجمهورية العرب )3 )سورية ( سعادة سام محمد
  المملكة األردنية الهاشمية 
  الجمهورية اللبنانية 
  دولة فلسطين 

  . الفيدراليةجمهورية الصومالة  أعاله بسبب الوقف المؤقت لعضويتتأثر القوة التصويتية المبينة  *)
  . خلفا لسعادة أحمد أحمد غالب البتداء دورة جديدة للمجلس2010 يوليو 1اعتبارا من  )1
وتسلمت السيدة فوزية زعبول مهامها  ،2010 نوفمبر 8 يوليو ولغاية 1يـّن االستاذ بنيوسف الصابوني من ع )2

 . خلفا لسعادة علي رمضان شنيبيش البتداء دورة جديدة للمجلس2010 نوفمبر 9 اعتبارًا من
  . خلفا لسعادة محمد سعيد شاهين البتداء دورة جديدة للمجلس2010 يوليو 1اعتبارا من  )3
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  ، المديرين التنفيذيينمجلس

  
ن مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيسًا للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء يتكّو

نون لمدة ثالث سنوات قابلة ـّغير متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من الدول األعضاء، يعي
  .ويتولى المجلس اإلشراف على نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسبًا من مشورة  .دللتجدي

 
   :على النحو التالي) 2013-2010(ويتشكل مجلس المديرين التنفيذيين حاليًا 

  

القوة التصويتية  الدول التي يمثلونها/الدولة المديرون التنفيذيون
)%( 

  رئيس مجلس المديرين التنفيذيينالمدير العام  سعادة الدآتور جاسم المناعي

معالي الدآتور عبدالرحمن بن عبداهللا 
 13.58 المملكة العربية السعودية الحميدي 

 11.96 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة عبد الحق بجاوي
 11.96 جمهورية العراق سعادة حسن هاشم الحيدري

 *)19.96 ر العربيةجمهورية مص )1)مصر ( سعادة محمد تمام
  الجمهورية اليمنية 
  جمهورية السودان  
   جمهورية الصومال الفيدرالية 

  جمهورية جيبوتي 
  جمهورية القمر المتحدة

سعادة سامي حسين منصور األنبعي 
 14.88 دولة الكويت )الكويت(

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  13.09  لكة المغربيةالمم )2) المغرب ( سعادة فوزية زعبول
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية  

    العظمى

    الجمهورية التونسية 
    الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 7.05 دولة قطر )قطــر ( محمد الســادةحسين سعادة 
  مملكة البحرين 
  سلطنة ُعمان 

 7.52 ية السوريةالجمهورية العرب )3 )سورية ( سعادة سام محمد
  المملكة األردنية الهاشمية 
  الجمهورية اللبنانية 
  دولة فلسطين 

  . الفيدراليةجمهورية الصومالة  أعاله بسبب الوقف المؤقت لعضويتتأثر القوة التصويتية المبينة  *)
  . خلفا لسعادة أحمد أحمد غالب البتداء دورة جديدة للمجلس2010 يوليو 1اعتبارا من  )1
وتسلمت السيدة فوزية زعبول مهامها  ،2010 نوفمبر 8 يوليو ولغاية 1يـّن االستاذ بنيوسف الصابوني من ع )2

 . خلفا لسعادة علي رمضان شنيبيش البتداء دورة جديدة للمجلس2010 نوفمبر 9 اعتبارًا من
  . خلفا لسعادة محمد سعيد شاهين البتداء دورة جديدة للمجلس2010 يوليو 1اعتبارا من  )3



التقرير السنوي 2010

84

  

 84

  المدير العام والموظفون

يعّين مجلس المحافظين مديرًا عامًا للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق 

ويعتبر الرئيس األعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن . برئاسة اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين

 : له موظفون فنيون، ينتظمون في ست دوائر هيويساعد المدير العام في إنجاز أعما. جميع أعماله

  

 .دائرة الشؤون اإلدارية .1

  .الدائرة االقتصادية والفنية .2

  .الدائرة القانونية .3

  .معهد السياسات االقتصادية .4

  .دائرة الشؤون المالية والحاسب اآللي .5

  .دائرة االستثمارات .6

  

دقيق الداخلي ومكتبًا للمدير العام رئيس وباإلضافة إلى الدوائر الست، يتضّمن الهيكل التنظيمي مكتبًا للت

مجلس اإلدارة، وآذلك اثنتين من اللجان الدائمة، وهما لجنتي القروض واالستثمار المنصوص عليهما في 

آما يتضمن اللجنة اإلدارية التي أنشئت بموجب نظام العاملين الذي وافق عليه مجلس . اتفاقية الصندوق

 .ه من ِقبل مجلس المحافظينالمديرين التنفيذيين وتم اعتماد
 

  

  
  






