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  م ــــــــتقدي 

  
حسب مقتضيات المادة الثالثة والثالثين من اتفاقية إنشاءه،  لصندوق النقد العربييتم إعداد التقرير السنوي 

، 2018ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في والمركز المالي صة نشاط الصندوق، الخم التقرير دِ قَ يُ و

من خالل نشاط  ،والفني الماليمن دعم على المستويين لدوله األعضاء بما يتضمن ما قدمه الصندوق 

ارات الرسمية بوزالعربية تطوير قدرات الكوادر بناء ومجال عونة الفنية، وإسهاماته في اإلقراض والم

من خالل الدورات  ،، والمؤسسات اإلحصائية الحكوميةوالبنوك المركزية ، والتجارة،واالقتصادة المالي

يستعرض التقرير التي ينظمها معهد السياسات االقتصادية التابع له.  ،والندوات ،التدريبية، وورش العمل

دته المادة الخامسة من اتفاقية إنشاءه، أيضاً تطورات النشاط االستثماري الذي يقوم به الصندوق، حسب ما حد

األنشطة األخرى كما يستعرض التقرير العربية البينية.  وكذلك خالصة نشاطه في دعم وتعزيز التجارة

بهدف طرح حلول  ،المختلفة والنقدية والمالية الصندوق في المجاالت االقتصادية نظمهاالتي  ،الفعالياتو

بشأن  تبادل اآلراء والخبراتواجهها االقتصادات العربية، وتلفة التي ومقترحات لمواجهة التحديات المخت

دعم جهود التنمية االقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص بما يسهم في ، القضايا االقتصادية المعاصرة

كما يلقي التقرير الضوء على وقطاع مالية الحكومة.  ،والمصرفيوالنقدي على صعيد القطاع المالي 

، بما التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله األعضاء وإرساء البنية التحتيةدرات المبا

  . في الدول العربيةوالمصرفية  ةوالنقدياألنظمة المالية طوير وتحديث يؤدي إلى ت
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 :النشأة
  

الدول العربية صندوق النقد العربي رغبة منها أنشأت 
قومات النقدية للتكامل االقتص�������ادي في إرس�������اء الم

ي��ة االقتص��������ادي��ة في جميع العربي، ودفع عجل��ة التنم
الدول العربية. تم التوقيع على اتفاقية إنش��اء الص��ندوق 

في  1976في الس��ابع والعش��رين من ���هر أبريل عا� 
لمغربية. تميزت اتفاقية مدينة الرباط عاصمة المملكة ا

تي أوكلت إليه، إنشاء الصندوق بشمولية األغراض ال
يض�������م  ومرونة الوس�������ائل التي أتاحتها له لتحقيقها.

الص�������ندوق حالياً في عض�������ويته جميع الدول العربية 
األعض���اء في جامعة الدول العربية. ويتخذ الص���ندوق 
م��دين��ة أبو �بي ع��اص�������م��ة دول��ة اإلم��ارات العربي��ة 

  قراً دائماً له.المتحدة م
  

   :الرسالة
  

ود التي بذلتها الدول يعد إنش�������اء الص������ندوق ثمرة للجه
ة في مجال التعاون النقدي والمالي منذ منتص������� العربي

عقد األربعينات، لتنفرد بذلك المنطقة العربية بين كافة 
التكتالت والتجمعات اإلقليمية واالقتص�������ادية في العالم 

د إنشاء صندوق النقد بها. جسَّ بوجود صندوق نقد خاص 
نَّاعلم الذي راود العربي الحُ  رار في الدول العربية لقا ص���ٌ

ية التي  لة بإيجاد اآلل التعاون والتكامل  تعززلفترة طوي
النقدي بين الدول العربية، ض���من من�ومة العمل العربي 
المش������تر�، الذي يس������عى إلى تقوية أواص������ر التعاون 

دول العربية تمهيداً للوص��ول والتكامل االقتص��ادي بين ال
  كافة األصعدة.  إلى هدف الوحدة العربية المنشودة على

  
يعتمد الص���ندوق منهجية اس���تباقية في تقديم الدعم لدوله 
األعض���اء، حي� يبادر بدراس���ة التداعيات االقتص���ادية 
على االقتص��������ادات العربي��ة، الن��اجم��ة عن التطورات 

الدولي، ويض��ع االقتص��ادية على المس��تويين اإلقليمي و
عدة في البدائل المناسبة لتقديم الدعم المالي والفني للمسا

التعامل معها، والعودة باالقتص�������ادات العربية المتأثرة 
ق بِّ طَ التطورات إلى مس��ار التنمية المس��تدامة. كما يُ  بتلك

الص����ندوق خطط اس����تراتيجية ممنهجة إلدارة األزمات 
لعربي���ة التي ق���د تتعرض له���ا اقتص���������ادات المنطق���ة ا

ومواجهة تداعياتها، حي� يح�ى الص������ندوق بنخبة من 
فنية والمتخص��ص��ين، يتم اس��تقطابهم من كافة الكوادر ال

م المؤهالت العلمية والخبرات الدول العربية، ممن لديه
  العملية التي تؤهلهم للعمل.

  
الص�������ندوق اهتماماً كبيراً بتحقيق التعاون وتبادل  يولي

الخبرات، في مجال الس�������ياس�������ات النقدية، بين الدول 

ما فل واالجت ها في المحا ية وتنس�������يق مواقف عات العرب
ال��دولي��ة، وك��ذل��ك تعزيز التنس�������يق بين المص��������ارف 
المركزي��ة ومؤس�������س��������ات النق��د العربي��ة، في مختل� 

بما يساعد  المجاالت ذات الصلة بعمل هذه المصارف،
على تب��ادل التج��ار� والخبرات فيم��ا بينه��ا، وتنس�������يق 
المواق� تج��اه المس�������تج��دات اإلقليمي��ة وال��دولي��ة ذات 

الجهود في العمل  العالقة بالعمل المصرفي. تصب هذه
على تحقيق التع��اون النق��دي بين ال��دول العربي��ة بغي��ة 

  الوصول لصيغة مشتركة في بناء السياسات النقدية. 
  

كما يح�ى موض�����وع تطوير األس�����واق المالية العربية 
باهتما� خاص من جانب الص��ندوق، انطالقاً من قناعته 
ب�أهمي��ة دور ه�ذه األس�������واق في تعب���ة الموارد الم��الي��ة 

وجيهها لتمويل خطط التنمية االقتص�������ادية الش�������املة وت
والمس�����تدامة، بما يس�����هم في خلق فرص العمل المنتج، 

  قتصاد واإلنتاجية.  وتنويع وتوسيع قاعدة اال
  

الفنية برامج للمعونة يوفر الص���ندوق لدوله األعض���اء، 
قدرات وتنمية ، بتطوير الس��ياس��ات و�ليات العمل ترتبط

ية، و إثراء المبادرات التي على يحرص الكوادر الوطن
يتبناها على المس�������تو� اإلقليمي لتطوير أن�مة الدفع، 

اق رأس وأس�������والتقني��ات الم��الي��ة الح��ديث��ة، وتطبيق��ات 
الم�ال، وقواع�د البي�ان�ات االقتص��������ادي�ة وإحص��������اءات 

، وتعزيز الجهود الرامي��ة لتحقيق القومي��ةالحس��������اب��ات 
وغيرها من النش������اطات ذات العالقة  الش������مول المالي،
  بعمل الصندوق.

  
  األهداف

  
تض�����منت المادة الرابعة من اتفاقية إنش�����اء الص�����ندوق 

نش������طته أأهداف يس������عى الص������ندوق من خالل ثمانية 
 إلى تحقيقها، وهي:المختلفة 

  
تص�������حي� االختالل في موازين م��دفوع��ات ال��دول  . 1

  األعضاء.
اس�����تقرار أس�����عار الص�����رف بين العمالت العربية،  . 2

بينه��ا، والعم��ل على  وتحقيق ق��ابليته��ا للتحوي��ل فيم��ا
القيود على الم��دفوع��ات الج��اري��ة بين ال��دول  إزال��ة

 األعضاء.
إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي،  . 3

بما يحقق المزيد من خطى التكامل االقتص�������ادي 
العربي، ودفع عجلة التنمية االقتص����ادية في الدول 

  األعضاء.
ارية إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات االستثم . 4

األعضاء، العربية الخارجية للموارد النقدية للدول 
على النحو ال���ذي يؤمن المح���اف����ة على القيم���ة 

 نبذة عن صندوق النقد العربي
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  لمبادالت التجارية.ز حركة ابما يعز ،األعضاء
  

على من االتفاقية إ���افة إلى ذلك، نص��ت المادة ال�امنة 
أ� يق��دم الص�������ن��دوق المعون��ات والخ��دم��ات الفني��ة في 

التي تعقد  ،المجاالت النقدية والمالية للدول األعض�������اء
تس��تهدف الوص��ول إلى اتحاد نقدي  ،ديةاتفاقيات اقتص��ا

 األس�������مىاله���دف بينه���ا كمرحل���ة من مراح���ل تحقيق 
للص�����ندوق، وهو الوص�����ول إلى التكامل االقتص�����ادي 

  .والنقدي العربي
  

  والموارد الوسائل
  

يعتمد الص�����ندوق عدد من الوس�����ائل في س�����بيل تحقيق 
، منها، ئهأهدافه، أفردتها المادة الخامسة من اتفاقية إنشا

تقديم التس�������هيالت قص�������يرة ومتوس�������طة األجل للدول 
ز الكلي في موازين األعضاء، للمساعدة في تمويل العج

مدفوعاتها مع باقي دول العالم، الناجم عن تبادل الس����لع 
ويالت وانتق����ال رؤوس األموال، لتحوالخ����دم����ات وا

تعزيزاً  ،وإص�����دار الكفاالت لص�����ال� الدول األعض�����اء
لفرص استفادتها من المصادر المالية األخرى من أجل 
تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها، والتوس�������� 

ص��������دار القرو� في األس�������واق الم�الي�ة العربي�ة في إ
  .والدولية لحساب الدول األعضاء وبضماناتها

  
هذه الوس��ائل أيض��اً، تنس��يق الس��ياس��ات النقدية للدول من 

األعض��اء وتطوير التعاو� بين الس��لطات النقدية العربية 
في هذه الدول، كذلك العمل على تحرير وتنمية المبادالت 

لجارية المترتبة عليها وتش������جيع التجارية والمدفوعات ا
  حركة انتقال رؤوس األموال بين الدول األعضاء. 

  
التفاقية على أ� يض���ع الص���ندوق باالتفاق كما نص���ت ا

مع الدولة العض������و أو الدول األعض������اء، ذات العالقة، 
الترتيبات الالزمة إلدارة أي أموال تعهد بها إليه دولة 

عربية  ،عض��و أو دول أعض��اء لص��ال� أطراف أخرى
  بما يتفق مع أهداف الصندوق.  ،أو غير عربية

الصندوق  ة إنشاءالمادة السادسة من اتفاقيكذلك، أكدت 
تعاو� الدول األعض��اء فيما بينها، وفيما على ���رورة 

قالل من القيود على لإلبينه����ا وبين الص�������ن����دوق، 
المدفوعات الجارية، وكذلك القيود على انتقال رؤوس 

يما بينها، مع اس���تهداف إزالة القيود األموال وعوائدها ف
، والعمل على تحقيق القدر الض�������روري المذكورة كليةً 

التنسيق بين السياسات االقتصادية، وال سيما المالية  من
والنقدية منها، بما يخدم التكامل االقتص�������ادي العربي 
ويس�������اعد على تهي�ة الظروف إلنش�������اء عملة عربية 

   .موحدة
  

هدافه، اة للص�������ندوق في تحقيق أتأكيداً للمرونة المعط
نصت المادة التاسعة على إمكانية قيام الصندوق، بقرار 

لس المحافظين، باتباع أي وس��يلة أخرى تس��اعد من مج
  على تحقيق أهدافه.

  
تتكو� موارد الص������ندوق، وفقاً لما نص������ت عليه المادة 
الحادية عش�������رة من اتفاقية إنش�������ائه، من رأس المال 

ت، والقرو� والتس�����هيالت التي المدفوع، واالحتياطيا
يحص�������ل عليها الص�������ندوق، وأية موارد أخرى يقرها 

 المحافظين.مجلس 
  

  إطار الحوكمة بالصندوق
  

ندوقيرتكز إطار الحوكمة  على مجموعة من  بالص�������
المباد�، يض���ع الص���ندوق مهمة االلتزام بها في مقدمة 

  أولوياته، وتتلخص بالتالي:
  

والمعاملة المتكافئة مبدأ حماية حقوق الدول األعضاء 
حيث يكفل إطار الحوكمة بالصندوق حماية حقوق  لهم،

وتس��هيل ممارس��تهم لها ومعاملتهم بتكاف�،  المس��اهمين،
وال يتي� اإلطار التفرد بالقرار في المس����ائل الجوهرية، 
س���واًء على مس���توى مجلس المديرين التنفيذيين أو على 

جلس مس�����توى اإلدارات التنفيذية، حيث أ� أعض�����اء م
الم��ديرين التنفي��ذيين تتم الموافق��ة على تر��������يحهم من 

ويتم اختيارهم  ،مجلس المحافظين  أعلى س�������لطة، وهو
من مواطني الدول األعض�������اء المش�������هود لهم بالخبرة 
والكفاءة. يعمل مجلس المديرين التنفيذيين وفق قواعد 
إجرائية تنظم اتخاذ القرارات. على مس������توى اإلدارات 

ياس��ات وإجراءات العمل المس���وليات التنفيذية، تنظم س��
ة األمور كما تدرس اللجا� المتخص��ص�� ،والص��الحيات

  الجوهرية وتتخذ التوصية بشأنها.
  

دف هالذي يمبدأ ا�عت�ا� بحقوق أ���حا� المص��ال�، 
إلى حماية حقوق أص��حاب المص��ال�، بما يش��مل الدول 

 األعضاء والموظفين والمتعاقدين مع الصندوق.
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باعتبار أن مجلس �ال�������افي�،   ������ا�مبدأ تحقيق اإلف
والمزاي���ا  ب���المرتب���ات  ب���ذات���هالمح���افظين هو المعني 

مدى عضاء مجلس اإلدارة، واإلفصاح عن حة ألالممنو
على المجلس مجتمع��اً حي��ث يوافق  ،تمتعهم ب��الحي��ادي��ة

  .المزايا الممنوحة لهم  ترشيح األعضاء ويحدد
  

على جميع  الذي يطبقه الص�������ندوقمبدأ الم��������ا�ل�، 
مدى  الُمَطبَّق  إطار الحوكمة  يعكسإذ لمس�������تويات، ا

ختصاصات التوضيح الصندوق الحرص الذي يوليه 
واإلش�������رافية والتنفيذية، وتكاملها  التوجيهية  األجهزة

وتعزيز قنوات االتص�����ال والتنس�����يق بينها، وتفاعلها، 
توس�����يع نطاق المش�����اركة في الرأي قبل إض�����افة إلى 

ة الحوكمة من مجلس اتخاذ القرار. يتكون هيكل أجهز
ال��ذي ينبثق ين التنفي��ذيين المح��افظين، ومجلس الم��دير

ومنظوم��ة الوح��دات خ��اطر، ممن��ه لجن��ة المراجع��ة وال
الدوائر التنفيذية التنظيمية لإلدارة التنفيذية، التي تشمل 

، وم���دققي ، ومكت���ب الت���دقيق ال���داخليولج���ان اإلدارة
   الحسابات الخارجيين.

 
ظي جميع الدول العربية افمحيضم  ،مجلس المحافظين

بالتوجيه   األعض��اء، ويعتبر بمثابة الس��لطة العليا المعنية
االس������تراتيجي والمس������اءلة وتقييم األداء، حيث أناطت 
اتفاقية الص�������ندوق كافة س�������لطات اإلدارة إلى مجلس 
المح��افظين وخّولت��ه س�������لط��ة تفوي� مجلس الم��ديرين 

ت ممارس������ة أي س������لطة ما عدا الس������لطافي التنفيذيين 
. يعقد المجلس اجتماعاته س������نوياً وفقاً )1(لهحص������رية ال

للقواع���د اإلجرائي���ة التي تنظم إجراءات االجتم���اع���ات 
أحد المحافظين من المجلس س��نوياً ينتخب والتص��ويت. 
  رئيساً له بالتناوب.   بين أعضائه

  
من الم���دير الع���ام  يتكون مجلس الم���د���ن الت��ي�����ين،
تعيينهم من  ن، يتممتفرغيرئيس�����اً و�مانية أعض�����اء غير 

جانب مجلس المحافظين من الدول األعض���اء لمدة ��� 
س������نوات قابلة للتجديد. يتولى مجلس المديرين التنفيذيين 
اإلش���راف على نش���اط الص���ندوق، حيث يختص مجتمعاً 
باإلش����راف على وض����ع الس����ياس����ات الجوهرية وخطط 
وبرام� العمل االس�����تراتيجية واألداء ومس�����اءلة اإلدارة 

 المجلس يعقد فع التقارير لمجلس المحافظين.ور  ذيةالتنفي
وفقاً لقواعد ، اجتماعات ربع س������نوية التخاذ القرارات

  وإجراءات التصويت المحددة باتفاقية إنشاء الصندوق.
  

 المنبثق����ة عن مجلس  ،لج������ الم�اج������ �المخ����ا��
الم��ديرين التنفي��ذيين، ته��دف إلى مس��������اع��دة المجلس 

                                                      
فظين وفق اتفاقية تتمثل الس�������لطات الحص�������رية لمجلس المحا  1

إنشاء الصندوق في: تعيين المدير العام رئيس مجلس المديرين 
التنفي��ذيين وأعض���������اء مجلس الم��ديرين التنفي��ذيين، وتح��دي��د 

وإيقاف مكاف�تهم ومخص������ص������اتهم، وقبول األعض������اء الجدد، 

من خ�ل مراقبة س������مة  ،اإلش�����رافية بمهامهبالقيام 
البيانات المالية، ومتابعة تطبيق س�������ياس�������ات إدارة 
المخ��اطر والرق��اب��ة ال��داخلي��ة، وتقييم فع��الي��ة مكت��ب 
التدقيق الداخلي ومناقش��ة تقاريره، ومراقبة اس��تق�لية 

مناقش����ة تقاريره، وتلقي مدقق الحس����ابات الخارجي و
ب�غات المخالفات والتوص�����ية بش������نها. تتكون لجنة 

عن   من ���ة أعض��اء مس��تقلين  مراجعة والمخاطرال
مجلس  قِبَّلإدارة الصندوق التنفيذية، يتم انتخابهم من 

الم���ديرين التنفي���ذيين في ب���داي���ة ك���ل دورة للمجلس. 
  عملها.وتقوم اللجنة بمهامها وفقاً لميثاق ينظم 

  
التي  ،ل��ار� الت��ي�������  م�ظ�م��� ال����دا� الت�ظيمي���  

جلس الم����ديرين لع����ام رئيس ممن الم����دير اتتكون 
متخص��ص��ة هي: الدائرة  تنفيذية  دوائر التنفيذيين وس��ت

االقتص����ادية والفنية، ومعهد الس����ياس����ات االقتص����ادية، 
ودائرة االستثمارات، ودائرة الشؤون المالية والحاسب 
ا�لي، ودائرة الش�������ؤون اإلداري��ة، وال��دائرة الق��انوني��ة. 

لتنفيذية بص����فتها إض����افة إلى ذل�، تتولى لجان اإلدارة ا
الجوهرية،  جهات استشارية تقديم المشورة في األمور

وتتكون عض�����ويتها من كبار مو�في الص�����ندوق ذوي 
االختص�������اص�������ات، وهذه اللجان هي: لجنة القروض، 
ولجن��ة االس�������تثم��ار، واللجن��ة اإلداري��ة، ولجن��ة إدارة 
المخ��اطر. تعم��ل الوح��دات التنظيمي��ة في الص�������ن��دوق 

يش���تمل  ،مترابط ومتكامل  اخلينظام للض���بط الد  بإطار
وإجراءات  ،وقواعد وس������ياس������ات ،على لوائح تنظيمية

وال يتيح  ،تنظم نش�������اطات الص�������ندوق وعملياتهعمل 
  التفرد بالقرار في المسائل الجوهرية. النظام 

  
َ ، مكتب التدقيق الداخلي هاماً في  الذي يش�������كل مكونا

منظومة الض���بط الداخلي، حيث تحرص اإلدارة العليا 
المكتب  تش�����مل مهام .يؤدي دوره باس�����تق�لية أن  على

فعالية أنظمة الض�������بط الداخلي وأنش�������طة إدارة تقييم 
المخاطر والحوكمة وفقاً لمنهجية معتمدة، ويتواص������ل 

قة عن   مباش�������رة مع لجنة المراجعة والمخاطر المنبث
  . مجلس المديرين التنفيذيين

  
حلقة هامة في منظومة الذي يشكل  ،التدقيق الخارجي

لس المحافظين دون غيره الحوكمة، حيث يختص مج
من بتوص�������ية  ،مدققي الحس�������ابات الخارجيينبتعيين 
المديرين التنفيذيين، وال تتيح اتفاقية الص���ندوق  مجلس

لمجلس المحافظين تفوي� هذا االختص����اص ألي من 
  السلطات األخرى بالصندوق. 

  

العضوية، وزيادة رأس المال، وتوزيع الدخل، وتعيين مراقبي 
ختامية، والبت في تفس�����ير الحس�����ابات، واعتماد الحس�����ابات ال

  وتعديلها.  أحكام اتفاقية الصندوق
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 *): إطار الحوكمة في صندوق النقد العربي1شكل رقم (

ربي الهيكل التنظيمي للصندوق، بل يعكس مكونات وعالقات الع النقدال يشكل مخطط أجهزة الحوكمة في صندوق     *
 .العمل المؤسسية بأجهزة الحوكمة فيه
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  مالمح االستراتيجية وإطارها العام  
  

للفترة اراً عاماً الستراتيجيته المعتمدة ندوق إطوضع الص
رؤية الصندوق التي تعكس ، بما يتفق مع 2020- 2015

آم��ال وطموح��ات دول��ه األعض��������اء، وتتطل��ب التطوير 
المس���تمر في مجاالت عمله وأنش���طته لتواكب المتغيرات 
التي تطرأ على هذه الطموحات، حس�������ب المتغيرات في 

، وهو ما يترجمه الص����ندوق الس����احتين اإلقليمية والدولية
في الحرص على تطوير برامجه وآليات عمله ومنظومة 

المعمول بها دولياً. الممارسات لحوكمة لديه وفقاً ألفضل ا
ندوق  باالعتبار كذلك، يأخذ إطار اس�������تراتيجية الص�������

  .واالحتياجات المستقبلية للدول األعضاء التوجهات
  

على االستفادة يركز اإلطار العام الستراتيجية الصندوق 
ندوق، لكونه من المزايا النس�������بية التي  يتمتع بها الص�������

النقدية الوحيدة بالمنطقة العربية، وألهمية المؤس�������س�������ة 
الدور الذي يلعبه كمركز للتالقي والتش�������اور لص�������انعي 
الس��ياس��ات االقتص��ادية والمالية والنقدية، إلى جانب دوره 

ص���ص���ة في بناء القدرات من خالل برامج التدريب المتخ
التي يقدمها معهد الس���ياس���ات االقتص���ادية في الص���ندوق 

ء. كذلك تش���مل هذه المزايا، متانة لكوادر الدول األعض���ا
المركز المالي للص����ندوق بما يعز� ثقة الدول األعض����اء 
فيه، إض��������افة إلى دوره في تقدي� خدمات قبول الودائع 

  .لدول األعضاءلصالح اوإدارة االستثمارات 
  

جية الص�����ندوق اهتماماً العام الس�����تراتي كما يولي اإلطار
ر وتعزيز قدرته المتاحة لتطوي باس�������تغالل الفرصكبيراً 

على االستجابة لالحتياجات المتزايدة للدول األعضاء في 
توفير الدع� المالي، وتقدي� المش�������ورة الفنية في مجاالت 
اإلص�������ال� االقتص�������ادي، وتلبية االحتياجات المتنامية 

لتدريب وبناء القدرات في مختلف والمتنوعة في مجال ا
  المجاالت االقتصادية والمالية. 

  
ة الوس�ائل المتاحة للص�ندوق، واتس�ا� نطاق منحت مرون

أنش�������طت��ه ميزة نس�������بي��ة أخرى تَُمِكن��ه من التع��ام��ل مع 
التح��دي��ات التي يمكن أن تواجهه��ا اقتص���������ادات ال��دول 
العربي����ة، بم����ا يتواك����ب مع االتج����اه����ات والتطورات 

المالية العالمية، واالنعكاسات المحتملة على االقتصادية و
أس������واق المال العربية. القطاعات المالية والمص������رفية و

���كلت احتياجات الدول العربية، مرجعاً مهماً للص��ندوق 
 -2015عند إعداد اإلطار العام الس�������تراتيجيته للفترة �

�، حي� ركز هذا اإلطار على اس��تخالص وتحديد 2020
ل األعض��������اء خالل الس�������نوات توقع��ات وتطلع��ات ال��دو

به ذلك من تعزيز لقنو قادمة، وما يتطل ات التواص��������ل ال
الفعّال معها، وتطوير قدراته ومبادراته الرامية لمس���اعدة 

طوير نش�������اطه البحثي إض�������افة إلى تدوله األعض�������اء، 
واإلحص�����ائي لتوفير بيانات اقتص�����ادية موثوقة، وتقارير 

ص��������انعي تحليلي��ة، أكثر ��������موالً وعمق��اً، ت��دع� جهود 
  السياسات والباحثين.

  

  
تأتي رؤية الصندوق انطالقاً من رسالته التي وضحتها 

ه، التي تتلخص في وضع األسس النقدية التي ئاتفاقية إنشا
ادي العربي وتدفع عجلة التنمية تحقق التكامل االقتص

االقتصادية في كل الدول العربية. وفي سياق سعي 
ه يعمل باستمرار على الصندوق لتحقيق هذه الرسالة، فإن

تطوير ورفع كفاءة وفعالية برامجه وأنشطته وعملياته 
نه م ن االستفادة من مزاياه لتتالءم مع المتغيرات، بما يَُمّكِ

 لتعزيز دوره الرائد في خدمة النسبية والفرص المتاحة
  الدول العربية األعضاء.

 
  االستراتيجيةاألهداف 

يق رؤيته يتطلع صندوق النقد العربي إلى تحق
قيق مجموعة من األهداف، االستراتيجية من خالل تح

تغطي ثالثة مجاالت متكاملة، تتمثل في تعزيز فرص 
ونقدية النمو الشامل، وإرساء مؤسسات اقتصادية ومالية 

، وتقوية التعاون والتكامل االقتصادي العربي، كفؤة
سات المالية والنقدية بالتعاون الوثيق مع المؤس

لصلة، اإلقليمية والدولية األخرى ذات ا واالقتصادية
  فضالً عن تطوير قدرات وفعالية بنيانه المؤسسي. 

  
رتقاء اال :في لصندوقلتتمثل األهداف االستراتيجية 

بأنشطة وبرامج دعم اإلصالحات التي تعزز االستقرار 
وتطوير برامج االقتصادي الكلي في الدول العربية، 

صرفي وزيادة فرص ومبادرات القطاع المالي والم
تعزيز الدور المالية، و الوصول للتمويل والخدمات

المحوري للصندوق كمركز للتالقي والتشاور لصانعي 
التكامل  ودعم مشاريعالسياسات االقتصادية والمالية 

تعزيز دور واالقتصادي والمالي في الدول العربية، 

 )2020 – 2015إطار استراتيجية الصندوق (
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كز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية الصندوق كمر
  اختصاصاته.القدرات في مجاالت  وبناء

  
  هداف االستراتيجيةاألالوسائل واألنشطة لتحقيق 

، 2020-2015اس��تراتيجية الص��ندوق، للفترة  تتض��من
، الوس�������ائل المتاحةالعمل على رفع كفاءة اس�������تخدام 

واس�������تحدا� وس�������ائل جديدة تس�������هم في تعزيز نتائج 
األنش������طة المتنوعة والمتطورة، التي يقوم الص������ندوق 

ئها للوص����ول إلى أفض����ل النتائج المرجوة، وتحقيق بأدا
أهداف االس����تراتيجية على النحو الذي يحقق طموحات 

  لدول األعضاء. ا
  

تتض�������من الوس�������ائل، التي يس�������تخدمها ، في هذا اإلطار
الصندوق لمساعدة دوله األعضاء، مجموعة من النوافذ 

لمواجهة العجز الكلي في  المالياإلقراض��ية لتقديم الدعم 
الهيكلية في قطاع ن المدفوعات، ودعم اإلصالحات ميزا

مالية الحكومة والقطاع المالي والمص�������رفي، و�ل� في 
اتفاقية إنش�����اء  الذي تض�����عهإطار النش�����اط اإلقراض�����ي 

الص�������ندوق على رأ� قائمة الوس�������ائل التي أتيح� له 
م الصندوق تسهيالته االئتمانية دِّ قَ لتحقيق أهداف إنشائه. يُ 
فاوتة ا�جال للدول األعض�������اء في  ش�������كل قروض مت

تقديم معظم التس���هيالت  ومتس���مة بالتيس���ير. ويص���احب
االئتمانية، إجراء مش��اورات مع الس��لطات المختص��ة في 

برنامج ل�ص����ال� المقترض����ة لالتفاق معها على  الدول
الس����ياس����ات واإلجراءات المناس����بة االقتص����ادي يش����مل 

والمالية لمعالجة وإص�������ال� أوض�������اعها االقتص�������ادية، 
  إضافة إلى متابعة تنفيذها.  قدية، والن

  
اس��تراتيجية ض��من  ال�دف االس��تراتيجي األولمن تض��َّ 

، العم��ل على االرتق��اء هالص�������ن��دوق المنو� عنه��ا بع��الي��
بأنشطة وبرامج دعم اإلصالحات التي تعزز االستقرار 
االقتص�ادي الكلي في الدول العربية، من خالل التركيز 

ي يقوم بها الصندوق على تطوير البرامج واألنشطة الت
ل��دعم جهود ال��دول األعض���������اء في س�������عيه��ا لتحقيق 

القتص����ادي الكلي، س����واء من خالل الدعم االس����تقرار ا
المالي المص���حوب ببرامج اإلص���ال� االقتص���ادي، أو 
من خالل تعزيز المشورة الفنية الالزمة في هذا الشأن. 

هدف،  هذا ال طار  مل العمل في إ تحقيق اله�دف ويش�������
الص����ندوق في ص����دارة أولوياته ض����عه الفرعي الذي ي

المس��تمر ر تطوياليتمثل في وخالل فترة االس��تراتيجية، 
من خالل المراجعة لنش�����اط اإلقراض�����ي للص�����ندوق، ل

وم��د� مالءمته��ا مع  ،لتس�������هيالت المتوفرةال��دوري��ة ل
تطوير اإلجراءات ومتطلب����ات ال����دول األعض����������اء، 

  .المرتبطة بعمليات اإلقراض
  

األدوات اله���ام��ة التي ن م نش���������ا� االس�������ت�م���اريعتبر 
 يس��تخدمها الص��ندوق لتقديم الدعم لدوله األعض��اء، حيث

يتض�������من نش�������اط االس�������تثمار قبول الودائع من الدول 
األعض��اء والم�س��س��ات المالية العربية، وإدارة المحاف� 
االس�������تثم���اري���ة ني���اب���ة عنه���ا، وتق���ديم المعون���ة الفني���ة 
االس����تثمارية. تتض����من اس����تراتيجية الص����ندوق، للفترة 

الصندوق  ، مجموعة من األهداف يرمي2020 - 2015
النش��اط االس��تثماري، من أهمها العمل لتحقيقها في نطاق 

على تنمية نش�������اط قبول الودائع من الدول األعض�������اء 
والم�س��س��ات المالية العربية، بما يتض��من توس��يع قاعدة 
الجه����ات المودع����ة وتنوعه����ا الج�رافي عن طريق 

الم�س��س��ات ، وألعض��اءتقطاب أكبر عدد من الدول ااس��
ا يس�������هم في توس�������يع وتنو ة، مم��ّ يع والمنظم��ات العربي��ّ

مص����ادر تمويل هذا النش����اط. كما يس����تهدف الص����ندوق 
خالل فترة االس�������تراتيجية، بذل مزيد من الجهود لتنمية 
نش���اط إدارة المحاف� االس���تثمارية، بما يتض���من تش���جيع 

، المنظمات العربيةالم�س������س������ات والدول األعض������اء و
انات الص�����ندوق في إدارة احتياطاتها ة من إمكلالس�����تفاد

لص����ندوق خدمات إدارة المحاف� الخارجية، حيث يوفر ا
  ة. المالي ارية بالودائع والسندات واألوراقاالستثم

  
الس����عي نش����اط الص����ندوق االس����تثماري أيض����اً يش����مل 

مع الجهات التي أس���ندت جزء  تهلتطوير وتوس���يع عالق
تقديم إض�����افة إلى  من احتياطاتها للص�����ندوق إلدارتها،

تنمية وتوس������يع عالقات والمعونة الفنية االس������تثمارية، 
ال��ت��ع����اون م��ع ال����دول ال��ع��رب��ي����ة ف��ي��م����ا ي��خ��� إدارة 
االحتياطيات الخارجية، وتحفيزها للتواص�������ل وتبادل 

الدعم الذي يقدمه األفكار مع الص����ندوق، بهدف تطوير 
  .المجال الصندوق في هذا

  
في  ق،ناها الص�����ندوالبرامج والمبادرات التي يتبتمثل 

ية  مال قدية إطار تقوية القطاعات ال ية والن والمص�������رف
ب��ال��دول العربي��ة، وتعزيز فر� الوص�������ول للتموي��ل 

أحد أدوات الص�����ندوق التي يقدم من والخدمات المالية، 
حيث تس���هم هذ� خاللها دعمه للدول العربية األعض���اء 

لي  لم����ا قط����اع ا ل برامج في تعميق ا ل مب����ادرات وا ل ا
في األهمية الكبيرة لهذا قة الص�����ندوق والمص�����رفي، لث

القطاع ودور� في دعم فر� النمو الش�������امل وتحقيق 
  .االستقرار االقتصادي والمالي

  
-2015تتضمن أهداف استراتيجية الصندوق خالل الفترة 

تطوير برامج دعم القطاع المالي والمصرفي ، 2020
، من خالل إطالق مبادرة في الدول العربية وأسواق المال

بالعمالت المحلية، والعمل ملة لتطوير أسواق السندات شا
على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق مبادرات 
تطوير أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، 

والسعي نحو تشجيع وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، 
شريعات الرقابية ومساندة الجهود الرامية لتقوية الت

لكلية، إلى جانب اسات الرقابة االحترازية اوتحسين سي
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تطوير نطاق البيانات والمعلومات والمؤشرات لقياس أداء 
   .القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال

  
�رام� وأنش����طة التدري� و�نا� تعتبر  ،من جهة أخرى

، في القطاعات االقتص�������ادية والمالية والنقدية القدرات
 ،قدمها الصندوق، التي يالعربية واإلحصائية والتجارية

أحد  ،من خالل معهد الس����ياس����ات االقتص����ادية التابع له
أهم أدوات��ه في القي��ام ب��دوره وتحقيق أه��داف��ه المتعلق��ة 
بكونه مركزاً للمعرفة والخبرة والمش�������ورة الفنية وبناء 
نامي  كاً لت قدرات في مجاالت اختص��������اص��������ه، إدرا ال

ية وتأهيل األعضاء لتوفير المعرفة الفن احتياجات الدول
. من هذا المنطلق، تتضمن استراتيجية الرسمية الكوادر

، تطوير وتحديث المحتوى 2020-2015الص�������ندوق 
العلمي لكافة البرامج التدريبية القائمة، والتوس�������ع في 
قائمة األنش�����طة والبرامج التدريبية، كذلك التوس�����ع في 

ا الص�������ن��دوق في ال��دول البرامج الت��دريبي��ة التي يق��دمه��
ياألعض��������اء،  ذ برامج وإرس��������اء القواعد الالزمة لتنف

 .التدريب عن بُعد
 

 ،ا��ص���ا�اتإعداد النش���ا� ال���� ويعتبر الص���ندوق 
أح����د أهم األدوات التي تس�������هم في تعزيز ق����درات 
المختص���ين والمهتمين في الش���أن االقتص���ادي والمالي 

يولي . في ه���ذا اإلط���ار، والنق���دي في ال���دول العربي���ة
والنش���رات اهتماما كبيراً الص���ندوق نش���اط الدراس���ات، 

علمية الوس�������ائل واحدة من أهم الاعتبار أنها تمثل على 
للبحث والتقص��ي حول المو���وعات المختلفة من أجل 
الوص�����ول إلى و������ع الس�����ياس�����ات واتخاذ القرارات 

ل القنوات التي يمكن من كِ ش��َّ كما أنها تُ  ،المالئمة بش��أنها
القة خاللها طر� ومناقش������ة القض������ايا الراهنة ذات الع

ناء على  ها. ب ية وزيادة الوعي ب باالقتص��������ادات العرب
جهود الصندوق خالل فترة االستراتيجية ذلك، تضمنت 

، واالرتقاء ذات العالقة التوس�������ع في مجاالت األبحا�
ائمة، بالنش���رات والتقارير االقتص���ادية واإلحص���ائية الق

م في هِ س�������ْ تُ  ،والس�������عي إلطالق مجموعة من التقارير
إثراء الفكر ، وقرار االقتص�������اديمس�������اعدة ص�������ناع ال

على تطوير مب��ادرة  يعم��ل الص�������ن��دوقالعربي، كم��ا 
اإلحص�����اءات العربية �عربس�����تات�، إلى جانب إعداد 

  ونشر بيانات مالية موجزة عن الدول العربية.
  

بمجموعة من على صعيد آخر، تزخر مكتبة الصندوق 
، والنقدية واإلحص������ائية المراجع االقتص������ادية والمالية

ت من األوراق البحثية والتقارير الدورية دارااإلص�������و
هذه التي تم نشرها، فضالً عن السعي المستمر إلثراء 

    .تمرةالمجموعة، وتحديثها بصورة مس
  

كأمانة فنية  تطوير دورهكذلك يحرص الصندوق على 
ل�ج�� م�اف�� ال�ص�����ار� ال�رك�ية وم�س�����������ات 

 ك��أح��د ،العربالنق��د العر�ي��ة ومج�� و�را� ال���الي��ة 
الوس��ائل التي يس��تخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة 
بالتنس�������يق بين الدول األعض�������اء في المجالين النقدي 

وتنس���يق مواق� الدول األعض���اء في مواجهة  ،والمالي
بما يحقق  ،الدوليةالمش�������كالت النقدية واالقتص�������ادية 

تمثل االجتماعات الس�������نوية  المش�������تركة،مص�������الحها 
الموا���يع التي  لمناقش��ة عدد منإطاراً هاماً  ينللمجلس��

بجانب القض����ايا ، تتص����ل بأهدا� الص����ندوق مباش����رة
   ن. اسالراهنة المختلفة التي يناقشها المجل

 
  فريق دعم االستراتيجية 
 

بعض����وية من  ،تم تش����كيل �فريق دعم االس����تراتيجية�
ندوق، لدعم ومتابعة تنفيذ اس�������تراتيجية  دوائر الص�������

والفعالية. تتضمن مهام الصندوق بقدر عاٍل من الكفاءة 
الفريق التواص��������ل ب��اس�������تمرار وب��انتظ��ام ب��الوح��دات 

ناقشة مكونات وأبعاد مؤشرات التنظيمية بالصندوق لم
دراس�������ة اإلنجاز، وما يتعلق ببطاقات توازن األداء، و

مناقش�������ة المت�يرات و ،طط بعيدة المدىقترحات الخم
. كذلك تنفيذ االس������تراتيجيةوالمس������تجدات التي يتطلبها 

من��اقش���������ة تق��ارير ال��دوائر عن النت���ائج ق ولى الفرييت
وإع����داد تق����ارير األداء على المس�������توى  ،المحقق����ة

تنظيم حلق���ات تثقيفي���ة وور� عم���ل والمؤس�������س�������ي، 
تق����دم في تنفي����ذ حول وعرو� تق����ديمي����ة  م����دى ال

تنس�������يق جهود الدوائر إ��������افة إلى يجية، االس�������ترات
للتخطيط االس���تراتيجي للمرحلة الخمس���ية الالحقة، إلى 

ان��ب تش�������جيع المب��ادرات واالبتك��ار على مس�������توى ج��
  .التنظيميةوالوحدات  الصندوق

  
 
  
�طار دور الص�����ندوق في دعم االقتص�����ادات العربية، ب

التطورات االقتص�������ادية العالمية التي تنعكس ومتابعة 
ها، يتابع الص���ندوق بالرص���د ئبدرجات متفاوتة على أدا

ة على كافة التطورات والتوجهات االقتص��ادي ،والتحليل
ذات الص����لة المباش����رة  ،المس����تويات اإلقليمية والدولية

  آفاق النمو االقتصادي العربي.بوغير المباشرة 
  

االقتص��������ادات العربي��ة ب��درج��ة انفت��ا� كبيرة على تتمتع 
االقتص�������اد العالمي، إال أن هذا االنفتا� جعلها عر��������ة 
بص������ورة مباش������رة وغير مباش������رة لتداعيات التطورات 

بشكل كبير، خاصةً  2018لمية خالل عام االقتصادية العا
التطورات بالمناطق االقتص�������ادية التي تمثل الش������ريك 

عربية. على س������بيل المثال ف�ن التجاري الرئيس للبلدان ال
االقتصادات العربية قد تأثرت بالتطورات المتعلقة بأسعار 

البنك المركزي بدء الفائدة بالواليات المتحدة األمريكية، و
اعتباراً من عمليات شراء األصول يص تقلفي األوروبي 

 2018خالصة أنشطة الصندوق خالل عام 
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كز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية الصندوق كمر
  اختصاصاته.القدرات في مجاالت  وبناء

  
  هداف االستراتيجيةاألالوسائل واألنشطة لتحقيق 

، 2020-2015اس��تراتيجية الص��ندوق، للفترة  تتض��من
، الوس�������ائل المتاحةالعمل على رفع كفاءة اس�������تخدام 

واس�������تحدا� وس�������ائل جديدة تس�������هم في تعزيز نتائج 
األنش������طة المتنوعة والمتطورة، التي يقوم الص������ندوق 

ئها للوص����ول إلى أفض����ل النتائج المرجوة، وتحقيق بأدا
أهداف االس����تراتيجية على النحو الذي يحقق طموحات 

  لدول األعضاء. ا
  

تتض�������من الوس�������ائل، التي يس�������تخدمها ، في هذا اإلطار
الصندوق لمساعدة دوله األعضاء، مجموعة من النوافذ 

لمواجهة العجز الكلي في  المالياإلقراض��ية لتقديم الدعم 
الهيكلية في قطاع ن المدفوعات، ودعم اإلصالحات ميزا

مالية الحكومة والقطاع المالي والمص�������رفي، و�ل� في 
اتفاقية إنش�����اء  الذي تض�����عهإطار النش�����اط اإلقراض�����ي 

الص�������ندوق على رأ� قائمة الوس�������ائل التي أتيح� له 
م الصندوق تسهيالته االئتمانية دِّ قَ لتحقيق أهداف إنشائه. يُ 
فاوتة ا�جال للدول األعض�������اء في  ش�������كل قروض مت

تقديم معظم التس���هيالت  ومتس���مة بالتيس���ير. ويص���احب
االئتمانية، إجراء مش��اورات مع الس��لطات المختص��ة في 

برنامج ل�ص����ال� المقترض����ة لالتفاق معها على  الدول
الس����ياس����ات واإلجراءات المناس����بة االقتص����ادي يش����مل 

والمالية لمعالجة وإص�������ال� أوض�������اعها االقتص�������ادية، 
  إضافة إلى متابعة تنفيذها.  قدية، والن

  
اس��تراتيجية ض��من  ال�دف االس��تراتيجي األولمن تض��َّ 

، العم��ل على االرتق��اء هالص�������ن��دوق المنو� عنه��ا بع��الي��
بأنشطة وبرامج دعم اإلصالحات التي تعزز االستقرار 
االقتص�ادي الكلي في الدول العربية، من خالل التركيز 

ي يقوم بها الصندوق على تطوير البرامج واألنشطة الت
ل��دعم جهود ال��دول األعض���������اء في س�������عيه��ا لتحقيق 

القتص����ادي الكلي، س����واء من خالل الدعم االس����تقرار ا
المالي المص���حوب ببرامج اإلص���ال� االقتص���ادي، أو 
من خالل تعزيز المشورة الفنية الالزمة في هذا الشأن. 

هدف،  هذا ال طار  مل العمل في إ تحقيق اله�دف ويش�������
الص����ندوق في ص����دارة أولوياته ض����عه الفرعي الذي ي

المس��تمر ر تطوياليتمثل في وخالل فترة االس��تراتيجية، 
من خالل المراجعة لنش�����اط اإلقراض�����ي للص�����ندوق، ل

وم��د� مالءمته��ا مع  ،لتس�������هيالت المتوفرةال��دوري��ة ل
تطوير اإلجراءات ومتطلب����ات ال����دول األعض����������اء، 

  .المرتبطة بعمليات اإلقراض
  

األدوات اله���ام��ة التي ن م نش���������ا� االس�������ت�م���اريعتبر 
 يس��تخدمها الص��ندوق لتقديم الدعم لدوله األعض��اء، حيث

يتض�������من نش�������اط االس�������تثمار قبول الودائع من الدول 
األعض��اء والم�س��س��ات المالية العربية، وإدارة المحاف� 
االس�������تثم���اري���ة ني���اب���ة عنه���ا، وتق���ديم المعون���ة الفني���ة 
االس����تثمارية. تتض����من اس����تراتيجية الص����ندوق، للفترة 

الصندوق  ، مجموعة من األهداف يرمي2020 - 2015
النش��اط االس��تثماري، من أهمها العمل لتحقيقها في نطاق 

على تنمية نش�������اط قبول الودائع من الدول األعض�������اء 
والم�س��س��ات المالية العربية، بما يتض��من توس��يع قاعدة 
الجه����ات المودع����ة وتنوعه����ا الج�رافي عن طريق 

الم�س��س��ات ، وألعض��اءتقطاب أكبر عدد من الدول ااس��
ا يس�������هم في توس�������يع وتنو ة، مم��ّ يع والمنظم��ات العربي��ّ

مص����ادر تمويل هذا النش����اط. كما يس����تهدف الص����ندوق 
خالل فترة االس�������تراتيجية، بذل مزيد من الجهود لتنمية 
نش���اط إدارة المحاف� االس���تثمارية، بما يتض���من تش���جيع 

، المنظمات العربيةالم�س������س������ات والدول األعض������اء و
انات الص�����ندوق في إدارة احتياطاتها ة من إمكلالس�����تفاد

لص����ندوق خدمات إدارة المحاف� الخارجية، حيث يوفر ا
  ة. المالي ارية بالودائع والسندات واألوراقاالستثم

  
الس����عي نش����اط الص����ندوق االس����تثماري أيض����اً يش����مل 

مع الجهات التي أس���ندت جزء  تهلتطوير وتوس���يع عالق
تقديم إض�����افة إلى  من احتياطاتها للص�����ندوق إلدارتها،

تنمية وتوس������يع عالقات والمعونة الفنية االس������تثمارية، 
ال��ت��ع����اون م��ع ال����دول ال��ع��رب��ي����ة ف��ي��م����ا ي��خ��� إدارة 
االحتياطيات الخارجية، وتحفيزها للتواص�������ل وتبادل 

الدعم الذي يقدمه األفكار مع الص����ندوق، بهدف تطوير 
  .المجال الصندوق في هذا

  
في  ق،ناها الص�����ندوالبرامج والمبادرات التي يتبتمثل 

ية  مال قدية إطار تقوية القطاعات ال ية والن والمص�������رف
ب��ال��دول العربي��ة، وتعزيز فر� الوص�������ول للتموي��ل 

أحد أدوات الص�����ندوق التي يقدم من والخدمات المالية، 
حيث تس���هم هذ� خاللها دعمه للدول العربية األعض���اء 

لي  لم����ا قط����اع ا ل برامج في تعميق ا ل مب����ادرات وا ل ا
في األهمية الكبيرة لهذا قة الص�����ندوق والمص�����رفي، لث

القطاع ودور� في دعم فر� النمو الش�������امل وتحقيق 
  .االستقرار االقتصادي والمالي

  
-2015تتضمن أهداف استراتيجية الصندوق خالل الفترة 

تطوير برامج دعم القطاع المالي والمصرفي ، 2020
، من خالل إطالق مبادرة في الدول العربية وأسواق المال

بالعمالت المحلية، والعمل ملة لتطوير أسواق السندات شا
على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق مبادرات 
تطوير أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، 

والسعي نحو تشجيع وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، 
شريعات الرقابية ومساندة الجهود الرامية لتقوية الت

لكلية، إلى جانب اسات الرقابة االحترازية اوتحسين سي

 7 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

تطوير نطاق البيانات والمعلومات والمؤشرات لقياس أداء 
   .القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال

  
�رام� وأنش����طة التدري� و�نا� تعتبر  ،من جهة أخرى

، في القطاعات االقتص�������ادية والمالية والنقدية القدرات
 ،قدمها الصندوق، التي يالعربية واإلحصائية والتجارية

أحد  ،من خالل معهد الس����ياس����ات االقتص����ادية التابع له
أهم أدوات��ه في القي��ام ب��دوره وتحقيق أه��داف��ه المتعلق��ة 
بكونه مركزاً للمعرفة والخبرة والمش�������ورة الفنية وبناء 
نامي  كاً لت قدرات في مجاالت اختص��������اص��������ه، إدرا ال

ية وتأهيل األعضاء لتوفير المعرفة الفن احتياجات الدول
. من هذا المنطلق، تتضمن استراتيجية الرسمية الكوادر

، تطوير وتحديث المحتوى 2020-2015الص�������ندوق 
العلمي لكافة البرامج التدريبية القائمة، والتوس�������ع في 
قائمة األنش�����طة والبرامج التدريبية، كذلك التوس�����ع في 

ا الص�������ن��دوق في ال��دول البرامج الت��دريبي��ة التي يق��دمه��
ياألعض��������اء،  ذ برامج وإرس��������اء القواعد الالزمة لتنف

 .التدريب عن بُعد
 

 ،ا��ص���ا�اتإعداد النش���ا� ال���� ويعتبر الص���ندوق 
أح����د أهم األدوات التي تس�������هم في تعزيز ق����درات 
المختص���ين والمهتمين في الش���أن االقتص���ادي والمالي 

يولي . في ه���ذا اإلط���ار، والنق���دي في ال���دول العربي���ة
والنش���رات اهتماما كبيراً الص���ندوق نش���اط الدراس���ات، 

علمية الوس�������ائل واحدة من أهم الاعتبار أنها تمثل على 
للبحث والتقص��ي حول المو���وعات المختلفة من أجل 
الوص�����ول إلى و������ع الس�����ياس�����ات واتخاذ القرارات 

ل القنوات التي يمكن من كِ ش��َّ كما أنها تُ  ،المالئمة بش��أنها
القة خاللها طر� ومناقش������ة القض������ايا الراهنة ذات الع

ناء على  ها. ب ية وزيادة الوعي ب باالقتص��������ادات العرب
جهود الصندوق خالل فترة االستراتيجية ذلك، تضمنت 

، واالرتقاء ذات العالقة التوس�������ع في مجاالت األبحا�
ائمة، بالنش���رات والتقارير االقتص���ادية واإلحص���ائية الق

م في هِ س�������ْ تُ  ،والس�������عي إلطالق مجموعة من التقارير
إثراء الفكر ، وقرار االقتص�������اديمس�������اعدة ص�������ناع ال

على تطوير مب��ادرة  يعم��ل الص�������ن��دوقالعربي، كم��ا 
اإلحص�����اءات العربية �عربس�����تات�، إلى جانب إعداد 

  ونشر بيانات مالية موجزة عن الدول العربية.
  

بمجموعة من على صعيد آخر، تزخر مكتبة الصندوق 
، والنقدية واإلحص������ائية المراجع االقتص������ادية والمالية

ت من األوراق البحثية والتقارير الدورية دارااإلص�������و
هذه التي تم نشرها، فضالً عن السعي المستمر إلثراء 

    .تمرةالمجموعة، وتحديثها بصورة مس
  

كأمانة فنية  تطوير دورهكذلك يحرص الصندوق على 
ل�ج�� م�اف�� ال�ص�����ار� ال�رك�ية وم�س�����������ات 

 ك��أح��د ،العربالنق��د العر�ي��ة ومج�� و�را� ال���الي��ة 
الوس��ائل التي يس��تخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة 
بالتنس�������يق بين الدول األعض�������اء في المجالين النقدي 

وتنس���يق مواق� الدول األعض���اء في مواجهة  ،والمالي
بما يحقق  ،الدوليةالمش�������كالت النقدية واالقتص�������ادية 

تمثل االجتماعات الس�������نوية  المش�������تركة،مص�������الحها 
الموا���يع التي  لمناقش��ة عدد منإطاراً هاماً  ينللمجلس��

بجانب القض����ايا ، تتص����ل بأهدا� الص����ندوق مباش����رة
   ن. اسالراهنة المختلفة التي يناقشها المجل

 
  فريق دعم االستراتيجية 
 

بعض����وية من  ،تم تش����كيل �فريق دعم االس����تراتيجية�
ندوق، لدعم ومتابعة تنفيذ اس�������تراتيجية  دوائر الص�������

والفعالية. تتضمن مهام الصندوق بقدر عاٍل من الكفاءة 
الفريق التواص��������ل ب��اس�������تمرار وب��انتظ��ام ب��الوح��دات 

ناقشة مكونات وأبعاد مؤشرات التنظيمية بالصندوق لم
دراس�������ة اإلنجاز، وما يتعلق ببطاقات توازن األداء، و

مناقش�������ة المت�يرات و ،طط بعيدة المدىقترحات الخم
. كذلك تنفيذ االس������تراتيجيةوالمس������تجدات التي يتطلبها 

من��اقش���������ة تق��ارير ال��دوائر عن النت���ائج ق ولى الفرييت
وإع����داد تق����ارير األداء على المس�������توى  ،المحقق����ة

تنظيم حلق���ات تثقيفي���ة وور� عم���ل والمؤس�������س�������ي، 
تق����دم في تنفي����ذ حول وعرو� تق����ديمي����ة  م����دى ال

تنس�������يق جهود الدوائر إ��������افة إلى يجية، االس�������ترات
للتخطيط االس���تراتيجي للمرحلة الخمس���ية الالحقة، إلى 

ان��ب تش�������جيع المب��ادرات واالبتك��ار على مس�������توى ج��
  .التنظيميةوالوحدات  الصندوق

  
 
  
�طار دور الص�����ندوق في دعم االقتص�����ادات العربية، ب

التطورات االقتص�������ادية العالمية التي تنعكس ومتابعة 
ها، يتابع الص���ندوق بالرص���د ئبدرجات متفاوتة على أدا

ة على كافة التطورات والتوجهات االقتص��ادي ،والتحليل
ذات الص����لة المباش����رة  ،المس����تويات اإلقليمية والدولية

  آفاق النمو االقتصادي العربي.بوغير المباشرة 
  

االقتص��������ادات العربي��ة ب��درج��ة انفت��ا� كبيرة على تتمتع 
االقتص�������اد العالمي، إال أن هذا االنفتا� جعلها عر��������ة 
بص������ورة مباش������رة وغير مباش������رة لتداعيات التطورات 

بشكل كبير، خاصةً  2018لمية خالل عام االقتصادية العا
التطورات بالمناطق االقتص�������ادية التي تمثل الش������ريك 

عربية. على س������بيل المثال ف�ن التجاري الرئيس للبلدان ال
االقتصادات العربية قد تأثرت بالتطورات المتعلقة بأسعار 

البنك المركزي بدء الفائدة بالواليات المتحدة األمريكية، و
اعتباراً من عمليات شراء األصول يص تقلفي األوروبي 

 2018خالصة أنشطة الصندوق خالل عام 
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مليون د.ع.ح.، تع��ادل نحو  189حوالي  2018ع��ام 
  . ر أمريكين دوالمليو 793

  
ل�تقاري�، والن������ات، وال��و�، والدرا�����ات بالنس����بة 

في س����ياق  ،2018الت� ������در�ا ال�����ندو� ��ل �ا� 
متخذي القرار وصناع المتواصل لدعم ومساعدة  هسعي

 تالس����ياس����ات االقتص����ادية في الدول العربية، فقد ش����مل
 "2018إصدار "التقريــر االقتصـادي العربـي الموحد 

كما تم إصدار تقرير "آفاق  .عربية واإلنجليزيةتين الباللغ
، 2018االقتص����اد العربي" إص����داري أبريل وس����بتمبر 

تض����من توقعات األداء االقتص����ادي للدول العربية الذي 
  . 2019و 2018لعامي 

  
تقريراً جديداً ، 2018خالل عام ، كذلك، أصدر الصندوق

ص ، كتقرير متخص"نافذة على طريق اإلصالحبعنوان "
المحاور التفص������يلية لبرامج اإلص������الحات يتطرق ألحد 

المتمثل  ،االقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية
التقرير . كما أصدر الصندوق في إصالح الخدمة المدنية

 )III( الس����نوي للتطورات الرقابية وتنفيذ متطلبات بازل
على الجهود القى الض�������وء ال���ذي في ال���دول العربي���ة، 

لمركزية ومؤس��س��ات النقد ة من قبل المص��ارف االمبذول
بة  يات الرقا بالتطوير المس�������تمر �ل ية فيما يتعلق  العرب
المص�������رفي��ة وتنفي��ذ المتطلب��ات والمع��ايير ال��دولي��ة ومن 

لض��مان الس��المة المص��رفية  )III(أهمها متطلبات بازل 
  واالستقرار المالي.

  
، وأوراق الدراسات من جهة أخرى، تم إعداد مجموعة من

محددات " :تناولت موضوعات متنوعة منهاالعمل، 
"، مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية

في  )III(إدارة مخاطر السيولة في إطار متطلبات بازل و"
وازين المدفوعات ووضع االستثمار م"، و"البلدان العربية

تطبيقات "، و"والتحدياتالدولي في الدول العربية: الواقع 
تطور هيكل "، و"ي الدول العربيةنات الكبيرة فالبيا

"، التجارة الخارجية والبينية في الدول العربية
انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط "و

قياس محددات التجارة الخارجية للدول "، و"االقتصادي
ب مؤشر "احتسا"، والعربية باستخدام نماذج الجاذبية

المالي وتقدير العالقة بين الشمول  ُمركب للشمول المالي،
"أداء ووالناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية "، 

، األسواق المالية اإلسالمية والتقليدية وآليات التطوير"
"حدود و "سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية"،و

صادي بين الدين العام القابل لالستمرار والنمو االقت
، ية"سقاطات على حالة الدول العربالنظرية والواقع: إ

"مراجعة معايير االتحادات النقدية واستشراف تجربة و
، االتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "

" تنبؤات ، و"مفهوم وقياس الرفاه ومؤشرات الفقر"و
المدخالت الحسابات القومية السنوية باستخدام نموذج 

الية على النمو النقدية والم " أثر السياسةو، والمخرجات "
  .االقتصادي في الدول العربية"

  
، 2018أص��در الص��ندوق خالل عام ، للنش��راتبالنس��بة 

، "تنافس���ية االقتص���ادات العربية" نش���رةمن  الثالثالعدد 
نش��رة إحص��اءات تنافس��ية التجارة "من  الس��ادسالعدد و

   ."والبينية في الدول العربيةالخارجية 
  

التي قدمها الص��ندوق لدوله  فنيةالمعونة البخص��و� 
، فقد غطت المجاالت ذات 2018األعضاء خالل عام 

للقطاع الص�������لة ب�نش�������طته مثل تطوير البنية التحتية 
، المالي والمص������رفي وأس������واق الس������ندات الحكومية

اإلحصاءات وتطوير وتعزيز القدرات في مجال إعداد 
وتطبيق المنهجيات اإلحص����ائية المعمول  االقتص����ادية
وغيرها من المجاالت ذات الص��لة. ارتكز بها عالمياً، 

نش��اط المعونة الفنية الذي قام به الص��ندوق، في مجال 
دعم تطوير القطاع المالي والمص��رفي وأس��واق المال 
العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في 

ش�������مول الم�الي من خالل توفير فر� أكبر تعزيز ال
ات المالية والمص����رفية من والخدمللوص����ول للتمويل 

إض�����افة إلى قبل الش�����ركات الص�����غيرة والمتوس�����طة، 
تعزيز اإلجراءات واألطر المؤس����س����ية والرقابية التي 

ية،  مال ية لمس�������تهلكي الخدمات ال والعمل توفر الحما
طوي��ل  المواتي��ة لتوفير التموي��لعلى توفير الظروف 

األجل وتطوير المؤس����س����ات المالية غير المص����رفية، 
وتنش�������ي� أس�������واق أدوات الدين على تطوير والعمل 

ف���ة إلى تقوي���ة مقوم���ات ب���العمالت المحلي���ة، إض���������ا
  المصرفية.االستقرار المالي والرقابة 

  
الذي يقوم به التدريب وبناء القدرات، بالنس����بة لنش����اط 

تصادية التابع الصندوق من خالل معهد السياسات االق
ى العمل عل 2018واص�ل الص�ندوق خالل عام ، فقد له

اء ب�نش�������طة التدريب وتحديث المحتوى العلمي االرتق
لكافة البرامج التدريبية الُمقَدَمة، وتوسيع قائمة األنشطة 

القطاعات االقتص���ادية لتغطي كافة والبرامج التدريبية، 
، إض�����افة إلى والمالية والنقدية والتجارية واإلحص�����ائية

حس�������ب احتياجات اس�������تحدا� برامج تدريبية جديدة، 
دورة  29تقديم  2018حيث شهد عام عضاء، الدول األ

متدرباً من الكوادر الرس���مية  861اس���تفاد منها  تدريبية
عدد المس������تفيدين من الدورات يص������ل وبذلك العربية، 

وحتى نهاية ، هئإنش�������امنذ المعهد  قدمهاالتدريبية التي 
   متدرباً.  12,129إلى حوالي  2018عام 

  
خالل عام واص������ل الص������ندوق ، ا��������ت�مارمجال في 

 نهجه في إتباع س���ياس���ة واس���تراتيجية اس���تثمار 2018
ة ف��ي إدارة أم��وال وم��خ����اط��ر ال��م��ح����اف��� ظ����ح����اف��م��

س��اهمت في حماية رأس المال المس��تثمر  ،االس��تثمارية
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ه��ذه العملي��ات ، وإعالن��ه عن وقف 2018ش������هر ين��اير 
، وارتف��اع مس������توي�ات م�ديوني��ة 2018بنه��اي�ة ديس������مبر 

من ه���ذه  ع���ددالش������رك���ات والكي���ان���ات الس������ي���ادي���ة في 
االقتصادات، مما جعلها أكثر عرضة للخطر. إضافة إلى 
حالة الترقب وعدم اليقين بش������ن التجارة الخارجية، عقب 
اإلجراءات التي اتخ���ذته���ا ك���ل من الوالي���ات المتح���دة 

ات والص������ين، والتراجع الع��ام في المش�������اورا�مريكي��ة 
متعددة ا�طرا� حول الق���ايا التجارية، وعدم التو���ل 
لقرارات نهائية في المفاوض�����ات المتعلقة بخروج المملكة 

. انعكس���������ت ك���ل ه���ذه االتح���اد ا�وروبيالمتح���دة من 
التطورات على اقتص��������ادات البل��دان العربي��ة خالل ع��ام 

لكونه��ا ش������ريك��اً تج��اري��اً له��ذه البل��دان  ، س������واءً 2018
ال��دولي��ة، أو لكونه��ا تمث��ل أح��د  والتجمع��ات االقتص�������ادي��ة

   .حلقات سالسل اإلنتاج للسلع المنتجة بكل منهم
  

على ������عيد �خر، لعب التحس�����ن النس�����بي في ا�س�����عار 
ً على أداء الع���دي���د من  الع���المي���ة للنف� دوراً إيج���ابي���ا

التطورات حالة االقتص������ادات العربية، إال أن اس������تمرار 
اع��ات في ، واالرتف��ال��داخلي��ة في بعض البل��دان العربي��ة

أس������عار الفائدة ا�مريكية س�������اهم في انخفاض نص������يب 
المنطقة من االس��تثمارات ا�جنبية المباش��رة، وأس��فر عن 

تنفيذ بعدد من الدول العربية  قيامب�ء نس������بي في النمو، و
برام� ل������الح االقتص����ادي بالتعاون مع مؤس����س����ات 
التمويل الدولية من أجل احتواء االختالالت االقتص����ادية، 

  .كان له انعكاس على معدل النمو بالدول العربيةمما 
  

ض�وء ما س�بق، تص�درت اإل��الحات الرامية لزيادة  في
التنوع االقتصادي، وتعميق درجة الشمول المالي، وتهيئة 

طالع ضبيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لال
بدورها الحيوي في تحقيق النمو االقتص������ادي المس������تدام 
وخلق فرص العم��ل المنت� ق��ائم��ة ا�ولوي��ات لص��������انعي 

اإل����الحات في أوض���اع المالية  الس���ياس���ات. كما جاءت
العامة ض�����من أولويات ������انعي الس�����ياس�����ات في الدول 
العربية، كمتطلب أس���اس���ي لدفع عجلة النمو االقتص���ادي، 
حي��� تركزت برام� اإل�������الح في الم��الي��ة الع��ام��ة في 
تعزيز الموارد الحكومية من خالل تطبيق ض����ريبة القيمة 

تحص������يل الم�������افة، وتطوير �ليات وعمليات التقدير وال
لل������رائب، إض�����افة إلى تعديالت في نس�����ب وش�����رائ� 
ال�������ريبة لتحقيق العدالة ال�������ريبية، وتخفيف العبء 
ال����ريبي المفروض على الفئات ال����عيفة والمس���تهدفة 

  من عمليات التطوير. 
  

وفي ج��ان��ب النفق��ات فق��د تركزت الجهود حول ترش������ي��د 
النفقات والمش������تريات الحكومية وتطوير ن�م �������رفها 

ا لخفض التكلفة مع الحفاظ على درجة عالية من هتوأتمت
الجودة في تق��ديم الخ��دم��ات الحكومي��ة، ذل��� لتوفير حيز 
مالي أكبر يس��هم في التوس��ع في مش��روعات البنية التحتية 

الالزم���ة لتحقيق النمو وج���ذ� االس������تثم���ارات المحلي���ة 
، قي��ام الع��دي��د من البل��دان 2018وال��دولي��ة. كم��ا يميز ع��ام 

بيرة في التحول لالقتص���������اد الرقمي، العربي���ة بجهود ك
والتوسع في استخدام التقنيات المالية الحديثة، وتهيئة البيئة 

منة للتعامل فيها واس������تحدا� �ليات لحماية مس������تهلكي اآل
  الخدمات المالية ضمن إطار شامل للشمول المالي.

  
الص���ندو� ض���من اس���تراتيجيته  اس���تمرفي هذا الس���يا�، 

يتوجهات تركيز جهوده في دعم ل لدول العرب قة ةا  المتعل
رفع لالرامية س�����ياس�����ات تبني الهيكلية وال������الحات باإل

، والبن��اء على المكتس�������ب��ات المتول��دة من ه��ذه اإلنت��اجي��ة
ونش������ر ات، تش������جيع االبتكاراإل�������الحات، من خالل 

من  العمل، خا���ة، وزيادة المش��اركة في س��و� التقنيات
في التعليم  تعزيز االس��تثماراتجانب النس��اء والش��با�، و

    عمل.الوالتدريب لزيادة فرص 
   

المتعلقة  خا���ة باإل���الحاتكما يولي الص��ندو� عناية 
، س���ياس���ات الس���المة االحترازية الكلية والجزئيةبتطوير 

من المخاطرة ، ووالحد من نس������ب الرفع المالي المتزايدة
، المفرطة، واحتواء المخاطر التي تهدد االستقرار المالي

الته����دي����دات التي يتعرض له����ا ا�من بم����ا في ذل����� 
القط���اع الم���الي تح���دي���ات لمواجه���ة ، ذل���� اإللكتروني

 ا�س���وا�االنفتاح على  مزيد من تزامناً مع، والمص���رفي
ة، نالرقمالتي تش�������هد تحوالً كبيراً نحو  ،المالية العالمية

التي على الرغم  والتس����ارع في اس����تخدام التقنيات المالية
من مساهمتها في تطور الخدمات المالية، إال أنها تنطوي 

  على مخاطر عديدة تستلزم التحوط تجاهها.
  

خالل عام م الص���ندو� دَّ ق، ���������� ط�������� إطارفي 
منها ثالثة قروض بإطار تسهيل قروض خمسة  2018

تهيئة البيئة المواتية للمش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة 
وجمهورية جمهورية الس����ودان، كل من اس����تفادت منها 

هدفت القروض  .الجمهورية التونس��يةومص��ر العربية، 
تركزت  ،في هذا القطاعالثالثة لدعم برام� إ��������الح 

حول تمكينه من االض���طالع بدوره الم�مول عنا����رها 
وتحقيق الش����مول في تحقيق النمو الش����امل والمس����تدام، 

الم��الي، واس�������تح��دا� الن�م واآللي��ات وا�طر الكفيل��ة 
وتخيف ح��دة التح��دي��ات  ،بنج��اح��ه في القي��ام به��ذا ال��دور

، بما يؤدي إلى المتعلقة بنفاذه للتمويل والخدمات المالية
فة إلى قرض�������ين  خلق مزيد من فرص العمل، إض��������ا

المغربية، المملكة منهما كل من اس�����تفادت تعوي������يين 
، لمواجهة المواقف الطارئة في والجمهورية التونس�������ية

  موازين مدفوعاتها.
  

اإلجمالية التعاقدية في ض�������وء ما س�������بق بلغت القيمة 
لدول ا�ع���اء خالل قدمها الص��ندو� لللقروض التي 
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ه��ذه العملي��ات ، وإعالن��ه عن وقف 2018ش������هر ين��اير 
ع مس������توي�ات م�ديوني��ة ، وارتف��ا2018بنه��اي�ة ديس������مبر 

من ه���ذه  ع���ددالش������رك���ات والكي���ان���ات الس������ي���ادي���ة في 
االقتصادات، مما جعلها أكثر عرضة للخطر. إضافة إلى 

ة، عقب حالة الترقب وعدم اليقين بش�����أن التجارة الخارجي
اإلجراءات التي اتخ���ذته���ا ك���ل من الوالي���ات المتح���دة 

والص������ين، والتراجع الع��ام في المش�������اورات ا�مريكي��ة 
ة ا�طرا� حول الق���ايا التجارية، وعدم التو���ل متعدد

لقرارات نهائية في المفاوض�����ات المتعلقة بخرو� المملكة 
المتحدة من منطقة اليورو. انعكس�������ت كل هذه التطورات 

 ، س���واءً 2018دات البلدان العربية خالل عام على اقتص���ا
لكونها ش��ريكاً تجارياً لهذه البلدان والتجمعات االقتص��ادية 

، أو لكونها تمثل أحد حلقات س��الس��ل اإلنتا� للس��لع الدولية
   .المنتجة بكل منهم

  
على ������عيد �خر، لعب التحس�����ن النس�����بي في ا�س�����عار 

ً على أداء الع��� دي���د من الع���المي���ة للنف� دوراً إيج���ابي���ا
التطورات حالة االقتص������ادات العربية، إال أن اس������تمرار 

واالرتف��اع��ات في ، ال��داخلي��ة في بعض البل��دان العربي��ة
أس������عار الفائدة ا�مريكية س�������اهم في انخفاض نص������يب 
المنطقة من االس��تثمارات ا�جنبية المباش��رة، وأس��فر عن 

تنفيذ بعدد من الدول العربية  قيامب�ء نس������بي في النمو، و
االقتص����ادي بالتعاون مع مؤس����س����ات � ل������الح برام

ة، التمويل الدولية من أجل احتواء االختالالت االقتص����ادي
  .مما كان له انعكاس على معدل النمو بالدول العربية

  
ض�وء ما س�بق، تص�درت اإل��الحات الرامية لزيادة  في

التنوع االقتصادي، وتعميق درجة الشمول المالي، وتهيئة 
طالع ضروعات الصغيرة والمتوسطة لالبيئة مواتية للمش

بدورها الحيوي في تحقيق النمو االقتص�����ادي والمس�����تدام 
ص العم��ل المنت� ق��ائم��ة ا�ولوي��ات لص��������انعي وخلق فر

الس���ياس���ات. كما جاءت اإل����الحات في أوض���اع المالية 
العامة ض�����من أولويات ������انعي الس�����ياس�����ات في الدول 

قتص���ادي، العربية، كمتطلب أس���اس���ي لدفع عجلة النمو اال
حي��� تركزت برام� اإل�������الح في الم��الي��ة الع��ام��ة في 

ق ض����ريبة القيمة تعزيز الموارد الحكومية من خالل تطبي
الم�������افة، وتطوير �ليات وعمليات التقدير والتحص������يل 
لل������رائب، إض�����افة إلى تعديالت في نس�����ب وش�����رائ� 
ال�������ريبة لتحقيق العدالة ال�������ريبية، وتخفيف العبء 

ى الفئات ال����عيفة والمس���تهدفة ال����ريبي المفروض عل
  من عمليات التطوير. 

  
وفي ج��ان��ب النفق��ات فق��د تركزت الجهود حول ترش������ي��د 
النفقات والمش������تريات الحكومية وتطوير ن�م �������رفها 

ها لخفض التكلفة مع الحفاظ على درجة عالية من توأتمت
الجودة في تق��ديم الخ��دم��ات الحكومي��ة، ذل��� لتوفير حيز 

لتوس��ع في مش��روعات البنية التحتية مالي أكبر يس��هم في ا

نمو وج���ذ� االس������تثم���ارات المحلي���ة الالزم���ة لتحقيق ال
، قي��ام الع��دي��د من البل��دان 2018وال��دولي��ة. كم��ا يميز ع��ام 

العربي���ة بجهود كبيرة في التحول لالقتص���������اد الرقمي، 
والتوسع في استخدام التقنيات المالية الحديثة، وتهيئة البيئة 

ماية مس������تهلكي واس������تحدا� �ليات لحمنة للتعامل فيها اآل
  المالية ضمن إطار شامل للشمول المالي.الخدمات 

  
الص���ندو� ض���من اس���تراتيجيته  اس���تمرفي هذا الس���يا�، 

يتوجهات تركيز جهوده في دعم ل لدول العرب قة ةا  المتعل
رفع لالرامية س�����ياس�����ات تبني الهيكلية وال������الحات باإل

ول��دة من ه��ذه ، والبن��اء على المكتس�������ب��ات المتاإلنت��اجي��ة
ونش������ر ات، تش������جيع االبتكارل اإل�������الحات، من خال

من  العمل، خا���ة، وزيادة المش��اركة في س��و� التقنيات
في التعليم تعزيز االس��تثمارات جانب النس��اء والش��با�، و

    عمل.الوالتدريب لزيادة فرص 
   

المتعلقة  خا���ة باإل���الحاتكما يولي الص��ندو� عناية 
، جزئيةحترازية الكلية والس���ياس���ات الس���المة االبتطوير 

من المخاطرة ، ووالحد من نس������ب الرفع المالي المتزايدة
، المفرطة، واحتواء المخاطر التي تهدد االستقرار المالي

بم����ا في ذل����� الته����دي����دات التي يتعرض له����ا ا�من 
القط���اع الم���الي تح���دي���ات لمواجه���ة ، ذل���� اإللكتروني
 ا�س���وا� االنفتاح على مزيد من تزامناً مع، فيوالمص���ر

ة، نالرقمالتي تش�������هد تحوالً كبيراً نحو  ،المالية العالمية
التي على الرغم  والتس����ارع في اس����تخدام التقنيات المالية

من مساهمتها في تطور الخدمات المالية، إال أنها تنطوي 
  على مخاطر عديدة تستلزم التحوط تجاهها.

  
خالل عام م الص���ندو� دَّ ق، ���������� ط�������� إطارفي 

منها ثالثة قروض بإطار تسهيل قروض خمسة  2018
تهيئة البيئة المواتية للمش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة 

وجمهورية جمهورية الس����ودان، كل من اس����تفادت منها 
هدفت القروض  .الجمهورية التونس��يةومص��ر العربية، 

تركزت  ،في هذا القطاعالثالثة لدعم برام� إ��������الح 
الع بدوره المأمول حول تمكينه من االض���طعنا����رها 

وتحقيق الش����مول ي تحقيق النمو الش����امل والمس����تدام، ف
الم��الي، واس�������تح��دا� الن�م واآللي��ات وا�طر الكفيل��ة 

وتخيف ح��دة التح��دي��ات  ،بنج��اح��ه في القي��ام به��ذا ال��دور
، بما يؤدي إلى المتعلقة بنفاذه للتمويل والخدمات المالية

فة إلى قرض�������ين خلق مزيد من فرص العمل،  إض��������ا
المغربية، المملكة منهما كل من اس�����تفادت وي������يين تع

، لمواجهة المواقف الطارئة في والجمهورية التونس�������ية
  موازين مدفوعاتها.

  
اإلجمالية التعاقدية في ض�������وء ما س�������بق بلغت القيمة 

لدول ا�ع���اء خالل قدمها الص��ندو� لللقروض التي 
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مليون د.ع.ح.، تع��ادل نحو  189حوالي  2018ع��ام 
  . ر أمريكين دوالمليو 793

  
ل�تقاري�، والن������ات، وال��و�، والدرا�����ات بالنس����بة 

في س����ياق  ،2018الت� ������در�ا ال�����ندو� ��ل �ا� 
متخذي القرار وصناع المتواصل لدعم ومساعدة  هسعي

 تالس����ياس����ات االقتص����ادية في الدول العربية، فقد ش����مل
 "2018إصدار "التقريــر االقتصـادي العربـي الموحد 

كما تم إصدار تقرير "آفاق  .عربية واإلنجليزيةتين الباللغ
، 2018االقتص����اد العربي" إص����داري أبريل وس����بتمبر 

تض����من توقعات األداء االقتص����ادي للدول العربية الذي 
  . 2019و 2018لعامي 

  
تقريراً جديداً ، 2018خالل عام ، كذلك، أصدر الصندوق

ص ، كتقرير متخص"نافذة على طريق اإلصالحبعنوان "
المحاور التفص������يلية لبرامج اإلص������الحات يتطرق ألحد 

المتمثل  ،االقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية
التقرير . كما أصدر الصندوق في إصالح الخدمة المدنية

 )III( الس����نوي للتطورات الرقابية وتنفيذ متطلبات بازل
على الجهود القى الض�������وء ال���ذي في ال���دول العربي���ة، 

لمركزية ومؤس��س��ات النقد ة من قبل المص��ارف االمبذول
بة  يات الرقا بالتطوير المس�������تمر �ل ية فيما يتعلق  العرب
المص�������رفي��ة وتنفي��ذ المتطلب��ات والمع��ايير ال��دولي��ة ومن 

لض��مان الس��المة المص��رفية  )III(أهمها متطلبات بازل 
  واالستقرار المالي.

  
، وأوراق الدراسات من جهة أخرى، تم إعداد مجموعة من

محددات " :تناولت موضوعات متنوعة منهاالعمل، 
"، مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية

في  )III(إدارة مخاطر السيولة في إطار متطلبات بازل و"
وازين المدفوعات ووضع االستثمار م"، و"البلدان العربية

تطبيقات "، و"والتحدياتالدولي في الدول العربية: الواقع 
تطور هيكل "، و"ي الدول العربيةنات الكبيرة فالبيا

"، التجارة الخارجية والبينية في الدول العربية
انعكاسات تعثر القروض على أداء البنوك وعلى النشاط "و

قياس محددات التجارة الخارجية للدول "، و"االقتصادي
ب مؤشر "احتسا"، والعربية باستخدام نماذج الجاذبية

المالي وتقدير العالقة بين الشمول  ُمركب للشمول المالي،
"أداء ووالناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية "، 

، األسواق المالية اإلسالمية والتقليدية وآليات التطوير"
"حدود و "سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية"،و

صادي بين الدين العام القابل لالستمرار والنمو االقت
، ية"سقاطات على حالة الدول العربالنظرية والواقع: إ

"مراجعة معايير االتحادات النقدية واستشراف تجربة و
، االتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "

" تنبؤات ، و"مفهوم وقياس الرفاه ومؤشرات الفقر"و
المدخالت الحسابات القومية السنوية باستخدام نموذج 

الية على النمو النقدية والم " أثر السياسةو، والمخرجات "
  .االقتصادي في الدول العربية"

  
، 2018أص��در الص��ندوق خالل عام ، للنش��راتبالنس��بة 

، "تنافس���ية االقتص���ادات العربية" نش���رةمن  الثالثالعدد 
نش��رة إحص��اءات تنافس��ية التجارة "من  الس��ادسالعدد و

   ."والبينية في الدول العربيةالخارجية 
  

التي قدمها الص��ندوق لدوله  فنيةالمعونة البخص��و� 
، فقد غطت المجاالت ذات 2018األعضاء خالل عام 

للقطاع الص�������لة ب�نش�������طته مثل تطوير البنية التحتية 
، المالي والمص������رفي وأس������واق الس������ندات الحكومية

اإلحصاءات وتطوير وتعزيز القدرات في مجال إعداد 
وتطبيق المنهجيات اإلحص����ائية المعمول  االقتص����ادية
وغيرها من المجاالت ذات الص��لة. ارتكز بها عالمياً، 

نش��اط المعونة الفنية الذي قام به الص��ندوق، في مجال 
دعم تطوير القطاع المالي والمص��رفي وأس��واق المال 
العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في 

ش�������مول الم�الي من خالل توفير فر� أكبر تعزيز ال
ات المالية والمص����رفية من والخدمللوص����ول للتمويل 

إض�����افة إلى قبل الش�����ركات الص�����غيرة والمتوس�����طة، 
تعزيز اإلجراءات واألطر المؤس����س����ية والرقابية التي 

ية،  مال ية لمس�������تهلكي الخدمات ال والعمل توفر الحما
طوي��ل  المواتي��ة لتوفير التموي��لعلى توفير الظروف 

األجل وتطوير المؤس����س����ات المالية غير المص����رفية، 
وتنش�������ي� أس�������واق أدوات الدين على تطوير والعمل 

ف���ة إلى تقوي���ة مقوم���ات ب���العمالت المحلي���ة، إض���������ا
  المصرفية.االستقرار المالي والرقابة 

  
الذي يقوم به التدريب وبناء القدرات، بالنس����بة لنش����اط 

تصادية التابع الصندوق من خالل معهد السياسات االق
ى العمل عل 2018واص�ل الص�ندوق خالل عام ، فقد له

اء ب�نش�������طة التدريب وتحديث المحتوى العلمي االرتق
لكافة البرامج التدريبية الُمقَدَمة، وتوسيع قائمة األنشطة 

القطاعات االقتص���ادية لتغطي كافة والبرامج التدريبية، 
، إض�����افة إلى والمالية والنقدية والتجارية واإلحص�����ائية

حس�������ب احتياجات اس�������تحدا� برامج تدريبية جديدة، 
دورة  29تقديم  2018حيث شهد عام عضاء، الدول األ

متدرباً من الكوادر الرس���مية  861اس���تفاد منها  تدريبية
عدد المس������تفيدين من الدورات يص������ل وبذلك العربية، 

وحتى نهاية ، هئإنش�������امنذ المعهد  قدمهاالتدريبية التي 
   متدرباً.  12,129إلى حوالي  2018عام 

  
خالل عام واص������ل الص������ندوق ، ا��������ت�مارمجال في 

 نهجه في إتباع س���ياس���ة واس���تراتيجية اس���تثمار 2018
ة ف��ي إدارة أم��وال وم��خ����اط��ر ال��م��ح����اف��� ظ����ح����اف��م��

س��اهمت في حماية رأس المال المس��تثمر  ،االس��تثمارية
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في تحقيق عوائد إيجابية مس�������تقرة على ار س�������تمراالو
مع المحاف�ة على نس������ متدنية من  ،المس�����توى الكلي

  المخاطر االستثمارية.
  

توظيف  إلىإضافة  ،شاط الصندوق االستثمارين ملتيش
على نش��������اط قبول الودائع من ال��دول  ،موارده ال��ذاتي��ة

حي� حاف� الص������ندوق على واس������تثمارها، األعض������اء 
مس��توى أر���دة عالية لهذا النش��اط ليعك� اس��تمرار �قة 

مس������تمراً في تطبيق  ،الص������ندوقالدول األعض������اء في 
النش�������اط. من إلدارة مخاطر هذا ) III(مقررات بازل 

ندوق نش�������اطه في إدارة جهة أخ رى، وا��������ل الص�������
االس���تثمارات بص���ورة مبا����رة لجزء من أموال برنامج 
تمويل التجارة العربية، واألموال المجمعة في الحس�����اب 

وك��ذل��ك  ،الموح��د للمن�م��ات العربي��ة المتخص�������ص��������ة
وفقاً  ،ى الجزء المدار من أطراف خارجيةاإل����راف عل

   تثمار المعتمدة إلدارة كل منها.لسياسة واستراتيجية االس
  

في إنجاز المهام  2018اس����تمر الص����ندوق خالل عام 
�ني���ة لم�لس م����ا��ي  ك����م���ان���ةالمرتبط���ة ب���دوره 

، إضافة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
. هعنالمنبثقة لتولي األمانة الفنية للجان وفرق العمل 

لس ا�م��ان��ة ال�ني��ة لم�كم��ا يتولى الص�������ن��دوق مه��ام 
  .لعربوزراء المالية ا

  
  
  
  

يعمل الصندوق، من خالل نشاطه اإلقراضي، على دعم 
برامج اإل��������ال� االقتص��������ادي والهيكلي  في ال��دول 
األعضاء المقترضة، في المجاالت ذات الصلة بمهامه، 
وتقديم الدعم الفني الالزم لتصميم هذه البرامج، بالسرعة 

المح��دد  هدور والكف��اءة المن��اس�������بتين، ذل��ك انطالق��اً من
باتفاقية إنش�������اءه، بهدف مس�������اعدة الدول العربية على 

تقرار االقتص������اد الكلي، ومعالجة إرس������اء مقومات اس������
اختالالت موازين المدفوعات، ومساندة جهودها الرامية 
إلى تنفيذ اإل�������الحات المطلوبة في عدد من القطاعات 

وتعزيز فرص تحقيق  ،لتحس���ين كفاءة اس���تخدام الموارد
يس�����اهم كذلك، ام. االقتص�����ادي الش�����امل والمس�����تدالنمو 

في تحقيق النش��اط اإلقراض��ي للص��ندوق بش��كل أس��اس��ي 
، من خالل 2020 -2015أهداف اس�������تراتيجيته للفترة 

باس�������تمرار لتتواك� مع  ته وتطويرها  نا تس�������خير إمكا
   .االحتياجات المتغيرة والمتنامية لدوله األعضاء

  
  أنواع القروض والتسهيالت  

  
تسهيالت التي يوفرها الصندوق قروض والتتضمن ال

ولى تسهم قروض المجموعة األ مجموعتين رئيستين،

مع��الج��ة االختالالت في موازين الم��دفوع��ات، في في 
اإل��الحات المجموعة الثانية لدعم تقدم قروض  حين
  قطاعات اقتصادية أخرى.في 

  
تش�����مل القروض والتس�����هيالت التي يوفرها الص�����ندوق 

ت في موازين م���دفوع���ات ال���دول لمع���الج���ة االختالال
رض التلق��ائي، األعض��������اء، أربع��ة أنواع تتمث��ل في� الق

ال��ق��رض ووال��ق��رض ال��ع����ادي، وال��ق��رض ال��م��م��ت����د، 
  التعويضي. 

  
يُقدم للمس�����اهمة في تمويل  للقرض التلقائي،بالنس�����بة 

ات ال��دول��ة العض�������و العجز الكلي في ميزان م��دفوع��
 في الم��ائ��ة من اكتت��ابه��ا في 75وبحجم ال يزي��د عن 

رأس�����مال الص�����ندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل. 
�ال� س�������نوات، وال يش�������ترط  لقرضيبل� أج���ل ه���ذا ا

للحص�����ول عليه اتفاق الدولة العض�����و المقترض�����ة مع 
الص���ندوق على برنامج تص���حيحي لتخفيف العجز في 

   .ميزان المدفوعات
  

يقدم للدولة العض�������و الم�هلة  ،لقرض العاديلبالنس�������بة 
في  75يد حاجتها من الموارد عن لالقتراض عندما تز

ت ئة من اكت ما لة للتحويلال قاب بالعمالت ال مدفوع  ها ال ، اب
العض���و  الدولة في المائة من اكتتاب 100ذلك في حدود 

المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، حي� يمكن توس����يعه، 
ب�ض�������افة حدود القرض  ،في المائة 175 بحد أقص�������ى

تفاق مع الدولة العضو التلقائي. يشترط للحصول عليه اال
ي يمتد سريانه لفترة المقترضة على برنامج تصحيح مال

ال تقل عن س����نة. وتس����تهدف الس����ياس����ات واإلجراءات 
المض�������منة في هذا البرنامج العمل على إعادة التوازن 

ان الم��دفوع��ات. الم��الي به��دف تخفي� العجز في ميز
تس�������دد كل دفعة من القرض العادي خالل فترة خم� 

  .تاريخ سحبها سنوات من
  

لل��دول��ة العض�������و  يق��دم القرض الممت��د،فيم��ا يخ� 
الم�هل��ة لالقتراض في ح��ال��ة وجود عجز مزمن في 
ميزان الم����دفوع����ات، ن����اجم عن خل����ل هيكلي في 
اقتص��ادها. ويُش��ترط لتقديم القرض، االتفاق مع الدولة 
العض��و على برنامج تص��حيح اقتص��ادي ���امل يغطي 

يقدم القرض الممتد فترة زمنية ال تقل عن س�������نتين. و
العض�������و ال��دول��ة كتت��اب في الم��ائ��ة من ا 175بح��دود 

المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، ويمكن توسيعه إلى 
في المائة، كحد أقص���ى، ب�ض���افة حدود القرض  250

التلقائي. وتس���دد كل دفعة منه خالل س���بع س���نوات من 
  .تاريخ سحبها

  
الدولة  يُقدم لمس���اعدة ،القرض التعوي����يبفيما يتعلق 
التي تع���اني من موقف ط���ار� في ميزان العض�������و 
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المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات ص�������ادراتها 
من الس�������لع والخ���دم���ات و�أو �ي���ادة كبيرة في قيم���ة 
وارداته����ا من المنتج����ات الزراعي����ة، نتيج����ة تردي 
مس�����تويات اإلنتا� المحلي من المحاص�����يل الزراعية. 

ثالث يقدم بأجل  القرض، الذييبلغ الحد األقصى لهذا 
في المائة من اكتتاب العض���و المدفوع  100س���نوات، 

على بالعمالت القابلة للتحويل. يُش�������ترط للحص�������ول 
أن يكون كالً من الهبوط في  القرض التعويض�������ي

الص��������ادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمراً 
 ً يس�������دد مبلغ القرض خالل فترة ثالث  .طارئاً ومؤقتا

  لسحب.من تاريخ ا سنوات
  

التي تتعلق ب����القروض  ال�ج�������� ال�����ا�ي�����أم����ا 
عدد من اإلص�����الحات في والتس�����هيالت المتاحة لدعم 

فتش�����مل تس�����هيل التص�����حيح  ،القطاعات االقتص�����ادية
الهيكلي، وتسهيل اإلصالح التجاري، وتسهيل النفط، 

البيئة  دعموتس���هيل الس���يولة قص���ير األجل، وتس���هيل 
  .وسطةصغيرة والمتالمواتية للمشروعات ال

  
، بدأ العمل به في لتس���هيل الت�����ي� الهي���بالنس���بة 

طاره  ز القروضكِّ رَ تُ ، حي�� 1998عام  المق�دمة في إ
الدول األعض�������اء  تنفذهاعلى دعم اإلص�������الحات التي 

، وفي قطاع المقتر�����ة في القطاع المالي والمص����رفي
القروض في إطار هذا . يُش�������ترط لتقديم مالية الحكومة

ترض قد بدأ بمباش����رة العض����و المق، أن يكون التس����هيل
جهود اإلص�������الح الهيكلي، وحقق ق��دراً من��اس�������ب��اً من 

يُمنح التسهيل بعد االتفاق االستقرار االقتصادي الكلي. 
على برنامج إص����الح هيكلي يش����رف الص����ندوق على 

في  175متابعة تنفيذه. يقدم التس����هيل بحد أقص����ى يبلغ 
تاب العض�������و  ئة من اكت ما بالعمالت ال لة المدفوع  قاب ال

وتس��دد كل دفعة من القرض على مدى أربعة للتحويل، 
  سنوات من تاريخ سحبها. 

  
مجلس  هأقر الذي ،التجاريتسهيل اإلصالح بخصوص 

توفير  من أج��ل، 2007مح��افظي الص�������ن��دوق في ع��ام 
الدعم للدول األعض������اء لمواجهة األعباء التي قد تترتب 

 ودعمعلى س����ياس����ات وإجراءات اإلص����الح التجاري، 
صالحات الضرورية لرفع قدرتها على االستفادة من إلا

بهدف  ،الدوليةالمالية القروض التي تقدمها األس�������واق 
تعزيز النمو وخلق فرص العمل المنتج. يُقدم التس�������هيل 

ال�دول�ة في الم��ائ�ة من اكتت��اب  175ره بح��د أقص�������ى ق�د
العض�������و المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، بعد االتفاق 

، يتولى ح هيكلي من��اس��������بج إص�������البرن��ام على امعه��
تسدد كل دفعة من القرض على الصندوق متابعة تنفيذه. 

  مدى أربعة سنوات من تاريخ سحبها. 
  

بناًء على قرار  تم إنش������ائه، �تس������هيل ال���فيما يتعلق 
تم ، ال��ذي 2007) لس�������ن��ة 3مجلس المح��افظين رقم (

بناًء على توص�������ية مجلس المديرين التنفيذيين اعتماده 
كآلية إقراض  ،2007) لس�������نة 1بقراره رقم ( الواردة
توفير الدعم للدول للمدة خمس سنوات من بدئها، مؤقتة 

من  الوارداتاألعض��������اء المت��أثرة ب��ارتف��اع أس�������ع��ار 
على طية والغا� الطبيعي، ومس�������اعدتها منتجات النفال

تنفيذ اإلص�������الحات المناس�������بة التي تعز� قدرتها على 
د المنظمة القواعتضمنت مواجهة الصدمات الخارجية. 

تس��هيل اليُقدم لمنح القروض في إطار تس�هيل النفط، أن 
في المائة من  100للدول المؤهلة بحد أقص�������ى قدره 

ويمكن ، االكتت��اب الم��دفوع ب��العمالت الق��ابل��ة للتحوي��ل
في المائة من االكتتاب  200تقديمه بحد أقص�������ى يبلغ 

ولة اتفاق الدالمدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، شريطة 
. مع الص�����ندوق على تنفيذ برنامج إص�����الحي العض�����و

يسدد القرض في إطار تسهيل النفط خالل فترة أقصاها 
   ع سنوات من تاريخ السحب.أرب
  

) لسنة 2بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (
، تم الموافقة على 2017مارس  13، بتاريخ 2017

تهي العمل تسهيل النفط من اعتبارتوصيات لجنة القروض ب
والنظر في إمكانية إعادة العمل بالتسهيل مستقبالً به، 

بعد العالمية، بحسب تطورات أسعار النفط في األسواق 
  موافقة مجلس المحافظين على إعادة العمل به.

  
يمثل آلية ، �تس����هيل الس����ي�ل� ������ي� ا��لفيما يتعلق 

 تحدياتالدول األعضاء على مواجهة  لمساعدةإقراض 
بسبب التطورات في األسواق المالية السيولة  مؤقتة في

العالمية. تُقدم القروض في إطار التس�������هيل ب�جراءات 
س�������ريعة ودون اش�������تراط االتفاق مع الدولة العض�������و 

بحد أقص������ى يبلغ  إص������الح، �ل�المؤهلة على برنامج 
في الم��ائ��ة من االكتت��اب الم��دفوع بعمالت ق��ابل��ة  100

ة أو على واحد دفعة القرضس��حب مبلغ  للتحويل، ويتم
دفعات حس��ب ر�بة الدولة العض��و المقتر���ة، وتس��دد 
كل دفعة منه بعد س�����تة أش�����هر من تاريخ س�����حبها، مع 

جدير  .إمكانية تمديد األجل نفس����ه لمرتين كحد أقص����ى
بناًء  هئتم إنشابالذكر، أن تسهيل السيولة قصير األجل 

. 2009ة ) لس�������ن4على قرار مجلس المحافظين رقم (
عمل بالتس��هيل بموجب د القواعد المنظمة للكما تم اعتما

) لس�������ن���ة 13قرار مجلس الم���ديرين التنفي���ذيين رقم (
. بموج��ب قرار مجلس الم��ديرين التنفي��ذيين رقم 2009

تم��ت الموافق��ة على تم��دي��د العم��ل  2017) لس�������ن��ة 2(
لفترة مؤقتة أخرى تمتد لثالث س�������نوات، بالتس�������هيل 

أو مد  ل التس������هيل بص������فة دائمةوالنظر بعدها في تفعي
  ة مؤقتة أخرى أو إيقاف العمل به.العمل به لفتر

  



11
 10 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

في تحقيق عوائد إيجابية مس�������تقرة على ار س�������تمراالو
مع المحاف�ة على نس������ متدنية من  ،المس�����توى الكلي

  المخاطر االستثمارية.
  

توظيف  إلىإضافة  ،شاط الصندوق االستثمارين ملتيش
على نش��������اط قبول الودائع من ال��دول  ،موارده ال��ذاتي��ة

حي� حاف� الص������ندوق على واس������تثمارها، األعض������اء 
مس��توى أر���دة عالية لهذا النش��اط ليعك� اس��تمرار �قة 

مس������تمراً في تطبيق  ،الص������ندوقالدول األعض������اء في 
النش�������اط. من إلدارة مخاطر هذا ) III(مقررات بازل 

ندوق نش�������اطه في إدارة جهة أخ رى، وا��������ل الص�������
االس���تثمارات بص���ورة مبا����رة لجزء من أموال برنامج 
تمويل التجارة العربية، واألموال المجمعة في الحس�����اب 

وك��ذل��ك  ،الموح��د للمن�م��ات العربي��ة المتخص�������ص��������ة
وفقاً  ،ى الجزء المدار من أطراف خارجيةاإل����راف عل

   تثمار المعتمدة إلدارة كل منها.لسياسة واستراتيجية االس
  

في إنجاز المهام  2018اس����تمر الص����ندوق خالل عام 
�ني���ة لم�لس م����ا��ي  ك����م���ان���ةالمرتبط���ة ب���دوره 

، إضافة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
. هعنالمنبثقة لتولي األمانة الفنية للجان وفرق العمل 

لس ا�م��ان��ة ال�ني��ة لم�كم��ا يتولى الص�������ن��دوق مه��ام 
  .لعربوزراء المالية ا

  
  
  
  

يعمل الصندوق، من خالل نشاطه اإلقراضي، على دعم 
برامج اإل��������ال� االقتص��������ادي والهيكلي  في ال��دول 
األعضاء المقترضة، في المجاالت ذات الصلة بمهامه، 
وتقديم الدعم الفني الالزم لتصميم هذه البرامج، بالسرعة 

المح��دد  هدور والكف��اءة المن��اس�������بتين، ذل��ك انطالق��اً من
باتفاقية إنش�������اءه، بهدف مس�������اعدة الدول العربية على 

تقرار االقتص������اد الكلي، ومعالجة إرس������اء مقومات اس������
اختالالت موازين المدفوعات، ومساندة جهودها الرامية 
إلى تنفيذ اإل�������الحات المطلوبة في عدد من القطاعات 

وتعزيز فرص تحقيق  ،لتحس���ين كفاءة اس���تخدام الموارد
يس�����اهم كذلك، ام. االقتص�����ادي الش�����امل والمس�����تدالنمو 

في تحقيق النش��اط اإلقراض��ي للص��ندوق بش��كل أس��اس��ي 
، من خالل 2020 -2015أهداف اس�������تراتيجيته للفترة 

باس�������تمرار لتتواك� مع  ته وتطويرها  نا تس�������خير إمكا
   .االحتياجات المتغيرة والمتنامية لدوله األعضاء

  
  أنواع القروض والتسهيالت  

  
تسهيالت التي يوفرها الصندوق قروض والتتضمن ال

ولى تسهم قروض المجموعة األ مجموعتين رئيستين،

مع��الج��ة االختالالت في موازين الم��دفوع��ات، في في 
اإل��الحات المجموعة الثانية لدعم تقدم قروض  حين
  قطاعات اقتصادية أخرى.في 

  
تش�����مل القروض والتس�����هيالت التي يوفرها الص�����ندوق 

ت في موازين م���دفوع���ات ال���دول لمع���الج���ة االختالال
رض التلق��ائي، األعض��������اء، أربع��ة أنواع تتمث��ل في� الق

ال��ق��رض ووال��ق��رض ال��ع����ادي، وال��ق��رض ال��م��م��ت����د، 
  التعويضي. 

  
يُقدم للمس�����اهمة في تمويل  للقرض التلقائي،بالنس�����بة 

ات ال��دول��ة العض�������و العجز الكلي في ميزان م��دفوع��
 في الم��ائ��ة من اكتت��ابه��ا في 75وبحجم ال يزي��د عن 

رأس�����مال الص�����ندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل. 
�ال� س�������نوات، وال يش�������ترط  لقرضيبل� أج���ل ه���ذا ا

للحص�����ول عليه اتفاق الدولة العض�����و المقترض�����ة مع 
الص���ندوق على برنامج تص���حيحي لتخفيف العجز في 

   .ميزان المدفوعات
  

يقدم للدولة العض�������و الم�هلة  ،لقرض العاديلبالنس�������بة 
في  75يد حاجتها من الموارد عن لالقتراض عندما تز

ت ئة من اكت ما لة للتحويلال قاب بالعمالت ال مدفوع  ها ال ، اب
العض���و  الدولة في المائة من اكتتاب 100ذلك في حدود 

المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، حي� يمكن توس����يعه، 
ب�ض�������افة حدود القرض  ،في المائة 175 بحد أقص�������ى

تفاق مع الدولة العضو التلقائي. يشترط للحصول عليه اال
ي يمتد سريانه لفترة المقترضة على برنامج تصحيح مال

ال تقل عن س����نة. وتس����تهدف الس����ياس����ات واإلجراءات 
المض�������منة في هذا البرنامج العمل على إعادة التوازن 

ان الم��دفوع��ات. الم��الي به��دف تخفي� العجز في ميز
تس�������دد كل دفعة من القرض العادي خالل فترة خم� 

  .تاريخ سحبها سنوات من
  

لل��دول��ة العض�������و  يق��دم القرض الممت��د،فيم��ا يخ� 
الم�هل��ة لالقتراض في ح��ال��ة وجود عجز مزمن في 
ميزان الم����دفوع����ات، ن����اجم عن خل����ل هيكلي في 
اقتص��ادها. ويُش��ترط لتقديم القرض، االتفاق مع الدولة 
العض��و على برنامج تص��حيح اقتص��ادي ���امل يغطي 

يقدم القرض الممتد فترة زمنية ال تقل عن س�������نتين. و
العض�������و ال��دول��ة كتت��اب في الم��ائ��ة من ا 175بح��دود 

المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، ويمكن توسيعه إلى 
في المائة، كحد أقص���ى، ب�ض���افة حدود القرض  250

التلقائي. وتس���دد كل دفعة منه خالل س���بع س���نوات من 
  .تاريخ سحبها

  
الدولة  يُقدم لمس���اعدة ،القرض التعوي����يبفيما يتعلق 
التي تع���اني من موقف ط���ار� في ميزان العض�������و 
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المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات ص�������ادراتها 
من الس�������لع والخ���دم���ات و�أو �ي���ادة كبيرة في قيم���ة 
وارداته����ا من المنتج����ات الزراعي����ة، نتيج����ة تردي 
مس�����تويات اإلنتا� المحلي من المحاص�����يل الزراعية. 

ثالث يقدم بأجل  القرض، الذييبلغ الحد األقصى لهذا 
في المائة من اكتتاب العض���و المدفوع  100س���نوات، 

على بالعمالت القابلة للتحويل. يُش�������ترط للحص�������ول 
أن يكون كالً من الهبوط في  القرض التعويض�������ي

الص��������ادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمراً 
 ً يس�������دد مبلغ القرض خالل فترة ثالث  .طارئاً ومؤقتا

  لسحب.من تاريخ ا سنوات
  

التي تتعلق ب����القروض  ال�ج�������� ال�����ا�ي�����أم����ا 
عدد من اإلص�����الحات في والتس�����هيالت المتاحة لدعم 

فتش�����مل تس�����هيل التص�����حيح  ،القطاعات االقتص�����ادية
الهيكلي، وتسهيل اإلصالح التجاري، وتسهيل النفط، 

البيئة  دعموتس���هيل الس���يولة قص���ير األجل، وتس���هيل 
  .وسطةصغيرة والمتالمواتية للمشروعات ال

  
، بدأ العمل به في لتس���هيل الت�����ي� الهي���بالنس���بة 

طاره  ز القروضكِّ رَ تُ ، حي�� 1998عام  المق�دمة في إ
الدول األعض�������اء  تنفذهاعلى دعم اإلص�������الحات التي 

، وفي قطاع المقتر�����ة في القطاع المالي والمص����رفي
القروض في إطار هذا . يُش�������ترط لتقديم مالية الحكومة

ترض قد بدأ بمباش����رة العض����و المق، أن يكون التس����هيل
جهود اإلص�������الح الهيكلي، وحقق ق��دراً من��اس�������ب��اً من 

يُمنح التسهيل بعد االتفاق االستقرار االقتصادي الكلي. 
على برنامج إص����الح هيكلي يش����رف الص����ندوق على 

في  175متابعة تنفيذه. يقدم التس����هيل بحد أقص����ى يبلغ 
تاب العض�������و  ئة من اكت ما بالعمالت ال لة المدفوع  قاب ال

وتس��دد كل دفعة من القرض على مدى أربعة للتحويل، 
  سنوات من تاريخ سحبها. 

  
مجلس  هأقر الذي ،التجاريتسهيل اإلصالح بخصوص 

توفير  من أج��ل، 2007مح��افظي الص�������ن��دوق في ع��ام 
الدعم للدول األعض������اء لمواجهة األعباء التي قد تترتب 

 ودعمعلى س����ياس����ات وإجراءات اإلص����الح التجاري، 
صالحات الضرورية لرفع قدرتها على االستفادة من إلا

بهدف  ،الدوليةالمالية القروض التي تقدمها األس�������واق 
تعزيز النمو وخلق فرص العمل المنتج. يُقدم التس�������هيل 

ال�دول�ة في الم��ائ�ة من اكتت��اب  175ره بح��د أقص�������ى ق�د
العض�������و المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، بعد االتفاق 

، يتولى ح هيكلي من��اس��������بج إص�������البرن��ام على امعه��
تسدد كل دفعة من القرض على الصندوق متابعة تنفيذه. 

  مدى أربعة سنوات من تاريخ سحبها. 
  

بناًء على قرار  تم إنش������ائه، �تس������هيل ال���فيما يتعلق 
تم ، ال��ذي 2007) لس�������ن��ة 3مجلس المح��افظين رقم (

بناًء على توص�������ية مجلس المديرين التنفيذيين اعتماده 
كآلية إقراض  ،2007) لس�������نة 1بقراره رقم ( الواردة
توفير الدعم للدول للمدة خمس سنوات من بدئها، مؤقتة 

من  الوارداتاألعض��������اء المت��أثرة ب��ارتف��اع أس�������ع��ار 
على طية والغا� الطبيعي، ومس�������اعدتها منتجات النفال

تنفيذ اإلص�������الحات المناس�������بة التي تعز� قدرتها على 
د المنظمة القواعتضمنت مواجهة الصدمات الخارجية. 

تس��هيل اليُقدم لمنح القروض في إطار تس�هيل النفط، أن 
في المائة من  100للدول المؤهلة بحد أقص�������ى قدره 

ويمكن ، االكتت��اب الم��دفوع ب��العمالت الق��ابل��ة للتحوي��ل
في المائة من االكتتاب  200تقديمه بحد أقص�������ى يبلغ 

ولة اتفاق الدالمدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، شريطة 
. مع الص�����ندوق على تنفيذ برنامج إص�����الحي العض�����و

يسدد القرض في إطار تسهيل النفط خالل فترة أقصاها 
   ع سنوات من تاريخ السحب.أرب
  

) لسنة 2بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (
، تم الموافقة على 2017مارس  13، بتاريخ 2017

تهي العمل تسهيل النفط من اعتبارتوصيات لجنة القروض ب
والنظر في إمكانية إعادة العمل بالتسهيل مستقبالً به، 

بعد العالمية، بحسب تطورات أسعار النفط في األسواق 
  موافقة مجلس المحافظين على إعادة العمل به.

  
يمثل آلية ، �تس����هيل الس����ي�ل� ������ي� ا��لفيما يتعلق 

 تحدياتالدول األعضاء على مواجهة  لمساعدةإقراض 
بسبب التطورات في األسواق المالية السيولة  مؤقتة في

العالمية. تُقدم القروض في إطار التس�������هيل ب�جراءات 
س�������ريعة ودون اش�������تراط االتفاق مع الدولة العض�������و 

بحد أقص������ى يبلغ  إص������الح، �ل�المؤهلة على برنامج 
في الم��ائ��ة من االكتت��اب الم��دفوع بعمالت ق��ابل��ة  100

ة أو على واحد دفعة القرضس��حب مبلغ  للتحويل، ويتم
دفعات حس��ب ر�بة الدولة العض��و المقتر���ة، وتس��دد 
كل دفعة منه بعد س�����تة أش�����هر من تاريخ س�����حبها، مع 

جدير  .إمكانية تمديد األجل نفس����ه لمرتين كحد أقص����ى
بناًء  هئتم إنشابالذكر، أن تسهيل السيولة قصير األجل 

. 2009ة ) لس�������ن4على قرار مجلس المحافظين رقم (
عمل بالتس��هيل بموجب د القواعد المنظمة للكما تم اعتما

) لس�������ن���ة 13قرار مجلس الم���ديرين التنفي���ذيين رقم (
. بموج��ب قرار مجلس الم��ديرين التنفي��ذيين رقم 2009

تم��ت الموافق��ة على تم��دي��د العم��ل  2017) لس�������ن��ة 2(
لفترة مؤقتة أخرى تمتد لثالث س�������نوات، بالتس�������هيل 

أو مد  ل التس������هيل بص������فة دائمةوالنظر بعدها في تفعي
  ة مؤقتة أخرى أو إيقاف العمل به.العمل به لفتر
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دع� ال�ي�ة الموا�ية للم���روعات  لتس���ي�أما بالنس��بة 
فقد استحدثه الصندوق في عام الصغيرة والمتوسطة، 

، لدع� اإلص�������الحات في قطاع المش�������روعات 2016
لذي تلعبه  لدور ا طة، ألهمية ا الص�������غيرة والمتوس�������

عاملة هذا القطاع  الش�������ركات ال دفع عجلة النمو في ب
تقدم القروض في . وتوفير فرص العملاالقتص�������ادي 

االكتتاب في المائة من  100إطار التس�������هيل بحدود 
المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، وتس�������دد كل دفعة 
  من القرض على مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها.

  
  التزامات القروض 
  

خمسة ، 2018خالل عام  ،قدم الصندوق
ثالث في  تتمثل ،وله األعضاءدل قروض

طار تسهيل تهيئة البيئة المواتية إقروض ب
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل من 

 22.800بقيمة بلغت  جمهورية السودان
 ، وجمهورية مصر العربيةمليون د.ع.ح.

 ، والجمهوريةمليون د.ع.ح. 87.700بقيمة 
، مليون د.ع.ح. 18.532بقيمة  التونسية

لكل من المملكة  ضيينتعوي وقرضين
مليون د.ع.ح.،  41.125، بقيمة المغربية

مليون  18.532بقيمة  والجمهورية التونسية
لغت القيمة اإلجمالية للقروض . بد.ع.ح.،

 188.689نحو المقدمة خالل العام المذكور 
مليون  793 حواليمليون د.ع.ح.، تعادل 

  ر أمريكي. دوال
  

التي قدمها الص�������ندوق  بإض�������افة قيمة القروض الجديدة
، إلى رصيد القروض 2018األعضاء، خالل عام لدوله 

، 1978المقدمة منذ بداية نش������اطه اإلقراض������ي في عام 
يص��ل إجمالي قيمة القروض التي قدمها الص��ندوق لدوله 

ية عام  ها  2.323، إلى نحو 2018األعض�������اء، حتى ن
ملي���ار دوالر أمريكي.  10ملي���ار د.ع.ح. تع���ادل نحو 

عض�����اء، من أربع عش�����رة دولة من الدول األ اس�����تفادت
بالغ عددها  القروض التي ندوق، وال  184قدمها الص�������

)، 1)، ض�����من الملحق رق� (1-الجدول (أ يبينقرض�����اً. 
تفاصيل هذه القروض، حسب السنوات والدول المستفيدة 

 .2018 -1978خالل الفترة 
  

ية (القروض التلق�ائي�ة ية  ،جاءت القروض التقلي�د والع�اد
والممتدة) في مقدمة التس�هيالت التي قدمها  ،ويض�يةوالتع

، 1978لص��ندوق منذ بداية نش��اطه اإلقراض��ي في العام ا
في  60.3نحو ، بحص�������ة بلغت 2018حتى نهاية عام و

ة خالل تل��ك الفترة،  الم��ائ��ة من إجم��الي القروض الُمق��دَم��َ
تالها نص���يب قروض تس���هيل التص���حي� الهيكلي بش���قيه 

والمص�������رفي وقطاع مالية  ال�اص�������ين بالقطاع المالي

في المائة، ث� تس�������هيل  29.9الحكومة، وبنس�������بة بلغت 
في المائة، في حين سجلت  2.8اإلصالح التجاري بنحو 
ة في إطار تس���هيل النف� نس���بة حص���ة القروض الممنوح

، والقروض المقدمة بإطار تس�������هيل تهيئة في المائة 1.4
 بةنس��البيئة المواتية للمش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة 

ض�������من الملحق رق� ) 2-. يبين الجدول (أفي المائة 5.6
قيمة وعدد القروض التي حص�����لت عليها كل دولة )، 1(

وض من الدول األعض�������اء مو�عة حس�������ب أنواع القر
 ،لقروضل) التو�يع النس��بي 2المقدمة. كما يبين الش��كل (

   .2018 -1978خالل الفترة حسب أنواعها، 
  

  
  السحب والسداد على القروض

  
غ إجمالي الس����حب على القروض المتعاقد عليها خالل لب

مليون د.ع.ح.، مق��اب��ل  173.203حوالي ، 2018ع��ام 
 ،المقابل في.  2017مليون د.ع.ح. خالل عام  53.920

قامت الدول المقترضة، بموجب جداول سداد استحقاقات 
مليون د.ع.ح.  157.223القروض، بتس�������ديد ما قيمته 

ط قروض مق��دّم��ة في ، تمث��ل أقس��������ا2018خالل ع��ام 
ائمة في السابق.  في ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض الق

مليون  502.558ذمة الدول األعض���اء المقترض���ة نحو 
مليون  486.578، مق��اب��ل 2018بنه��اي��ة ع��ام  ،د.ع.ح.

 .2017د.ع.ح. نهاية عام 
  

�ير المس��حوب  ����يد الت�ا�داتتجدر اإل���ارة إلى أن 
، 2018نهاية عام ي ، فمليون د.ع.ح. 71.721بلغ نحو 

.  يُبيّن 2017مليون د.ع.ح. نهاية عام  56.232مقابل 
) تفاص������يل األرص������دة المس������حوبة و�ير 3-الجدول (أ

القروض للدول العربية في عامي  والتزاماتالمس���حوبة 
) تفاص�����يلها 4-، في حين يُبيّن الجدول (أ2018و 2017
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) تطور 5-كذلك يوضح الجدول (أ .2018-1978للفترة 
الفائدة التي يطبقها الص�������ندوق على القروض  رأس�������عا

على  ينش��رها، والمقترض��ة األع���اءالمقدمة منه للدول 
إض����افة إلى بش����بكة اإلنترنت بص����ورة ش����هرية،  هموقع

ي يوضح تطور ذال )،1ضمن الملحق رقم ( )6الشكل (
  .)2018- 2003خالل الفترة (أسعار الفائدة 

  
  المتأخرات  
  

متى ما تجاوزت مدة  ،خرةالمقترض�����ة متأتعتبر الدولة 
في س�����داد اس�����تحقاقات القروض القائمة بذمتها التأخير 

للصندوق  عشر شهراً. بحسب الموقف المالي اثنافترة 
ثالث ح��االت ، تبين وجود 2018نه��اي��ة ديس�������مبر في 

مس�����تمرتان من الس�����نة ين حالتمنها  الس�����داد،في  تأخر
جمهوري��ة الص�������وم��ال الفي��درالي��ة وهم��ا  ،الس���������ابق��ة

فة إلى ح�ال�ة ، هورية العربي�ة الس�������وري�ةوالجم إض��������ا
 اثن��ا الجمهوري��ة اليمني��ة التي تع��دت م��دة الت��أخير فترة

في ض����وء . عش����ر ش����هراً وتحولت ض����من المتأخرات
مليون  124.878المتأخرات حوالي  إجماليبلغ ك، لذ

بما تتكون من أقس���اط قروض متأخرة الس���داد  ،د.ع.ح.
وفوائد إلى إض�����افة  ،مليون د.ع.ح. 66.858مجموعه 

  مليون د.ع.ح. 58.025متراكمة بحوالي 
  
، فقد بدأت التأخير منذ �مهورية ال�����ومالفيما يخص  

المس��������ولين ، ويت����ابع الص�������ن����دوق مع 1984الع����ام 
ل إلى تس�������وية للمتأخرات، التي  المش�������اورات للتوص�������ّ

 68.468حوالي  إلى 2018وص�������لت بنهاية ديس�������مبر 
متأخرة السداد  مليون د.ع.ح، وتتمثل في أقساط قروض

ئد متراكمةملي 14.877بواقع  ، بلغت ون د.ع.ح.، وفوا
  مليون د.ع.ح. 53.591 قيمتها نحو

  
، ال����وريةالعربية الجمهورية بالنس���بة للمتأخرات على 

منذ ديس�������مبر الدولة في التأخر عن الس�������داد فقد بدأت 
إجمالي أقساط القروض والفوائد المستحقة ، وبلغ 2011

 3.328حوالي  2018نه��اي��ة ديس�������مبر  المتراكم��ة في
األص���ل والفائدة على قرض مليون د.ع.ح، تمثل أقس���اط 

  تسهيل التصحيح الهيكلي الثاني.
  

، فق��د ب��دأ الت��أخير من��ذ الجمهوري��ة اليمني��ةيخص فيم��ا 
ئد 2016يونيو  ، وبلغ إجمالي أقس�������اط القروض والفوا

، حوالي 2018المس���تحقة المتراكمة، في نهاية ديس���مبر 
مليون د.ع.ح.، تمثل أقس�������اط قروض متأخرة  53.082

مليون د.ع.ح. وفوائد متراكمة  49.096الس�������داد بواقع 
  مليون د.ع.ح. 3.986بنحو 

  
  
  

  المقدمة من الدول األعضاء.  طلبات القروض اتدراس
  

أعد الص����ندوق دراس����ة حول طلب القرض التعوي�����ي 
ميزان العجز في المقدم من الجمهورية التونس�������ية لدعم 

ناتج عن  دفوعاتالم زيادة طارئة في قيمة الواردات ال
 نتائج الدراس��ةتم عرض . الزراعية للجمهورية التونس��ية

على لجنة القروض بالص���ندوق، التي أوص���ت بالموافقة 
بمبلغ  للجمهورية التونس����يةعلى تقديم قرض تعوي�����ي 

مليون دينار عربي حس���ابي، وس���حب القرض  18.532
فقة مجلس المديرين التنفيذين دفعة واحدة. وبناًء على موا

 10ت لجنة القروض، تم في يوم بالصندوق على توصيا
توقيع اتف��اقي��ة القرض التعوي��������ي بين  2018 أبري��ل

، كما تم الجمهورية التونس������ية وص������ندوق النقد العربي 
  .2018 أبريل 16سحب مبلغ القرض بتاريخ 

  
المملكة اس�������تجابة للطلب المقدم من في ذات اإلطار، و

الس������تفادة من موارد الص������ندوق في ش������كل لربية، المغ
ومواجه��ة قرض تعوي��������ي ل�دعم ميزان الم��دفوع�ات، 

زيادة فاتورة الواردات الغذائية في ال���غوط الناتجة عن 
أعد الص�������ندوق دراس�������ة ، ظل تقلبات القطاع الزراعي

وتم عرض نت���ائجه���ا على لجن���ة  حول طل���ب القرض،
 ى تقديمالقروض بالص���ندوق، التي أوص���ت بالموافقة عل

  41.125 بمبلغ المغربي����ةقرض تعوي��������ي للمملك����ة 
مليون دينار عربي حس�������ابي، وس�������حب القرض دفعة 
واح��دة. وبن��اًء على موافق��ة مجلس الم��ديرين التنفي��ذين 

 29بالصندوق على توصيات لجنة القروض، تم في يوم 
توقيع اتف��اقي��ة القرض التعوي��������ي بين  2018نوفمبر 

، كما تم س���حب بيةالمغرة ص���ندوق النقد العربي والمملك
  . 2018ديسمبر  5مبلغ القرض بتاريخ 

  
  المشاورات مع الدول األعضاء في إطار النشاط اإلقراضي

  
، أربع بعثات فنية لكٍل 2018أوفد الص����ندوق خالل عام 

جمهورية مص������ر العربية، من، جمهورية الس������ودان، و
  . المملكة األردنية الهاشميةالمملكة المغربية، وو
  

أوفدها الصندوق إلى كل  البعثات الثالث التييتعلق بفيما 
، جمهورية السودان، وجمهورية مصر العربيةمن 

فقد جاءت استجابة لطلب والمملكة األردنية الهاشمية، 
لدعم االستفادة مجدداً من موارد الصندوق،  الدول الثالث

 برامج إصالح في المجاالت المحددة بطلبات القروض.
 ،التي زارت المملكة المغربية ،عثةهدفت البفي حين 

اإلصالح المتفق عليه مع سير تنفيذ برنامج  متابعة
، 2018سبتمبر  -2017لفترة سبتمبر ل المغربيةالسلطات 

تمهيداً لسحب الدفعة الثانية من القرض المقدم من 
في القطاع لدعم برنامج إصالح  للمغربالصندوق 

  . المالي والمصرفي



13
 12 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

دع� ال�ي�ة الموا�ية للم���روعات  لتس���ي�أما بالنس��بة 
فقد استحدثه الصندوق في عام الصغيرة والمتوسطة، 

، لدع� اإلص�������الحات في قطاع المش�������روعات 2016
لذي تلعبه  لدور ا طة، ألهمية ا الص�������غيرة والمتوس�������

عاملة هذا القطاع  الش�������ركات ال دفع عجلة النمو في ب
تقدم القروض في . وتوفير فرص العملاالقتص�������ادي 

االكتتاب في المائة من  100إطار التس�������هيل بحدود 
المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، وتس�������دد كل دفعة 
  من القرض على مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها.

  
  التزامات القروض 
  

خمسة ، 2018خالل عام  ،قدم الصندوق
ثالث في  تتمثل ،وله األعضاءدل قروض

طار تسهيل تهيئة البيئة المواتية إقروض ب
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل من 

 22.800بقيمة بلغت  جمهورية السودان
 ، وجمهورية مصر العربيةمليون د.ع.ح.

 ، والجمهوريةمليون د.ع.ح. 87.700بقيمة 
، مليون د.ع.ح. 18.532بقيمة  التونسية

لكل من المملكة  ضيينتعوي وقرضين
مليون د.ع.ح.،  41.125، بقيمة المغربية

مليون  18.532بقيمة  والجمهورية التونسية
لغت القيمة اإلجمالية للقروض . بد.ع.ح.،

 188.689نحو المقدمة خالل العام المذكور 
مليون  793 حواليمليون د.ع.ح.، تعادل 

  ر أمريكي. دوال
  

التي قدمها الص�������ندوق  بإض�������افة قيمة القروض الجديدة
، إلى رصيد القروض 2018األعضاء، خالل عام لدوله 

، 1978المقدمة منذ بداية نش������اطه اإلقراض������ي في عام 
يص��ل إجمالي قيمة القروض التي قدمها الص��ندوق لدوله 

ية عام  ها  2.323، إلى نحو 2018األعض�������اء، حتى ن
ملي���ار دوالر أمريكي.  10ملي���ار د.ع.ح. تع���ادل نحو 

عض�����اء، من أربع عش�����رة دولة من الدول األ اس�����تفادت
بالغ عددها  القروض التي ندوق، وال  184قدمها الص�������

)، 1)، ض�����من الملحق رق� (1-الجدول (أ يبينقرض�����اً. 
تفاصيل هذه القروض، حسب السنوات والدول المستفيدة 

 .2018 -1978خالل الفترة 
  

ية (القروض التلق�ائي�ة ية  ،جاءت القروض التقلي�د والع�اد
والممتدة) في مقدمة التس�هيالت التي قدمها  ،ويض�يةوالتع

، 1978لص��ندوق منذ بداية نش��اطه اإلقراض��ي في العام ا
في  60.3نحو ، بحص�������ة بلغت 2018حتى نهاية عام و

ة خالل تل��ك الفترة،  الم��ائ��ة من إجم��الي القروض الُمق��دَم��َ
تالها نص���يب قروض تس���هيل التص���حي� الهيكلي بش���قيه 

والمص�������رفي وقطاع مالية  ال�اص�������ين بالقطاع المالي

في المائة، ث� تس�������هيل  29.9الحكومة، وبنس�������بة بلغت 
في المائة، في حين سجلت  2.8اإلصالح التجاري بنحو 
ة في إطار تس���هيل النف� نس���بة حص���ة القروض الممنوح

، والقروض المقدمة بإطار تس�������هيل تهيئة في المائة 1.4
 بةنس��البيئة المواتية للمش��روعات الص��غيرة والمتوس��طة 

ض�������من الملحق رق� ) 2-. يبين الجدول (أفي المائة 5.6
قيمة وعدد القروض التي حص�����لت عليها كل دولة )، 1(

وض من الدول األعض�������اء مو�عة حس�������ب أنواع القر
 ،لقروضل) التو�يع النس��بي 2المقدمة. كما يبين الش��كل (

   .2018 -1978خالل الفترة حسب أنواعها، 
  

  
  السحب والسداد على القروض

  
غ إجمالي الس����حب على القروض المتعاقد عليها خالل لب

مليون د.ع.ح.، مق��اب��ل  173.203حوالي ، 2018ع��ام 
 ،المقابل في.  2017مليون د.ع.ح. خالل عام  53.920

قامت الدول المقترضة، بموجب جداول سداد استحقاقات 
مليون د.ع.ح.  157.223القروض، بتس�������ديد ما قيمته 

ط قروض مق��دّم��ة في ، تمث��ل أقس��������ا2018خالل ع��ام 
ائمة في السابق.  في ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض الق

مليون  502.558ذمة الدول األعض���اء المقترض���ة نحو 
مليون  486.578، مق��اب��ل 2018بنه��اي��ة ع��ام  ،د.ع.ح.

 .2017د.ع.ح. نهاية عام 
  

�ير المس��حوب  ����يد الت�ا�داتتجدر اإل���ارة إلى أن 
، 2018نهاية عام ي ، فمليون د.ع.ح. 71.721بلغ نحو 

.  يُبيّن 2017مليون د.ع.ح. نهاية عام  56.232مقابل 
) تفاص������يل األرص������دة المس������حوبة و�ير 3-الجدول (أ

القروض للدول العربية في عامي  والتزاماتالمس���حوبة 
) تفاص�����يلها 4-، في حين يُبيّن الجدول (أ2018و 2017
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) تطور 5-كذلك يوضح الجدول (أ .2018-1978للفترة 
الفائدة التي يطبقها الص�������ندوق على القروض  رأس�������عا

على  ينش��رها، والمقترض��ة األع���اءالمقدمة منه للدول 
إض����افة إلى بش����بكة اإلنترنت بص����ورة ش����هرية،  هموقع

ي يوضح تطور ذال )،1ضمن الملحق رقم ( )6الشكل (
  .)2018- 2003خالل الفترة (أسعار الفائدة 

  
  المتأخرات  
  

متى ما تجاوزت مدة  ،خرةالمقترض�����ة متأتعتبر الدولة 
في س�����داد اس�����تحقاقات القروض القائمة بذمتها التأخير 

للصندوق  عشر شهراً. بحسب الموقف المالي اثنافترة 
ثالث ح��االت ، تبين وجود 2018نه��اي��ة ديس�������مبر في 

مس�����تمرتان من الس�����نة ين حالتمنها  الس�����داد،في  تأخر
جمهوري��ة الص�������وم��ال الفي��درالي��ة وهم��ا  ،الس���������ابق��ة

فة إلى ح�ال�ة ، هورية العربي�ة الس�������وري�ةوالجم إض��������ا
 اثن��ا الجمهوري��ة اليمني��ة التي تع��دت م��دة الت��أخير فترة

في ض����وء . عش����ر ش����هراً وتحولت ض����من المتأخرات
مليون  124.878المتأخرات حوالي  إجماليبلغ ك، لذ

بما تتكون من أقس���اط قروض متأخرة الس���داد  ،د.ع.ح.
وفوائد إلى إض�����افة  ،مليون د.ع.ح. 66.858مجموعه 

  مليون د.ع.ح. 58.025متراكمة بحوالي 
  
، فقد بدأت التأخير منذ �مهورية ال�����ومالفيما يخص  

المس��������ولين ، ويت����ابع الص�������ن����دوق مع 1984الع����ام 
ل إلى تس�������وية للمتأخرات، التي  المش�������اورات للتوص�������ّ

 68.468حوالي  إلى 2018وص�������لت بنهاية ديس�������مبر 
متأخرة السداد  مليون د.ع.ح، وتتمثل في أقساط قروض

ئد متراكمةملي 14.877بواقع  ، بلغت ون د.ع.ح.، وفوا
  مليون د.ع.ح. 53.591 قيمتها نحو

  
، ال����وريةالعربية الجمهورية بالنس���بة للمتأخرات على 

منذ ديس�������مبر الدولة في التأخر عن الس�������داد فقد بدأت 
إجمالي أقساط القروض والفوائد المستحقة ، وبلغ 2011

 3.328حوالي  2018نه��اي��ة ديس�������مبر  المتراكم��ة في
األص���ل والفائدة على قرض مليون د.ع.ح، تمثل أقس���اط 

  تسهيل التصحيح الهيكلي الثاني.
  

، فق��د ب��دأ الت��أخير من��ذ الجمهوري��ة اليمني��ةيخص فيم��ا 
ئد 2016يونيو  ، وبلغ إجمالي أقس�������اط القروض والفوا

، حوالي 2018المس���تحقة المتراكمة، في نهاية ديس���مبر 
مليون د.ع.ح.، تمثل أقس�������اط قروض متأخرة  53.082

مليون د.ع.ح. وفوائد متراكمة  49.096الس�������داد بواقع 
  مليون د.ع.ح. 3.986بنحو 

  
  
  

  المقدمة من الدول األعضاء.  طلبات القروض اتدراس
  

أعد الص����ندوق دراس����ة حول طلب القرض التعوي�����ي 
ميزان العجز في المقدم من الجمهورية التونس�������ية لدعم 

ناتج عن  دفوعاتالم زيادة طارئة في قيمة الواردات ال
 نتائج الدراس��ةتم عرض . الزراعية للجمهورية التونس��ية

على لجنة القروض بالص���ندوق، التي أوص���ت بالموافقة 
بمبلغ  للجمهورية التونس����يةعلى تقديم قرض تعوي�����ي 

مليون دينار عربي حس���ابي، وس���حب القرض  18.532
فقة مجلس المديرين التنفيذين دفعة واحدة. وبناًء على موا

 10ت لجنة القروض، تم في يوم بالصندوق على توصيا
توقيع اتف��اقي��ة القرض التعوي��������ي بين  2018 أبري��ل

، كما تم الجمهورية التونس������ية وص������ندوق النقد العربي 
  .2018 أبريل 16سحب مبلغ القرض بتاريخ 
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الس������تفادة من موارد الص������ندوق في ش������كل لربية، المغ
ومواجه��ة قرض تعوي��������ي ل�دعم ميزان الم��دفوع�ات، 

زيادة فاتورة الواردات الغذائية في ال���غوط الناتجة عن 
أعد الص�������ندوق دراس�������ة ، ظل تقلبات القطاع الزراعي

وتم عرض نت���ائجه���ا على لجن���ة  حول طل���ب القرض،
 ى تقديمالقروض بالص���ندوق، التي أوص���ت بالموافقة عل

  41.125 بمبلغ المغربي����ةقرض تعوي��������ي للمملك����ة 
مليون دينار عربي حس�������ابي، وس�������حب القرض دفعة 
واح��دة. وبن��اًء على موافق��ة مجلس الم��ديرين التنفي��ذين 

 29بالصندوق على توصيات لجنة القروض، تم في يوم 
توقيع اتف��اقي��ة القرض التعوي��������ي بين  2018نوفمبر 

، كما تم س���حب بيةالمغرة ص���ندوق النقد العربي والمملك
  . 2018ديسمبر  5مبلغ القرض بتاريخ 

  
  المشاورات مع الدول األعضاء في إطار النشاط اإلقراضي

  
، أربع بعثات فنية لكٍل 2018أوفد الص����ندوق خالل عام 

جمهورية مص������ر العربية، من، جمهورية الس������ودان، و
  . المملكة األردنية الهاشميةالمملكة المغربية، وو
  

أوفدها الصندوق إلى كل  البعثات الثالث التييتعلق بفيما 
، جمهورية السودان، وجمهورية مصر العربيةمن 

فقد جاءت استجابة لطلب والمملكة األردنية الهاشمية، 
لدعم االستفادة مجدداً من موارد الصندوق،  الدول الثالث

 برامج إصالح في المجاالت المحددة بطلبات القروض.
 ،التي زارت المملكة المغربية ،عثةهدفت البفي حين 

اإلصالح المتفق عليه مع سير تنفيذ برنامج  متابعة
، 2018سبتمبر  -2017لفترة سبتمبر ل المغربيةالسلطات 

تمهيداً لسحب الدفعة الثانية من القرض المقدم من 
في القطاع لدعم برنامج إصالح  للمغربالصندوق 
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ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات 
في قطاع  هاتركز االقتصادية المختلفة، حيث تبين 

في المائة من  79.2 نحو الخدمات بنسبة تصل إلى
في المائة  18.7ضافة للقطاع، مقابل إجمالي القيمة الم

مشروعات العاملة في مجال الصناعات التحويلية، لل
في المائة للمشروعات العاملة في مجال  1.7ونحو 

في المائة للمشروعات العاملة  0.4النشاط الزراعي، و 
  في مجال الطاقة والتعدين.  

  
ً التحديات تناولت المشاورات  التي أجرتها البعثة أيضا

لمتوسطة، تي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة واال
حجم رأس مال المشروعات انخفاض والمتمثلة في 

بدرجة كبيرة على ، واعتمادها الصغيرة والمتوسطة
مواردها الذاتية أو مصادر خاصة في تمويل النشاط 

ما يحدّ م، سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة التشغيل
سلع اري وشراء النفاق االستثممن قدرتها على اإل

. إضافة إلى الرأسمالية مقارنة بالمشروعات الكبيرة
إلى التمويل المتاح  المنشآتهذه  فرص وصولمحدودية 

، من أسواق المال لصعوبة استجابتها للمعايير المطلوبة
أو يغلب عليها الطابع الفردي بأنماط ملكية وارتباطها 

 .أو شركات األشخاص لي،العائ
  

بذلت السلطات المصرية جهوداً تحديات، لمواجهة هذه ال
حثيثة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، بحيث أصبح في مقدمة المرتكزات الرئيسية 
لدفع عجلة التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة، 
وتوفير فرص العمل. في هذا السياق، تركزت جهود 
السلطات المصرية في تطوير األطر التشريعية 

ة، وتوفير والمؤسساتية وتهيئة البنية التحتية المواتي
االمتيازات الالزمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
بهدف ضمان استمراريتها وتنافسيتها. كما تم تعزيز دور 
المؤسسات واألجهزة الحكومية المتخصصة كجهاز 

والمتوسطة والمتناهية تنمية المشروعات الصغيرة 
التمويل المباشر للمشروعات الصغر في مجال تقديم 

لت قيمة التمويالت المباشرة التي الصغيرة، حيث وص
مليار جنيه، إضافة إلى التمويل  30قدمها الجهاز إلى نحو 

غير المباشر المقدم من خالل البنوك والجمعيات األهلية 
عات متناهية مليون مشروع من المشرو 2.3إلى حوالي  

مليون فرصة عمل،  2.4الصغر، وفرت ما يقدر بنحو 
مالية للمشروعات الصغيرة فضالً عن تقديم خدمات غير 

ومتناهية الصغر من خالل خدمات الشباك الواحد، 
   .ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة 328وإصدار 

  
تعزيز قدرة لالبنك المركزي المصري من جانبه سعى 

المتوسطة، من خالل إرساء أطر المؤسسات الصغيرة و
 ية تَمّكِن من إضفاء مزيد من الشفافية وضبطرقابية وتنظيم

تحديث التعريف ، وعمل مؤسسات التمويل الصغير

الموحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر القائمة وحديثة التأسيس، كذلك، ألزم البنك 

سهيالت المركزي البنوك بأال تقل نسبة القروض والت
في  20عن  الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ت االئتمانية للبنك خالل المائة من إجمالي محفظة التسهيال
تبنى البنك مدى المبادرة المذكورة. من جهة أخرى، 

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المركزي المصري تنفيذ 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على 

لتوفير التمويل المصرفي ، 2020 - 2016الفترة مدى 
بقروض ميسرة، الصغيرة والمتوسطة لمشروعات ل

َص لها مبلغ  مليار  11مليار جنيه (نحو  200وُخّصِ
   .دوالر)، كمحفظة إجمالية مستهدفة

  
ً لمنظومة في ذات السياق،  قدم البنك المركزي دعما

ضمان التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة 
سطة، حيث ساهم في إعادة هيكلة وتطوير شركة والمتو
البنك ن مخاطر االئتمان، بإطار اتفاق تم توقيعه بين ضما

والشركة لالستفادة من خبرتها في إدارة برامج ضمان 
مخاطر االئتمان المخصصة لمختلف فئات المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وذلك بغرض التوسع في هذا 

ن المخاطر المرتفعة التي المجال من خالل تغطية جزء م
يل المشروعات الصغيرة تواجه البنوك لدى تمو
مع طبيعة هذا القطاع. األمر والمتوسطة، وبما يتناسب 

ً على البنوك المشاركة في تقديم  الذي انعكس إيجابيا
  التمويل لهذا النوع من الشركات.

  
المتولدة عن  في ضوء ما سبق، وحفاظاً على المكتسبات
لتهيئة البيئة الجهود التي بذلتها السلطات المصرية 

الصغيرة والمتوسطة، تم ية ألعمال المشروعات الموات
االتفاق بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد 

إصالح، يغطي الفترة برنامج  حول عناصرالعربي، 
، يتم دعمه بموارد تسهيل 2019يونيو  - 2018يونيو 

، ة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةدعم البيئ
تعزيز تتمثل في  محاور رئيسةأربعة على يرتكز و

وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، 
تعزيز منظومة ضمان تمويل ، وودعم الشمول المالي

تطوير قواعد ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتدريب تعزيز ا، والبيانات ونظم االستعالم االئتماني

 وتنمية القدرات.
  

لجنة  على خلفية التقرير الذي أعدته البعثة، وتوصيات
لصندوق، القروض في هذا الشأن، وافق مجلس إدارة ا

، على تقديم قرض 2018يونيو  7في اجتماعه بتاريخ 
بإطار تسهيل دعم تهيئة البيئة  مصر العربيةلجمهورية 

المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم 
برنامج اإلصالح المتفق عليه مع الصندوق في القطاع 
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ً إعداد بعالشملت مهام  ثات التي أوفدها الصندوق أيضا
تقييم لألوضاع االقتصادية والمالية بالدول المعنية، 
ودراسة إمكانية وأوجه االستفادة مجدداً من موارد 
الصندوق، إلى جانب تقديم المشورة الفنية، وتقديم 

 التوصيات حول السياسات االقتصادية والمالية المتبعة.
  

جمهورية زارت ي لتبخصوص بعثة الصندوق ا
فقد جاءت ، 2018يناير  25 - 21خالل الفترة  السودان
لطلب المقدم من معالي وزير المالية والتخطيط لاستجابة 

االقتصادي السوداني، ومحافظ الصندوق عن جمهورية 
السودان، لالستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض، 

وعات المواتية للمشرلدعم برنامج إصالح لتهيئة البيئة 
   المتوسطة.الصغيرة و

  
ها لجمهورية السودان على تاطلعت البعثة خالل زيار

تطوير أدوات التمويل بما الجهود التي بذلتها الحكومة ل
يُعّزز نمو المشروعات الصغرى ويحقق األهداف 

إضافة إلى الجهود الموضوعة بشأنها، االستراتيجية 
ية لتطوير وتنمالخطة االستراتيجية ضمن المبذولة 
تضمنت رؤيتها والتي )، 2017 - 2013لفترة (القطاع ل

 ً ً رئيسا كا للتنمية  "أن يكون التمويل األصغر ُمَحّرِ
االقتصادية واالجتماعية في السودان"، واستهدفت 

ل تطوير سياسات وتشريعات ُمَشِجعَة لتنمية قطاع التموي
األصغر، وتطوير البنية التحتية المساندة للتمويل 

المتمثلة  ،زيز التعاون بين مستويات الحكماألصغر، وتع
بين وفي الوزارات وحكومات الواليات والمحليات، 

الجهات المعنية المختلفة، وتعزيز توفر المعلومات 
، إضافةً إلى تعزيز مشروعات التمويل التقنيةواستخدام 

  ة وإدخالها ضمن حركة المجتمع. األصغر الناجح
  

 ماسي لإلصالحالبرنامج الخ ناقشت البعثةكما 
الذي يهدف إلى  ،)2019 - 2015االقتصادي للفترة (

دعم اإلنتاج من أجل التصدير، وتحسين مستوى 
المعيشة، من خالل تشجيع القطاع الزراعي، ودعم قطاع 

التنافسية الصناعات الصغيرة والحرفية، وتعزيز 
واإلنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على العمل في مجال 

  ر.التمويل األصغ
  

بنك السودان كذلك ناقشت البعثة الجهود التي يبذلها 
لدعم التوجهات الحكومية، حيث يولي البنك المركزي 

عنايه خاصة بتوجيه التمويل المصرفي لألنشطة 
عي بشقيه اإلنتاجية ذات األولوية، خاصة القطاع الزرا

تقديم النباتي والحيواني، وقطاع الحرفيين، إضافةً إلى 
التمويل المصرفي المصرفي لتعزيز  حوافز للقطاع

المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة 
لواليات والمناطق في ا المملوكة لفئات الشباب والمرأة

  .األقل نمواً 

تضمن ، المحققةوتعزيزاً للمكتسبات في ضوء ذلك، 
برنامج عمل البعثة التشاور واالتفاق مع السلطات 

دعم بإطار تسهيل امج إصالح حول عناصر برن السودانية
تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ويرتكز على ، 2019فبراير  -2018يُغطي الفترة فبراير 
نين تعزيز بنية التشريعات والقوامحاور تتمثل في خمسة 

ن ، وواألطر التنظيمية تعزيز الشمول المالي، بما يَُمّكِ
 ،والمتوسطة ،صغيرةالو متناهية الصغر،المشروعات 

تطوير ، ومن الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية
منظومة االستعالم والتصنيف االئتماني، واألنظمة 

توفير الحوافز ، وتنمية وتعزيز القدراتو، المعلوماتية
المالية والضريبية لفائدة المشروعات الصغيرة 

  والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  

ات لجنة ي أعدته البعثة، وتوصيعلى خلفية التقرير الذ
القروض في هذا الشأن، وافق مجلس إدارة الصندوق، 

، على تقديم قرض 2018 مارس 8في اجتماعه بتاريخ 
البيئة تهيئة دعم بإطار تسهيل لجمهورية السودان 

لدعم ، المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 المتفق عليه مع الصندوق في القطاعصالح اإلبرنامج 
 100مليون د.ع.ح.، ما يعادل  22.8، بمبلغ المذكور

في المائة من حصة الدولة في رأسمال الصندوق، 
المدفوعة بعمالت قابلة للتحويل، وسحب القرض على 

مليون د.ع.ح.، يتم سحبها  13.68دفعتين، األولى بمبلغ 
بعد التوقيع على اتفاقية القرض، والدفعة الثانية بمبلغ 

ها بعد الوقوف على سير ح.، يتم سحبمليون د.ع. 9.12
   .تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق عليه

  
بناًء على ما تقدم، تم توقيع عقد القرض المذكور مع 

وتم ،  2018أبريل  10بتاريخ  السودانية الحكومة
  .2018أبريل  16الدفعة األولى منه، بتاريخ سحب 

  
 جمهورية مصرزارت بعثة المشاورات التي بالنسبة ل
، فقد جاءت 2018مايو  10 - 6خالل الفترة العربية 
معالي محافظ البنك المركزي للطلب المقدم من استجابة 
ومحافظ الصندوق عن جمهورية مصر العربية،  ،المصري

الستفادة مجدداً من موارد الصندوق في شكل قرض بإطار ل
تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة 

  .صالح في القطاع المذكوررنامج إلدعم ب والمتوسطة
 

الوضع الراهن لقطاع ناقشت البعثة خالل الزيارة 
وحجم القطاع بالنسبة  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

األعمال الُمنََظم بجمهورية مصر العربية، بحسب لقطاع 
وكذلك  التعريف الصادر عن البنك المركزي المصري،

والصغيرة ، صغرمساهمة قطاع المشروعات متناهية ال
التي تصل إلى ، والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي

رجة ومدى تركز الشركات المند، في المائة 25نحو 
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ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات 
في قطاع  هاتركز االقتصادية المختلفة، حيث تبين 

في المائة من  79.2 نحو الخدمات بنسبة تصل إلى
في المائة  18.7ضافة للقطاع، مقابل إجمالي القيمة الم

مشروعات العاملة في مجال الصناعات التحويلية، لل
في المائة للمشروعات العاملة في مجال  1.7ونحو 

في المائة للمشروعات العاملة  0.4النشاط الزراعي، و 
  في مجال الطاقة والتعدين.  

  
ً التحديات تناولت المشاورات  التي أجرتها البعثة أيضا

لمتوسطة، تي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة واال
حجم رأس مال المشروعات انخفاض والمتمثلة في 

بدرجة كبيرة على ، واعتمادها الصغيرة والمتوسطة
مواردها الذاتية أو مصادر خاصة في تمويل النشاط 

ما يحدّ م، سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة التشغيل
سلع اري وشراء النفاق االستثممن قدرتها على اإل

. إضافة إلى الرأسمالية مقارنة بالمشروعات الكبيرة
إلى التمويل المتاح  المنشآتهذه  فرص وصولمحدودية 

، من أسواق المال لصعوبة استجابتها للمعايير المطلوبة
أو يغلب عليها الطابع الفردي بأنماط ملكية وارتباطها 

 .أو شركات األشخاص لي،العائ
  

بذلت السلطات المصرية جهوداً تحديات، لمواجهة هذه ال
حثيثة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، بحيث أصبح في مقدمة المرتكزات الرئيسية 
لدفع عجلة التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة، 
وتوفير فرص العمل. في هذا السياق، تركزت جهود 
السلطات المصرية في تطوير األطر التشريعية 

ة، وتوفير والمؤسساتية وتهيئة البنية التحتية المواتي
االمتيازات الالزمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
بهدف ضمان استمراريتها وتنافسيتها. كما تم تعزيز دور 
المؤسسات واألجهزة الحكومية المتخصصة كجهاز 

والمتوسطة والمتناهية تنمية المشروعات الصغيرة 
التمويل المباشر للمشروعات الصغر في مجال تقديم 

لت قيمة التمويالت المباشرة التي الصغيرة، حيث وص
مليار جنيه، إضافة إلى التمويل  30قدمها الجهاز إلى نحو 

غير المباشر المقدم من خالل البنوك والجمعيات األهلية 
عات متناهية مليون مشروع من المشرو 2.3إلى حوالي  

مليون فرصة عمل،  2.4الصغر، وفرت ما يقدر بنحو 
مالية للمشروعات الصغيرة فضالً عن تقديم خدمات غير 

ومتناهية الصغر من خالل خدمات الشباك الواحد، 
   .ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة 328وإصدار 

  
تعزيز قدرة لالبنك المركزي المصري من جانبه سعى 

المتوسطة، من خالل إرساء أطر المؤسسات الصغيرة و
 ية تَمّكِن من إضفاء مزيد من الشفافية وضبطرقابية وتنظيم

تحديث التعريف ، وعمل مؤسسات التمويل الصغير

الموحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر القائمة وحديثة التأسيس، كذلك، ألزم البنك 

سهيالت المركزي البنوك بأال تقل نسبة القروض والت
في  20عن  الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ت االئتمانية للبنك خالل المائة من إجمالي محفظة التسهيال
تبنى البنك مدى المبادرة المذكورة. من جهة أخرى، 

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المركزي المصري تنفيذ 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على 

لتوفير التمويل المصرفي ، 2020 - 2016الفترة مدى 
بقروض ميسرة، الصغيرة والمتوسطة لمشروعات ل

َص لها مبلغ  مليار  11مليار جنيه (نحو  200وُخّصِ
   .دوالر)، كمحفظة إجمالية مستهدفة

  
ً لمنظومة في ذات السياق،  قدم البنك المركزي دعما

ضمان التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة 
سطة، حيث ساهم في إعادة هيكلة وتطوير شركة والمتو
البنك ن مخاطر االئتمان، بإطار اتفاق تم توقيعه بين ضما

والشركة لالستفادة من خبرتها في إدارة برامج ضمان 
مخاطر االئتمان المخصصة لمختلف فئات المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وذلك بغرض التوسع في هذا 

ن المخاطر المرتفعة التي المجال من خالل تغطية جزء م
يل المشروعات الصغيرة تواجه البنوك لدى تمو
مع طبيعة هذا القطاع. األمر والمتوسطة، وبما يتناسب 

ً على البنوك المشاركة في تقديم  الذي انعكس إيجابيا
  التمويل لهذا النوع من الشركات.

  
المتولدة عن  في ضوء ما سبق، وحفاظاً على المكتسبات
لتهيئة البيئة الجهود التي بذلتها السلطات المصرية 

الصغيرة والمتوسطة، تم ية ألعمال المشروعات الموات
االتفاق بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد 

إصالح، يغطي الفترة برنامج  حول عناصرالعربي، 
، يتم دعمه بموارد تسهيل 2019يونيو  - 2018يونيو 

، ة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةدعم البيئ
تعزيز تتمثل في  محاور رئيسةأربعة على يرتكز و

وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، 
تعزيز منظومة ضمان تمويل ، وودعم الشمول المالي

تطوير قواعد ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتدريب تعزيز ا، والبيانات ونظم االستعالم االئتماني

 وتنمية القدرات.
  

لجنة  على خلفية التقرير الذي أعدته البعثة، وتوصيات
لصندوق، القروض في هذا الشأن، وافق مجلس إدارة ا

، على تقديم قرض 2018يونيو  7في اجتماعه بتاريخ 
بإطار تسهيل دعم تهيئة البيئة  مصر العربيةلجمهورية 

المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم 
برنامج اإلصالح المتفق عليه مع الصندوق في القطاع 

 100مليون د.ع.ح.، ما يعادل  87.7المذكور، بمبلغ 

 14 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

ً إعداد بعالشملت مهام  ثات التي أوفدها الصندوق أيضا
تقييم لألوضاع االقتصادية والمالية بالدول المعنية، 
ودراسة إمكانية وأوجه االستفادة مجدداً من موارد 
الصندوق، إلى جانب تقديم المشورة الفنية، وتقديم 

 التوصيات حول السياسات االقتصادية والمالية المتبعة.
  

جمهورية زارت ي لتبخصوص بعثة الصندوق ا
فقد جاءت ، 2018يناير  25 - 21خالل الفترة  السودان
لطلب المقدم من معالي وزير المالية والتخطيط لاستجابة 

االقتصادي السوداني، ومحافظ الصندوق عن جمهورية 
السودان، لالستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض، 

وعات المواتية للمشرلدعم برنامج إصالح لتهيئة البيئة 
   المتوسطة.الصغيرة و

  
ها لجمهورية السودان على تاطلعت البعثة خالل زيار

تطوير أدوات التمويل بما الجهود التي بذلتها الحكومة ل
يُعّزز نمو المشروعات الصغرى ويحقق األهداف 

إضافة إلى الجهود الموضوعة بشأنها، االستراتيجية 
ية لتطوير وتنمالخطة االستراتيجية ضمن المبذولة 
تضمنت رؤيتها والتي )، 2017 - 2013لفترة (القطاع ل

 ً ً رئيسا كا للتنمية  "أن يكون التمويل األصغر ُمَحّرِ
االقتصادية واالجتماعية في السودان"، واستهدفت 

ل تطوير سياسات وتشريعات ُمَشِجعَة لتنمية قطاع التموي
األصغر، وتطوير البنية التحتية المساندة للتمويل 

المتمثلة  ،زيز التعاون بين مستويات الحكماألصغر، وتع
بين وفي الوزارات وحكومات الواليات والمحليات، 

الجهات المعنية المختلفة، وتعزيز توفر المعلومات 
، إضافةً إلى تعزيز مشروعات التمويل التقنيةواستخدام 

  ة وإدخالها ضمن حركة المجتمع. األصغر الناجح
  

 ماسي لإلصالحالبرنامج الخ ناقشت البعثةكما 
الذي يهدف إلى  ،)2019 - 2015االقتصادي للفترة (

دعم اإلنتاج من أجل التصدير، وتحسين مستوى 
المعيشة، من خالل تشجيع القطاع الزراعي، ودعم قطاع 

التنافسية الصناعات الصغيرة والحرفية، وتعزيز 
واإلنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على العمل في مجال 

  ر.التمويل األصغ
  

بنك السودان كذلك ناقشت البعثة الجهود التي يبذلها 
لدعم التوجهات الحكومية، حيث يولي البنك المركزي 

عنايه خاصة بتوجيه التمويل المصرفي لألنشطة 
عي بشقيه اإلنتاجية ذات األولوية، خاصة القطاع الزرا

تقديم النباتي والحيواني، وقطاع الحرفيين، إضافةً إلى 
التمويل المصرفي المصرفي لتعزيز  حوافز للقطاع

المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة 
لواليات والمناطق في ا المملوكة لفئات الشباب والمرأة

  .األقل نمواً 

تضمن ، المحققةوتعزيزاً للمكتسبات في ضوء ذلك، 
برنامج عمل البعثة التشاور واالتفاق مع السلطات 

دعم بإطار تسهيل امج إصالح حول عناصر برن السودانية
تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ويرتكز على ، 2019فبراير  -2018يُغطي الفترة فبراير 
نين تعزيز بنية التشريعات والقوامحاور تتمثل في خمسة 

ن ، وواألطر التنظيمية تعزيز الشمول المالي، بما يَُمّكِ
 ،والمتوسطة ،صغيرةالو متناهية الصغر،المشروعات 

تطوير ، ومن الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية
منظومة االستعالم والتصنيف االئتماني، واألنظمة 

توفير الحوافز ، وتنمية وتعزيز القدراتو، المعلوماتية
المالية والضريبية لفائدة المشروعات الصغيرة 

  والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  

ات لجنة ي أعدته البعثة، وتوصيعلى خلفية التقرير الذ
القروض في هذا الشأن، وافق مجلس إدارة الصندوق، 

، على تقديم قرض 2018 مارس 8في اجتماعه بتاريخ 
البيئة تهيئة دعم بإطار تسهيل لجمهورية السودان 

لدعم ، المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 المتفق عليه مع الصندوق في القطاعصالح اإلبرنامج 
 100مليون د.ع.ح.، ما يعادل  22.8، بمبلغ المذكور

في المائة من حصة الدولة في رأسمال الصندوق، 
المدفوعة بعمالت قابلة للتحويل، وسحب القرض على 

مليون د.ع.ح.، يتم سحبها  13.68دفعتين، األولى بمبلغ 
بعد التوقيع على اتفاقية القرض، والدفعة الثانية بمبلغ 

ها بعد الوقوف على سير ح.، يتم سحبمليون د.ع. 9.12
   .تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق عليه

  
بناًء على ما تقدم، تم توقيع عقد القرض المذكور مع 

وتم ،  2018أبريل  10بتاريخ  السودانية الحكومة
  .2018أبريل  16الدفعة األولى منه، بتاريخ سحب 

  
 جمهورية مصرزارت بعثة المشاورات التي بالنسبة ل
، فقد جاءت 2018مايو  10 - 6خالل الفترة العربية 
معالي محافظ البنك المركزي للطلب المقدم من استجابة 
ومحافظ الصندوق عن جمهورية مصر العربية،  ،المصري

الستفادة مجدداً من موارد الصندوق في شكل قرض بإطار ل
تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة 

  .صالح في القطاع المذكوررنامج إلدعم ب والمتوسطة
 

الوضع الراهن لقطاع ناقشت البعثة خالل الزيارة 
وحجم القطاع بالنسبة  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة

األعمال الُمنََظم بجمهورية مصر العربية، بحسب لقطاع 
وكذلك  التعريف الصادر عن البنك المركزي المصري،

والصغيرة ، صغرمساهمة قطاع المشروعات متناهية ال
التي تصل إلى ، والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي

رجة ومدى تركز الشركات المند، في المائة 25نحو 
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في المائة من حصة الدولة في رأسمال الصندوق، 
 المدفوعة بعمالت قابلة للتحويل، وسحب القرض على

مليون د.ع.ح.، تم سحبها  52.62دفعتين، األولى بمبلغ 
بعد التوقيع على اتفاقية القرض، والدفعة الثانية بمبلغ 

الوقوف على مليون د.ع.ح.، يتم سحبها بعد  35.08
  .إلصالح المتفق عليهسير تنفيذ برنامج ا

  
بناًء على ما تقدم، تم توقيع عقد القرض المذكور مع 

، وُسِحبَّت 2018 أكتوبر 28يخ بتار المصريةالحكومة 
  .2018أكتوبر  31الدفعة األولى منه، بتاريخ 

  
المملكة البعثة التي أوفدها الص�������ندوق إلى فيما يخص 

 1 -أكتوبر  28خالل الفترة  ،ا��������ة ال�������������م����ة
على الطلب المقدم من  ، فقد جاءت بناءً 2018، نوفمبر

مع����الي مح����اف� البن����ك المركزي األردني، ومح����اف� 
الس����تفادة لالص����ندوق عن المملكة األردنية الهاش����مية، 

مجدداً من موارد الص���ندوق، بإطار تس���هيل التص���حيح 
ج الهيكلي في القطاع المالي والمص�������رفي، لدعم برنام

  إصالح في القطاع المذكور.
  

ة في هذا اإلطار تناولت المش�������اورات التي أجرتها البعث
التطورات االقتصادية الحديثة في مع السلطات األردنية 

المملكة األردنية الهاشمية، وجهود اإلصالح في القطاع 
التي بذلها البنك المركزي األردني  المالي والمص�������رفي

ورفع كفاءته، بإطار  ،فيلتطوير القطاع المالي والمصر
)، من أجل تعزيز 2018-2016اس�����تراتيجيته لألعوام �

البني���ة الق���انوني���ة والتنظيمي���ة، وتقوي���ة أُطُر الرق���اب���ة 
واإلشراف، وتطوير البنية التحتية المالية، وتوفير أنظمة 
م��دفوع��ات وطني��ة �من��ة وكف�ة، وتش�������جيع االبتك��ارات 

ز الش������مول عزيوالتقنيات المالية الحديثة، إض������افةً إلى ت
المالي بما يكفل س����هولة النفا� للخدمات المالية والتمويل، 

  .خاصةً لشرائح الشباب والنساء
  

في هذا السياق، تضمنت جهود البنك المركزي األردني 
االس���تمرار في تقديم الدعم لبرامج التمويل الموجهة نحو 

 ،المتجددة اتوالطاق ،والس�������ياحة ،قطاعات الص�������ناعة
وقطاع االستشارات  ،المعلومات تقنيةع وقطا ،والزراعة

الهندسية، وتوسيع مظلة هذه البرامج لتشمل أيضاً قطاع 
 .وقطاع التعليم، وقطاع النقل ،الصحة

  
كما أولى البنك المركزي األردني اهتماماً كبيراً بتطوير 
دوره اإلش�������رافي والتنظيمي ليواك���ب تطور المع���ايير 

ية في هذا  لدول على وللحفاظ المجال، والممارس�������ات ا
 من س�المة ومتانة الجها� المص�رفي األردني، بما يعز�

مناعة الجها� المص�������رفي في مواجهة تبعات األ�مات 
المالية واالقتص����ادية العالمية، ويحقق االس����تقرار النقدي 

والمالي، ويض�����من مس�����اهمة البنو� بش�����كل إيجابي في 
  .تنمية االقتصاد الوطني

  
بتوس�������يع  األردني المركزي من جه��ة أخر� ق��ام البن��ك

واإلش�������رافي��ة لتش�������م��ل قط��اع التموي��ل مظلت��ه الرق��ابي��ة 
األص�������غر، بهدف تعزيز وتطوير دور القطاع وتحقيق 
االس�������تدامة له، حي� تم اس�������تحدا� دائرة الرقابة على 
شركات التمويل األصغر وشركات المعلومات االئتمانية 
ب���البن���ك المركزي األردني، لتتولى دراس���������ة طلب���ات 

يل األص������غر، إلى جانب مهام ات التمورخيص ش������ركت
الرق��اب��ة المي��داني��ة والمكتبي��ة، التي تتض�������من التحقق من 
س���المة األوض���اع المالية للقطاع وفق القوانين واألنظمة 

والمع����ايير ال����دولي����ة المرعي����ة  ،والتعليم����ات الن����اف����ذة
بالخص��و�. أيض��اً بذل البنك المركزي األردني جهوداً 

، للمس�����اهمة في الئتمانيس�����تعالم احثيثة لتعزيز نظم اال
ترش����يد القرارات االئتمانية، واتخا�ها اعتماداً على تقييم 
دقيق لق��درة العمالء على الس��������داد، وب��الت��الي تس�������عير 
المنتج��ات الم��الي��ة والخ��دم��ات المق��دم��ة بن��اًء على درج��ة 
مخ��اطر العمالء، بم��ا يعز� من فع��الي��ة إدارة المخ��اطر 

ألفراد ل خاص��ة لوتحس��ين فر� الحص��ول على التموي
   .للشركات الصغيرة والمتوسطةو
  

اق متص������ل، تم إطالق االس������تراتيجية الوطنية يفي س������
، التي تم ص�������ي��ا�ته��ا 2017للش�������مول الم��الي في ع��ام 

وإعدادها، بالتعاون مع عدد من الش������ركاء من القطاعين 
عام والخا�، ومن خالل الش�������راكات الخارجية مع  ال

س��ب دف رفع نيمية، بهالم�س���س���ات المالية الدولية واإلقل
الش�������مول الم��الي ل��ذوي ال��دخ��ل المح��دود، والش�������ب��اب، 
والنس������اء، والش������ركات متناهية الص������غر والص������غيرة 
والمتوس���طة، بما ينعك� إيجاباً على التنمية االقتص���ادية 
واالجتم����اعي����ة، ب����التوا�ي مع تحقيق أه����داف التنمي���ة 

. كما أطلق البنك المركزي األردني 2030المس�������تدامة 
يا المالية التنظيمي"، بهدف لتكنولوجتكارات ا"مختبر اب

إيجاد حاض�������نة لرواد األعمال لدعم وتش�������جيع االبتكار 
  المالية. التقنياتوالتطوير في مجال 

  
مواصلةً لجهود اإلصالح المتخذة وفي ضوء ما سبق، 

لتطوير القطاع المالي  من جانب الس�������لطات األردنية
الص�����دمات والمص�����رفي، ورفع كفاءته ومناعته إ�اء 

وتمكينه من القيام بدوره المحوري كوس����ي�  ختلفة،الم
مالي يعمل على حش�������د المدخرات وتوجيهها للفر� 

وتحقيق الش�������مول الم��الي، االس�������تثم��اري��ة الواع��دة، 
توص������لت بعثة الص������ندوق إلى اتفاق حول عناص������ر 

يُغطي  ،إصالح في القطاع المالي والمصرفيبرنامج 
لى ، ويه���دف إ2019نوفمبر  - 2018الفترة نوفمبر 

ام��ل االس�������تقرار الم��الي والوص�������ول إلى تعزيز عو
التموي��ل والخ��دم��ات الم��الي��ة، وي��دعم الجهود الرامي��ة 
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لتعزيز نظم الدفع والتسوية والتقاص. يرتكز البرنامج 
المالي  الش�������مولحول ثالثة محاور تتمثل في تعزيز 

عبر تس�������هي��ل نف��ا� األفراد والش�������رك��ات الص�������غيرة 
لخدمات ر للتمويل واوالمتوس�������طة والمتنا�ية الص�������غ

تعزيز منظوم��ة الرق��اب��ة واإلش�������راف على ، والم��الي��ة
تعزيز نظم ال����دفع ، والقط����اع الم����الي والمص�������رفي

  والتسويات ودعم تطبيق التقنيات المالية الحديثة.
  

التقرير الذ� أعدته البعثة، وتوص�������يات لجنة بناًء على 
القروض في �ذا الش����ن، وافق مجلس إدارة الص���ندوق، 

، على تق��ديم 2018 ديس�������مبر 27ع��ه بت��اري� في اجتم��ا
بإطار تس������هيل دعم  ،للمملكة األردنية الهاش������ميةقرض 

تهيئة البيئة المواتية للمش�روعات الص�غيرة والمتوس�طة، 
لدعم برنامج اإلص�����الح المتفق عليه مع الص�����ندوق في 

مليون د.ع.ح.، م��ا يع��ادل  23القط��اع الم��ذكور، بمبلغ 
صندوق، في رأسمال الفي المائة من حصة الدولة  100

المدفوعة بعمالت قابلة للتحويل، وس�����حب القرض على 
تم سحبها سيمليون د.ع.ح.،  13.8دفعتين، األولى بمبلغ 

لدفع�ة الث�اني�ة بمبلغ  بع�د التوقيع على اتف�اقي�ة القرض، وا
يتم سحبها بعد الوقوف على سير سمليون د.ع.ح.،  9.2

  . تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق عليه
  

ل�مم���ة التي أوف�د��ا الص�������ن��دوق لبعث��ة لب�النس�������ب��ة  أم�ا
جاءت فقد ، 2018س����بتمبر  7-3خالل الفترة ، المغربية

وزارة االقتص�������اد والمالية اس�������تجابة للطلب المقدم من 
س����حب مبلغ الدفعة الثانية من قرض تس����هيل لالمغربية، 

الذ� يدعم برنامج اإلص�������الح في  ،التص�������حي� الهيكلي
 - 2017مبر س�������بتللفترة القط��اع الم��الي والمص�������رفي 

المتفق عليه بين ص���ندوق النقد العربي  ،2018س���بتمبر 
   .والحكومة المغربية

  
قد أحرزت تقدماً في  المغربيةتبين للبعثة أن الس�������لطات 

بإطار محاور� الرئيس����ة الثالثة  ،تنفيذ عناص����ر البرنامج
المتمثلة في تعزيز الش�������مول المالي عبر تس�������هيل نفا� 

الص�����غيرة والمتوس�����طة والمتنا�ية األفراد والش�����ركات 
ية، وتعميق دور  الص�������غر إلى التمويل والخدمات المال
س���وق الرس���اميل في تمويل االقتص���اد، وتعزيز منظومة 

جاء . الرقابة واإلش��راف على القطاع المالي والمص��رفي
تنفيذ البرنامج بإطار تطورات اقتص�������ادية كلية داعمة، 

د لقط��اع��ات الس�������ي��اح��ة و المع��ادن بفض��������ل األداء الجي��ّ
صناعة السيارات منها والصناعات التحويلية خصوصاً 

والطائرات، وانخفاض معدل التض���خم، وتحس���ن وض���ع 
تحس�����ن الميزان المالي، واس�����تقرار س�����عر الص�����رف و

  الوضع الخارجي. 
  

أعدت الس��لطات المغربية إطار حوكمة ق، في �ذا الس��يا
لالس�������تراتيجي��ة الوطني��ة للش�������مول الم��الي، يتكون من 

لوطني للشمول المالي برئاسة وزير االقتصاد المجلس ا
جنة الفنية، والمالية، واللجنة االستراتيجية، إضافة إلى الل

وتم اعتماد� من طرف وزارة االقتص�������اد والمالية وبن� 
ود التي ب���ذلته���ا الس�������لط���ات المغر�. وفي إط���ار الجه

المغربية لدعم المش��روعات الناش��ئة والمبتكرة، تم إنش��اء 
ولة ممثلة بص��ندوق الض��مان المركز� ش��راكات بين الد

نات�، �ير ربحية، بهدف  ية �حاض������� وجمعيات تعاون
ألولى لخلق المش�������اريع المبتكرة، من تمويل المراحل ا

خالل مس���اعدة أص���حا� المش���اريع على تطوير األفكار 
 اتإلى نم��ا�� أولي��ة، بم��ا ي�د� إلى تهيئ��ة المش�������روع��

ارد لالس�������تف��ادة في المرحل��ة الالحق��ة من مو اوت����يله��
. وتغطي ����ذ� ةالمخ���اطر األموال سؤوص�������ن���اديق ر

الجمعيات نطاق جغرافي واس���ع النتقاء مش���اريع تتواجد 
في جه��ات مختلف��ة لتقري��ب ���ذ� ا�لي��ات التمويلي��ة من 

المتواجدة في المناطق  المش�����روعات الناش�����ئة والمبتكرة
يا�ة نظام عام جديد  نٍب �خر، تم ص������� ية. من جا نائ ال

بما يُمّكن من إطالق س������وق لبورص������ة الدار البيض������اء 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها للتمويل 

   .رأس المال بشروط ُميسرة من خالل أدوات سوق
  

ب��إط��ار الجهود الرامي��ة لتعزيز وص�������ول النس��������اء إلى 
التمويل، وتشجيع المشاريع التي تمتلكها النساء وتطوير 

حوال القدرات وتمكين المرأة بما يُ�د� إلى تحس�������ين األ
المعيش�������ي���ة وخف� مع���دالت الفقر، تم تطوير منتو� 
الض���مان �إليِ��، وتوس���يع نطاق تغطيته، لتص���ل نس���بة 

في المائة من القروض المص�������رفية  80لض�������مان إلى ا
ل، ش�������ريطة مس�������ا�مة المرأة الموجهة لرائدات األعما

   وع.بالنسبة األكبر من رأسمال المشر
  

تمويل  فيما يتعلق بتعميق دور س�������وق الرس�������اميل في
لمنفذة مراجعة األطر االقتص��اد، فقد ش��ملت اإلجراءات ا

القانونية والتنظيمية لألنشطة المالية بإطار السوق المالية 
واس�������تكم���ال اللوائ� والنص�������وص التطبيقي���ة المتعلق���ة 

لقوانين الص����ادرة بما ي�د� إلى االرتقاء ب�داء الس����وق با
ز وتنش������يطه لدعم احتياجات االقتص������اد التمويلية وتعزي

  .البيئة االستثمارية
  

انجاز الس�������لطات المغربية لحزمة من كما تبين للبعثة، 
بإطار تعزيز منظومة الرقابة واإلش�������راف اإلجراءات، 

على  التصديقتضمنت على القطاع المالي والمصرفي، 
القانون المتعلق بالنظام األس�����اس�����ي لبن� المغر�، الذ� 

ل العمل يعزز استقالليته، ويوسع نطاق صالحياته لتشم
على تحقيق االس�����تقرار المالي إلى جانب المهام التقليدية 

قانون نص�وص�اً األخر� للبنو� المركزية. كما تض�من ال
تمن� بن� المغر� اس���تقاللية كاملة، وتخوله ص���الحيات 

نه من تحقيق �دف اس��تقرار األس��عار ونهج الس��ياس��ة تمك
النقدية بكل شفافية، إضافة إلى نصوص تتعلق بالتشاور 
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في المائة من حصة الدولة في رأسمال الصندوق، 
 المدفوعة بعمالت قابلة للتحويل، وسحب القرض على

مليون د.ع.ح.، تم سحبها  52.62دفعتين، األولى بمبلغ 
بعد التوقيع على اتفاقية القرض، والدفعة الثانية بمبلغ 

الوقوف على مليون د.ع.ح.، يتم سحبها بعد  35.08
  .إلصالح المتفق عليهسير تنفيذ برنامج ا

  
بناًء على ما تقدم، تم توقيع عقد القرض المذكور مع 

، وُسِحبَّت 2018 أكتوبر 28يخ بتار المصريةالحكومة 
  .2018أكتوبر  31الدفعة األولى منه، بتاريخ 

  
المملكة البعثة التي أوفدها الص�������ندوق إلى فيما يخص 

 1 -أكتوبر  28خالل الفترة  ،ا��������ة ال�������������م����ة
على الطلب المقدم من  ، فقد جاءت بناءً 2018، نوفمبر

مع����الي مح����اف� البن����ك المركزي األردني، ومح����اف� 
الس����تفادة لالص����ندوق عن المملكة األردنية الهاش����مية، 

مجدداً من موارد الص���ندوق، بإطار تس���هيل التص���حيح 
ج الهيكلي في القطاع المالي والمص�������رفي، لدعم برنام

  إصالح في القطاع المذكور.
  

ة في هذا اإلطار تناولت المش�������اورات التي أجرتها البعث
التطورات االقتصادية الحديثة في مع السلطات األردنية 

المملكة األردنية الهاشمية، وجهود اإلصالح في القطاع 
التي بذلها البنك المركزي األردني  المالي والمص�������رفي

ورفع كفاءته، بإطار  ،فيلتطوير القطاع المالي والمصر
)، من أجل تعزيز 2018-2016اس�����تراتيجيته لألعوام �

البني���ة الق���انوني���ة والتنظيمي���ة، وتقوي���ة أُطُر الرق���اب���ة 
واإلشراف، وتطوير البنية التحتية المالية، وتوفير أنظمة 
م��دفوع��ات وطني��ة �من��ة وكف�ة، وتش�������جيع االبتك��ارات 

ز الش������مول عزيوالتقنيات المالية الحديثة، إض������افةً إلى ت
المالي بما يكفل س����هولة النفا� للخدمات المالية والتمويل، 

  .خاصةً لشرائح الشباب والنساء
  

في هذا السياق، تضمنت جهود البنك المركزي األردني 
االس���تمرار في تقديم الدعم لبرامج التمويل الموجهة نحو 

 ،المتجددة اتوالطاق ،والس�������ياحة ،قطاعات الص�������ناعة
وقطاع االستشارات  ،المعلومات تقنيةع وقطا ،والزراعة

الهندسية، وتوسيع مظلة هذه البرامج لتشمل أيضاً قطاع 
 .وقطاع التعليم، وقطاع النقل ،الصحة

  
كما أولى البنك المركزي األردني اهتماماً كبيراً بتطوير 
دوره اإلش�������رافي والتنظيمي ليواك���ب تطور المع���ايير 

ية في هذا  لدول على وللحفاظ المجال، والممارس�������ات ا
 من س�المة ومتانة الجها� المص�رفي األردني، بما يعز�

مناعة الجها� المص�������رفي في مواجهة تبعات األ�مات 
المالية واالقتص����ادية العالمية، ويحقق االس����تقرار النقدي 

والمالي، ويض�����من مس�����اهمة البنو� بش�����كل إيجابي في 
  .تنمية االقتصاد الوطني

  
بتوس�������يع  األردني المركزي من جه��ة أخر� ق��ام البن��ك

واإلش�������رافي��ة لتش�������م��ل قط��اع التموي��ل مظلت��ه الرق��ابي��ة 
األص�������غر، بهدف تعزيز وتطوير دور القطاع وتحقيق 
االس�������تدامة له، حي� تم اس�������تحدا� دائرة الرقابة على 
شركات التمويل األصغر وشركات المعلومات االئتمانية 
ب���البن���ك المركزي األردني، لتتولى دراس���������ة طلب���ات 

يل األص������غر، إلى جانب مهام ات التمورخيص ش������ركت
الرق��اب��ة المي��داني��ة والمكتبي��ة، التي تتض�������من التحقق من 
س���المة األوض���اع المالية للقطاع وفق القوانين واألنظمة 

والمع����ايير ال����دولي����ة المرعي����ة  ،والتعليم����ات الن����اف����ذة
بالخص��و�. أيض��اً بذل البنك المركزي األردني جهوداً 

، للمس�����اهمة في الئتمانيس�����تعالم احثيثة لتعزيز نظم اال
ترش����يد القرارات االئتمانية، واتخا�ها اعتماداً على تقييم 
دقيق لق��درة العمالء على الس��������داد، وب��الت��الي تس�������عير 
المنتج��ات الم��الي��ة والخ��دم��ات المق��دم��ة بن��اًء على درج��ة 
مخ��اطر العمالء، بم��ا يعز� من فع��الي��ة إدارة المخ��اطر 

ألفراد ل خاص��ة لوتحس��ين فر� الحص��ول على التموي
   .للشركات الصغيرة والمتوسطةو
  

اق متص������ل، تم إطالق االس������تراتيجية الوطنية يفي س������
، التي تم ص�������ي��ا�ته��ا 2017للش�������مول الم��الي في ع��ام 

وإعدادها، بالتعاون مع عدد من الش������ركاء من القطاعين 
عام والخا�، ومن خالل الش�������راكات الخارجية مع  ال

س��ب دف رفع نيمية، بهالم�س���س���ات المالية الدولية واإلقل
الش�������مول الم��الي ل��ذوي ال��دخ��ل المح��دود، والش�������ب��اب، 
والنس������اء، والش������ركات متناهية الص������غر والص������غيرة 
والمتوس���طة، بما ينعك� إيجاباً على التنمية االقتص���ادية 
واالجتم����اعي����ة، ب����التوا�ي مع تحقيق أه����داف التنمي���ة 

. كما أطلق البنك المركزي األردني 2030المس�������تدامة 
يا المالية التنظيمي"، بهدف لتكنولوجتكارات ا"مختبر اب

إيجاد حاض�������نة لرواد األعمال لدعم وتش�������جيع االبتكار 
  المالية. التقنياتوالتطوير في مجال 

  
مواصلةً لجهود اإلصالح المتخذة وفي ضوء ما سبق، 

لتطوير القطاع المالي  من جانب الس�������لطات األردنية
الص�����دمات والمص�����رفي، ورفع كفاءته ومناعته إ�اء 

وتمكينه من القيام بدوره المحوري كوس����ي�  ختلفة،الم
مالي يعمل على حش�������د المدخرات وتوجيهها للفر� 

وتحقيق الش�������مول الم��الي، االس�������تثم��اري��ة الواع��دة، 
توص������لت بعثة الص������ندوق إلى اتفاق حول عناص������ر 

يُغطي  ،إصالح في القطاع المالي والمصرفيبرنامج 
لى ، ويه���دف إ2019نوفمبر  - 2018الفترة نوفمبر 

ام��ل االس�������تقرار الم��الي والوص�������ول إلى تعزيز عو
التموي��ل والخ��دم��ات الم��الي��ة، وي��دعم الجهود الرامي��ة 
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لتعزيز نظم الدفع والتسوية والتقاص. يرتكز البرنامج 
المالي  الش�������مولحول ثالثة محاور تتمثل في تعزيز 

عبر تس�������هي��ل نف��ا� األفراد والش�������رك��ات الص�������غيرة 
لخدمات ر للتمويل واوالمتوس�������طة والمتنا�ية الص�������غ

تعزيز منظوم��ة الرق��اب��ة واإلش�������راف على ، والم��الي��ة
تعزيز نظم ال����دفع ، والقط����اع الم����الي والمص�������رفي

  والتسويات ودعم تطبيق التقنيات المالية الحديثة.
  

التقرير الذ� أعدته البعثة، وتوص�������يات لجنة بناًء على 
القروض في �ذا الش����ن، وافق مجلس إدارة الص���ندوق، 

، على تق��ديم 2018 ديس�������مبر 27ع��ه بت��اري� في اجتم��ا
بإطار تس������هيل دعم  ،للمملكة األردنية الهاش������ميةقرض 

تهيئة البيئة المواتية للمش�روعات الص�غيرة والمتوس�طة، 
لدعم برنامج اإلص�����الح المتفق عليه مع الص�����ندوق في 

مليون د.ع.ح.، م��ا يع��ادل  23القط��اع الم��ذكور، بمبلغ 
صندوق، في رأسمال الفي المائة من حصة الدولة  100

المدفوعة بعمالت قابلة للتحويل، وس�����حب القرض على 
تم سحبها سيمليون د.ع.ح.،  13.8دفعتين، األولى بمبلغ 

لدفع�ة الث�اني�ة بمبلغ  بع�د التوقيع على اتف�اقي�ة القرض، وا
يتم سحبها بعد الوقوف على سير سمليون د.ع.ح.،  9.2

  . تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق عليه
  

ل�مم���ة التي أوف�د��ا الص�������ن��دوق لبعث��ة لب�النس�������ب��ة  أم�ا
جاءت فقد ، 2018س����بتمبر  7-3خالل الفترة ، المغربية

وزارة االقتص�������اد والمالية اس�������تجابة للطلب المقدم من 
س����حب مبلغ الدفعة الثانية من قرض تس����هيل لالمغربية، 

الذ� يدعم برنامج اإلص�������الح في  ،التص�������حي� الهيكلي
 - 2017مبر س�������بتللفترة القط��اع الم��الي والمص�������رفي 

المتفق عليه بين ص���ندوق النقد العربي  ،2018س���بتمبر 
   .والحكومة المغربية

  
قد أحرزت تقدماً في  المغربيةتبين للبعثة أن الس�������لطات 

بإطار محاور� الرئيس����ة الثالثة  ،تنفيذ عناص����ر البرنامج
المتمثلة في تعزيز الش�������مول المالي عبر تس�������هيل نفا� 

الص�����غيرة والمتوس�����طة والمتنا�ية األفراد والش�����ركات 
ية، وتعميق دور  الص�������غر إلى التمويل والخدمات المال
س���وق الرس���اميل في تمويل االقتص���اد، وتعزيز منظومة 

جاء . الرقابة واإلش��راف على القطاع المالي والمص��رفي
تنفيذ البرنامج بإطار تطورات اقتص�������ادية كلية داعمة، 

د لقط��اع��ات الس�������ي��اح��ة و المع��ادن بفض��������ل األداء الجي��ّ
صناعة السيارات منها والصناعات التحويلية خصوصاً 

والطائرات، وانخفاض معدل التض���خم، وتحس���ن وض���ع 
تحس�����ن الميزان المالي، واس�����تقرار س�����عر الص�����رف و

  الوضع الخارجي. 
  

أعدت الس��لطات المغربية إطار حوكمة ق، في �ذا الس��يا
لالس�������تراتيجي��ة الوطني��ة للش�������مول الم��الي، يتكون من 

لوطني للشمول المالي برئاسة وزير االقتصاد المجلس ا
جنة الفنية، والمالية، واللجنة االستراتيجية، إضافة إلى الل

وتم اعتماد� من طرف وزارة االقتص�������اد والمالية وبن� 
ود التي ب���ذلته���ا الس�������لط���ات المغر�. وفي إط���ار الجه

المغربية لدعم المش��روعات الناش��ئة والمبتكرة، تم إنش��اء 
ولة ممثلة بص��ندوق الض��مان المركز� ش��راكات بين الد

نات�، �ير ربحية، بهدف  ية �حاض������� وجمعيات تعاون
ألولى لخلق المش�������اريع المبتكرة، من تمويل المراحل ا

خالل مس���اعدة أص���حا� المش���اريع على تطوير األفكار 
 اتإلى نم��ا�� أولي��ة، بم��ا ي�د� إلى تهيئ��ة المش�������روع��

ارد لالس�������تف��ادة في المرحل��ة الالحق��ة من مو اوت����يله��
. وتغطي ����ذ� ةالمخ���اطر األموال سؤوص�������ن���اديق ر

الجمعيات نطاق جغرافي واس���ع النتقاء مش���اريع تتواجد 
في جه��ات مختلف��ة لتقري��ب ���ذ� ا�لي��ات التمويلي��ة من 

المتواجدة في المناطق  المش�����روعات الناش�����ئة والمبتكرة
يا�ة نظام عام جديد  نٍب �خر، تم ص������� ية. من جا نائ ال

بما يُمّكن من إطالق س������وق لبورص������ة الدار البيض������اء 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها للتمويل 

   .رأس المال بشروط ُميسرة من خالل أدوات سوق
  

ب��إط��ار الجهود الرامي��ة لتعزيز وص�������ول النس��������اء إلى 
التمويل، وتشجيع المشاريع التي تمتلكها النساء وتطوير 

حوال القدرات وتمكين المرأة بما يُ�د� إلى تحس�������ين األ
المعيش�������ي���ة وخف� مع���دالت الفقر، تم تطوير منتو� 
الض���مان �إليِ��، وتوس���يع نطاق تغطيته، لتص���ل نس���بة 

في المائة من القروض المص�������رفية  80لض�������مان إلى ا
ل، ش�������ريطة مس�������ا�مة المرأة الموجهة لرائدات األعما

   وع.بالنسبة األكبر من رأسمال المشر
  

تمويل  فيما يتعلق بتعميق دور س�������وق الرس�������اميل في
لمنفذة مراجعة األطر االقتص��اد، فقد ش��ملت اإلجراءات ا

القانونية والتنظيمية لألنشطة المالية بإطار السوق المالية 
واس�������تكم���ال اللوائ� والنص�������وص التطبيقي���ة المتعلق���ة 

لقوانين الص����ادرة بما ي�د� إلى االرتقاء ب�داء الس����وق با
ز وتنش������يطه لدعم احتياجات االقتص������اد التمويلية وتعزي

  .البيئة االستثمارية
  

انجاز الس�������لطات المغربية لحزمة من كما تبين للبعثة، 
بإطار تعزيز منظومة الرقابة واإلش�������راف اإلجراءات، 

على  التصديقتضمنت على القطاع المالي والمصرفي، 
القانون المتعلق بالنظام األس�����اس�����ي لبن� المغر�، الذ� 

ل العمل يعزز استقالليته، ويوسع نطاق صالحياته لتشم
على تحقيق االس�����تقرار المالي إلى جانب المهام التقليدية 

قانون نص�وص�اً األخر� للبنو� المركزية. كما تض�من ال
تمن� بن� المغر� اس���تقاللية كاملة، وتخوله ص���الحيات 

نه من تحقيق �دف اس��تقرار األس��عار ونهج الس��ياس��ة تمك
النقدية بكل شفافية، إضافة إلى نصوص تتعلق بالتشاور 
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بنك المغرب المالية ووالي االقتصاد وتظم بين وزير المن
 ،من أجل ض����مان انس����جام الس����ياس����ة االحترازية الكلية

والسياسة النقدية مع األدوات األخرى المتعلقة بالسياسة 
  االقتصادية الكلية.

  
المنفذة، في إطار برنامج اإلصالح  اإلجراءاتمن شأن 

م��� التي تص�������الح��ات وعلى خلفي��ة اإل المتفق علي��ه،
على تنفيذ المس��������اعدة القطاع المالي والمص�������رفي، ب

العمليات المص�������رفية والمالية بفعالية وكفاءة عاليتين، 
، وزيادة منعة القطاع المالي في تعزيز الشمول الماليو

. كم���ا س�������تعزز ه���ذه مواجه���ة التح���دي���ات المختلف����ة
عوامل االس���تقرار المالي والوص���ول إلى اإلص���الحات 

متطلب���ات تموي���ل تلبي ي���ة والتموي���ل والخ���دم���ات الم���ال
  األنشطة االقتصادية المختلفة. 

  
في ضوء ما تقدم، وأخذاً باالعتبار الجهود التي بذلتها 

لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وعمالً  المغربية السلطات
اعتبار تنفيذ بنصوص سياسة وإجراءات اإلقراض، تم 

للفترة  ،برنامج اإلصالح في القطاع المالي والمصرفي
المتفق عليه مع  ،)2018سبتمبر  - 2017بتمبر (س

والمدعوم بقرض تسهيل التصحيح  ،الحكومة المغربية
 ً سحب الدفعة الثانية من القرض كما تم  .الهيكلي، مرضيا

  . 2018اكتوبر 12يوم . ع.ح. مليون د 30البالغة 
  
  
  
  

يس���عى الص���ندو� من خالل نش���اطه في مجال إص���دار 
والدراس��ات والكتب، لدعم  التقارير والنش��رات والبحو�

صادية متخذي القرار وصناع السياسات االقتومساعدة 
في ال����دول العربي����ة، في المج����االت االقتص����������ادي���ة 
المتخصصة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الموضوعات 
االقتص��ادية الهامة، ودراس��تها بص��ورة تس��هم في تحديد 
ن  ما يوفر أس�������ا� يَُمّكِ ها  ب بل مواجهت التحديات وس�������

العربية، من رس��م الس��ياس��ات نعي القرار في الدول ص��ا
وتحديد مس�������ارات اإلص�������الح الالزمة، وكذلك توفير 

ن ت والبيانات والتحليل االقتص�������ادي الذي المعلوما يَُمّكِ
االقتص������ادية العربية والباحثين من  المهتمين بالش�������ون

مناقش������ة أهم القض������ايا االقتص������ادية التي تواجه الوطن 
تمكين ص���انعي الس���ياس���ات بالدول  إلى العربي، إض���افة

العربية من وضع االستراتيجيات المستقبلية استناداً إلى 
   .أسس علمية وموضوعية

  
لتق���ارير، والنش�������رات، في ه���ذا اإلط���ار، تض�������من���� ا

التي أص����درها الص����ندو� خالل ، والكتب، والدراس����ات
"ال��ر���������ر ا��������ا�� العرب����� ، إصدار 2018عام 

إض��������اف�ة إلى موجز العربي��ة، ، ب�اللغ��ة "2018الم�ح�د 

اإلنجليزية، الذي يعد المرجع األس�����اس�����ي التقرير باللغة 
لتطورات االقتص��������ادي��ة في ال��دول العربي��ة، ونمو�ج��اً ل

ات العمل العربي للتعاون البناء بين الص���ندو� وم�س���س���
المش��تر� األخرى المش��اركة في إعداده وهي الص��ندو� 

مانة العامة العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، واأل
لج���امع���ة ال���دول العربي���ة، ومنظم���ة األقط���ار العربي���ة 

هذا الجهد المش��تر�، تقوم  س��يا�للبترول. في  رةٍ دِ ص��َّ المُ 
المناطة  كل من الجهات األربع المذكورة بإعداد الفصول
ويتولى  ،بها وفق التص�������ور المتفق عليه لتقرير كل عام

 إض���افة إلى �لك، مس����ولية تحرير وإخرا� ،الص���ندو�
  .1980ام وإصدار التقرير منذ بداية صدوره في ع

  
من  2018إص�داري أبريل وس�بتمبر أعد الص�ندو� كما 

توقعات  احي� تض���من ،""��ا� ا�������ا� العرب�تقرير 
. 2019و 2018األداء االقتص�ادي للدول العربية لعامي 

على الموقع الرس��مي لص��ندو� يتم إعداد ونش��ر التقرير 
التحليل باالعتماد على الس�������نة،  مرتين فيالنقد العربي 

االقتص�������ادي وتوقعات المختص�������ين في كل من البنو� 
ب��أداء  المتعلق��ة ،المركزي��ة، ووزارات الم��الي��ة العربي��ة

عدة تتمثل في�  ئة االقتص�������اد الكلي على عدة أص������� البي
النمو االقتص�������ادي، واتجاهات ، واالقتص�������ادية الدولية

المالية  قطاع، واألوض�������اع النقدية، والمحلية األس�������عار
، بهدف وميزان المدفوعات العامة، والقطاع الخارجي

إمداد ص��ناع القرار في الدول العربية بر�ية اس��تش��رافية 
ألداء االقتص������ادات العربية. يس������اهم إص������دار وتحليلية 

التقرير في تعزيز نط��ا� العم��ل البحثي واالس�������تج��اب��ة 
توقعات خاصة باألداء توافر لحاجة الدول األعضاء إلى 

   .جموعةادي الكلي للدول العربية كماالقتص
  

، العدد األول 2018كذلك أطلق الص������ندو�، خالل عام 
كتقرير جديد  ،"نا��� ��� �ر�� ا�ص������ال�"من تقرير 

متخص������� يتطر� ألحد المح�اور التفص������يلي�ة لبرامج 
اإلص�����الحات االقتص�����ادية التي يجري تنفيذها في الدول 

ربية وماهية بما يس��مح بعرض تجارب الدول الع ،العربية
ي يجري تنفيذها وكذا التحديات ت التالسياسات واإلجراءا

التي واجهتها والدرو� الممكن االس���تفادة منها من برامج 
العدد األول من تناول  عالمياً.اإلص������الح المثيلة المنفذة 

  ". إصالحات نظام الخدمة المدنيةالتقرير موضوع "
  

ات ال��ر�ر ال�������ن�� ل�����الص������ندو� " كما أص������در
�� ال���دو�  (III)������ات ب���ا�� الر����ابي���ة و�ن�ي���� م�

اس�������تهدف إلقاء الض�������وء على الجهود الذي  ،"العربية
المبذولة من قبل المص��ارف المركزية وم�س��س��ات النقد 
بة  يات الرقا بالتطوير المس�������تمر �ل ية فيما يتعلق  العرب
المص�������رفي��ة وتنفي��ذ المتطلب��ات والمع��ايير ال��دولي��ة ومن 

لض��مان الس��المة المص��رفية  )III( أهمها متطلبات بازل
  واالستقرار المالي.

نش����ا� ال��ا��ر، وال���� والد�ا�����ات ا��������ا��ة، 
  والنشرات
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من تقرير  الثالثفي ذات الس����ياق، أعد الص����ندوق العدد 
قياس  يتض���منالذي  "تنافس���ية االقتص���ادات العربية"،

 مناطقتنافس�����ية االقتص�����ادات العربية مع عدة دول من 
مختلفة. يش���مل التقرير مؤش���رين رئيس���ين، هما مؤش���ر 

  شر بيئة وجاذبية االستثمار.االقتصاد الكلي، ومؤ
  

تنافسية نشرة دس من "الساالصندوق العدد كذلك أعد 
حي��ث  ،التج��ارة الخ��ارجي��ة والبيني��ة لل��دول العربي��ة"

شملت النشرة تطورات هيكل التجارة اإلجمالية والبينية، 
حس��ب التص��ني� المنس��ق للس��لع، وقياس أهم مؤش��رات 

نس�������بية، تنافس�������ية التجارة الخارجية كمؤش�������ر الميزة ال
السلعية في األسواق العالمية، ومؤشر حصة الصادرات 

ومؤش��ر تركز الص��ادرات، ومؤش��ر حص��ة الص��ادرات 
  البينية للسلع من إجمالي الصادرات السلعية.

  
من ج���ة أ�رى، ت� �ع��داد مجموع��ة من ال��درا���������ات 

  شملت: تناولت موضوعات االقتصادية 
  
لنمو "�دود الدين العا� القاب� ل��������تمرار وادراس������ة  - 

الن�رية والواق�: ����قا�ات على �الة االقتص��اد� بين 
لدين العام اس������ق�  تأثير تجاوزتتناول ، الدول العربية"

نظراً ألهمي��ة ، على اإلنج��ازات التنموي�ة لل��دول العربي��ة
الديون في تمويل االس�����تثمارات العمومية واالس�����تهال� 

 ً إلى ما قد يؤدي إليه اإلفراط  الحكومي، وبالنظر أيض������ا
ة التي تهدد اس�����تدامة التمويل إلى تراكم الديون العام في

   .النمو وتؤثر على االقتصاد
  
"مراجعة معايير االتحادات النقدية وا����تش���را� دراس���ة  - 

تجرب���ة االتح���اد النق���د� لمجل� التع���اون ل���دول الخلي� 
تتناول مس��تقبل مش��روع العملة الموحدة لمجل� ، العربية"

و�����ي بالتركيز على أهم التعاون لدول الخليج العربية، وت
قتص������ادية التي تميز دول المجل�، كالحدود الس������مات اال

الجغرافية المشتركة والتشابه الديموغرافي والثقافي وكذلك 
تش������ابه هيكل اإلنتاج بين البلدان. تتض������من الورقة تحليالً 

مص��ير ألهم العوامل االقتص��ادية الخارجية التي تؤثر في ال
 عن الجوانب االقتص��ادية المش��تر� لدول المنظومة فض��الً 

  ب تعزيزها على المدى المتوسط والطويل.التي يج
  

"قياس محددات التجارة الخارجية في الدول  دراس����ة - 
تحديد ل تهدفالعربية با��������تخدا� نما�� الجا�بية"، 

أهم العوام��ل المؤثرة في التب��ادل التج��اري بين ال��دول 
 .يةواألقاليم األخرى باس�������تخدام نماذج الجاذبالعربية 

  .سبعة عشر دولة عربيةالدراسة  شملت
 

" تنب�ات الحس�������ابات القومية الس�������نوية  دراس�������ة - 
التي ، با��������تخدا� نمو�� المد��ت والمخرجات "

اإلطار النظري لمنهجية إعداد تنبؤات اس�����تعرض�����ت 

حسابات القومية السنوية باستخدام نموذج المدخالت ال
الترابط بين  قي����اسوالمخرج����ات، ال����ذي ُيمكن من 

تص�����ادية وتقدير �ثار التغير في نش�����اط القطاعات االق
ن الدراسة  قطاع اقتصادي على باقي القطاعات. تتضمَّ
ح��ال��ة تطبيقي��ة حول إع��داد تق��ديرات الن��اتج المحلي 

عات االقتص�������ادية ومكوناته حس�������ب القطا اإلجمالي
والدخل باألسعار الثابتة  واإلنتاج اإلنفاقوحسب بنود 

والتنبؤات لع��امي  2017واألس�������ع��ار الج��اري��ة، لع��ام 
على مجموعة من الفرض�������يات  ، بناءً 2019و 2018

المرتبط���ة بتطور المتغيرات التي تميز االقتص���������اد 
قدم  ية. كما ت لدول الوطني والتطورات االقتص�������ادية ا

آلثار بعض اإلجراءات االقتصادية على الورقة تقييماً 
  .النمو االقتصادي

 
على النمو  " أ�ر الس����يا�����ة النقدية والمالية دراس����ة - 

أثر  قياس تهدف إلى، لعربية"االقتص���اد� في الدول ا
الس���ياس���ات النقدية والمالية على النش���اط االقتص���ادي 
على الم��ديين القص�������ير والمتوس�������ط لع��دد من ال��دول 

 الذاتي، ودالةالعربية، باس��تخدام نماذج متجه االنحدار 
االستجابة الفورية، إلى جانب تحليل مكونات التبـــاين 

األهمية النس�������بية للمتغيرات في تفس�������ير تباين  لقياس
 ؤ للمتغيرات المدرجة في النموذج.أخطاء التنب

 
"محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة  دراسة حول - 

اهتمت بالوقوف على أبرز محددات في الدول العربية"، 
مش�������اركة المرأة العربية في س�������وق العمل خالل الفترة 

ولية من اسة الدالئل الد). استعرضت الدر1990-2016(
ه��ذا بالبحثي��ة الس��������ابق��ة التي اهتم��ت  اإلس�������ه��ام��اتواقع 

الجغرافي��ة.  والمن��اطقالموض�������وع في ع��دد من ال��دول 
وبهدف الوقوف على المحددات األكثر قدرة على تفس����ير 
ية،  لدول العرب مش�������اركة المرأة في س�������وق العمل في ا

في والعاملي اس���تخدمت الدراس���ة أس���لوب التحليل الو����
قياس����ي بهدف الوقوف على محددات اليب التحليل الوأس����

مش���اركة المرأة العربية في س���وق العمل لعينة تتكون من 
 ).2016 - 1990( ةللفتردولة عربية  19
 

"�دارة مخا�ر الس���يولة في ��ار مت�لبات  دراس���ة حول - 
، اس��تهدفت الدراس��ة تبادل في البلدان العربية" IIIبازل 

ي��ة في البل��دان العربي�ة فيم��ا الخبرات ودعم الجهود الرق�اب
 زل إلدارة مخاطر السيولة. يتعلق بتنفيذ متطلبات با

  
"موازين المدفوعات ووض���� اال����ت�مار دراس���ة حول  - 

، ال����دولي في ال����دول العربي����ة: الواق� والتح����دي����ات"
ل تجارب الدوإلقاء الض�����وء على  الدراس�����ة اس�����تهدفت

العربي��ة في ه��ذا الش��������أن واالس�������تف��ادة منه��ا من حي��ث 
راءات المتخ��ذة لتطبيق أح��د� المنهجي��ات وطبيع��ة اإلج

ت التي تواجهه���ا عن���د إع���داد بي���ان���ات ميزان التح���دي���ا
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بنك المغرب المالية ووالي االقتصاد وتظم بين وزير المن
 ،من أجل ض����مان انس����جام الس����ياس����ة االحترازية الكلية

والسياسة النقدية مع األدوات األخرى المتعلقة بالسياسة 
  االقتصادية الكلية.

  
المنفذة، في إطار برنامج اإلصالح  اإلجراءاتمن شأن 

م��� التي تص�������الح��ات وعلى خلفي��ة اإل المتفق علي��ه،
على تنفيذ المس��������اعدة القطاع المالي والمص�������رفي، ب

العمليات المص�������رفية والمالية بفعالية وكفاءة عاليتين، 
، وزيادة منعة القطاع المالي في تعزيز الشمول الماليو

. كم���ا س�������تعزز ه���ذه مواجه���ة التح���دي���ات المختلف����ة
عوامل االس���تقرار المالي والوص���ول إلى اإلص���الحات 

متطلب���ات تموي���ل تلبي ي���ة والتموي���ل والخ���دم���ات الم���ال
  األنشطة االقتصادية المختلفة. 

  
في ضوء ما تقدم، وأخذاً باالعتبار الجهود التي بذلتها 

لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وعمالً  المغربية السلطات
اعتبار تنفيذ بنصوص سياسة وإجراءات اإلقراض، تم 

للفترة  ،برنامج اإلصالح في القطاع المالي والمصرفي
المتفق عليه مع  ،)2018سبتمبر  - 2017بتمبر (س

والمدعوم بقرض تسهيل التصحيح  ،الحكومة المغربية
 ً سحب الدفعة الثانية من القرض كما تم  .الهيكلي، مرضيا

  . 2018اكتوبر 12يوم . ع.ح. مليون د 30البالغة 
  
  
  
  

يس���عى الص���ندو� من خالل نش���اطه في مجال إص���دار 
والدراس��ات والكتب، لدعم  التقارير والنش��رات والبحو�

صادية متخذي القرار وصناع السياسات االقتومساعدة 
في ال����دول العربي����ة، في المج����االت االقتص����������ادي���ة 
المتخصصة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الموضوعات 
االقتص��ادية الهامة، ودراس��تها بص��ورة تس��هم في تحديد 
ن  ما يوفر أس�������ا� يَُمّكِ ها  ب بل مواجهت التحديات وس�������

العربية، من رس��م الس��ياس��ات نعي القرار في الدول ص��ا
وتحديد مس�������ارات اإلص�������الح الالزمة، وكذلك توفير 

ن ت والبيانات والتحليل االقتص�������ادي الذي المعلوما يَُمّكِ
االقتص������ادية العربية والباحثين من  المهتمين بالش�������ون

مناقش������ة أهم القض������ايا االقتص������ادية التي تواجه الوطن 
تمكين ص���انعي الس���ياس���ات بالدول  إلى العربي، إض���افة

العربية من وضع االستراتيجيات المستقبلية استناداً إلى 
   .أسس علمية وموضوعية

  
لتق���ارير، والنش�������رات، في ه���ذا اإلط���ار، تض�������من���� ا

التي أص����درها الص����ندو� خالل ، والكتب، والدراس����ات
"ال��ر���������ر ا��������ا�� العرب����� ، إصدار 2018عام 

إض��������اف�ة إلى موجز العربي��ة، ، ب�اللغ��ة "2018الم�ح�د 

اإلنجليزية، الذي يعد المرجع األس�����اس�����ي التقرير باللغة 
لتطورات االقتص��������ادي��ة في ال��دول العربي��ة، ونمو�ج��اً ل

ات العمل العربي للتعاون البناء بين الص���ندو� وم�س���س���
المش��تر� األخرى المش��اركة في إعداده وهي الص��ندو� 

مانة العامة العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، واأل
لج���امع���ة ال���دول العربي���ة، ومنظم���ة األقط���ار العربي���ة 

هذا الجهد المش��تر�، تقوم  س��يا�للبترول. في  رةٍ دِ ص��َّ المُ 
المناطة  كل من الجهات األربع المذكورة بإعداد الفصول
ويتولى  ،بها وفق التص�������ور المتفق عليه لتقرير كل عام

 إض���افة إلى �لك، مس����ولية تحرير وإخرا� ،الص���ندو�
  .1980ام وإصدار التقرير منذ بداية صدوره في ع

  
من  2018إص�داري أبريل وس�بتمبر أعد الص�ندو� كما 

توقعات  احي� تض���من ،""��ا� ا�������ا� العرب�تقرير 
. 2019و 2018األداء االقتص�ادي للدول العربية لعامي 

على الموقع الرس��مي لص��ندو� يتم إعداد ونش��ر التقرير 
التحليل باالعتماد على الس�������نة،  مرتين فيالنقد العربي 

االقتص�������ادي وتوقعات المختص�������ين في كل من البنو� 
ب��أداء  المتعلق��ة ،المركزي��ة، ووزارات الم��الي��ة العربي��ة

عدة تتمثل في�  ئة االقتص�������اد الكلي على عدة أص������� البي
النمو االقتص�������ادي، واتجاهات ، واالقتص�������ادية الدولية

المالية  قطاع، واألوض�������اع النقدية، والمحلية األس�������عار
، بهدف وميزان المدفوعات العامة، والقطاع الخارجي

إمداد ص��ناع القرار في الدول العربية بر�ية اس��تش��رافية 
ألداء االقتص������ادات العربية. يس������اهم إص������دار وتحليلية 

التقرير في تعزيز نط��ا� العم��ل البحثي واالس�������تج��اب��ة 
توقعات خاصة باألداء توافر لحاجة الدول األعضاء إلى 

   .جموعةادي الكلي للدول العربية كماالقتص
  

، العدد األول 2018كذلك أطلق الص������ندو�، خالل عام 
كتقرير جديد  ،"نا��� ��� �ر�� ا�ص������ال�"من تقرير 

متخص������� يتطر� ألحد المح�اور التفص������يلي�ة لبرامج 
اإلص�����الحات االقتص�����ادية التي يجري تنفيذها في الدول 

ربية وماهية بما يس��مح بعرض تجارب الدول الع ،العربية
ي يجري تنفيذها وكذا التحديات ت التالسياسات واإلجراءا

التي واجهتها والدرو� الممكن االس���تفادة منها من برامج 
العدد األول من تناول  عالمياً.اإلص������الح المثيلة المنفذة 

  ". إصالحات نظام الخدمة المدنيةالتقرير موضوع "
  

ات ال��ر�ر ال�������ن�� ل�����الص������ندو� " كما أص������در
�� ال���دو�  (III)������ات ب���ا�� الر����ابي���ة و�ن�ي���� م�

اس�������تهدف إلقاء الض�������وء على الجهود الذي  ،"العربية
المبذولة من قبل المص��ارف المركزية وم�س��س��ات النقد 
بة  يات الرقا بالتطوير المس�������تمر �ل ية فيما يتعلق  العرب
المص�������رفي��ة وتنفي��ذ المتطلب��ات والمع��ايير ال��دولي��ة ومن 

لض��مان الس��المة المص��رفية  )III( أهمها متطلبات بازل
  واالستقرار المالي.

نش����ا� ال��ا��ر، وال���� والد�ا�����ات ا��������ا��ة، 
  والنشرات

 19 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

من تقرير  الثالثفي ذات الس����ياق، أعد الص����ندوق العدد 
قياس  يتض���منالذي  "تنافس���ية االقتص���ادات العربية"،

 مناطقتنافس�����ية االقتص�����ادات العربية مع عدة دول من 
مختلفة. يش���مل التقرير مؤش���رين رئيس���ين، هما مؤش���ر 

  شر بيئة وجاذبية االستثمار.االقتصاد الكلي، ومؤ
  

تنافسية نشرة دس من "الساالصندوق العدد كذلك أعد 
حي��ث  ،التج��ارة الخ��ارجي��ة والبيني��ة لل��دول العربي��ة"

شملت النشرة تطورات هيكل التجارة اإلجمالية والبينية، 
حس��ب التص��ني� المنس��ق للس��لع، وقياس أهم مؤش��رات 

نس�������بية، تنافس�������ية التجارة الخارجية كمؤش�������ر الميزة ال
السلعية في األسواق العالمية، ومؤشر حصة الصادرات 

ومؤش��ر تركز الص��ادرات، ومؤش��ر حص��ة الص��ادرات 
  البينية للسلع من إجمالي الصادرات السلعية.

  
من ج���ة أ�رى، ت� �ع��داد مجموع��ة من ال��درا���������ات 

  شملت: تناولت موضوعات االقتصادية 
  
لنمو "�دود الدين العا� القاب� ل��������تمرار وادراس������ة  - 

الن�رية والواق�: ����قا�ات على �الة االقتص��اد� بين 
لدين العام اس������ق�  تأثير تجاوزتتناول ، الدول العربية"

نظراً ألهمي��ة ، على اإلنج��ازات التنموي�ة لل��دول العربي��ة
الديون في تمويل االس�����تثمارات العمومية واالس�����تهال� 

 ً إلى ما قد يؤدي إليه اإلفراط  الحكومي، وبالنظر أيض������ا
ة التي تهدد اس�����تدامة التمويل إلى تراكم الديون العام في

   .النمو وتؤثر على االقتصاد
  
"مراجعة معايير االتحادات النقدية وا����تش���را� دراس���ة  - 

تجرب���ة االتح���اد النق���د� لمجل� التع���اون ل���دول الخلي� 
تتناول مس��تقبل مش��روع العملة الموحدة لمجل� ، العربية"

و�����ي بالتركيز على أهم التعاون لدول الخليج العربية، وت
قتص������ادية التي تميز دول المجل�، كالحدود الس������مات اال

الجغرافية المشتركة والتشابه الديموغرافي والثقافي وكذلك 
تش������ابه هيكل اإلنتاج بين البلدان. تتض������من الورقة تحليالً 

مص��ير ألهم العوامل االقتص��ادية الخارجية التي تؤثر في ال
 عن الجوانب االقتص��ادية المش��تر� لدول المنظومة فض��الً 

  ب تعزيزها على المدى المتوسط والطويل.التي يج
  

"قياس محددات التجارة الخارجية في الدول  دراس����ة - 
تحديد ل تهدفالعربية با��������تخدا� نما�� الجا�بية"، 

أهم العوام��ل المؤثرة في التب��ادل التج��اري بين ال��دول 
 .يةواألقاليم األخرى باس�������تخدام نماذج الجاذبالعربية 

  .سبعة عشر دولة عربيةالدراسة  شملت
 

" تنب�ات الحس�������ابات القومية الس�������نوية  دراس�������ة - 
التي ، با��������تخدا� نمو�� المد��ت والمخرجات "

اإلطار النظري لمنهجية إعداد تنبؤات اس�����تعرض�����ت 

حسابات القومية السنوية باستخدام نموذج المدخالت ال
الترابط بين  قي����اسوالمخرج����ات، ال����ذي ُيمكن من 

تص�����ادية وتقدير �ثار التغير في نش�����اط القطاعات االق
ن الدراسة  قطاع اقتصادي على باقي القطاعات. تتضمَّ
ح��ال��ة تطبيقي��ة حول إع��داد تق��ديرات الن��اتج المحلي 

عات االقتص�������ادية ومكوناته حس�������ب القطا اإلجمالي
والدخل باألسعار الثابتة  واإلنتاج اإلنفاقوحسب بنود 

والتنبؤات لع��امي  2017واألس�������ع��ار الج��اري��ة، لع��ام 
على مجموعة من الفرض�������يات  ، بناءً 2019و 2018

المرتبط���ة بتطور المتغيرات التي تميز االقتص���������اد 
قدم  ية. كما ت لدول الوطني والتطورات االقتص�������ادية ا

آلثار بعض اإلجراءات االقتصادية على الورقة تقييماً 
  .النمو االقتصادي

 
على النمو  " أ�ر الس����يا�����ة النقدية والمالية دراس����ة - 

أثر  قياس تهدف إلى، لعربية"االقتص���اد� في الدول ا
الس���ياس���ات النقدية والمالية على النش���اط االقتص���ادي 
على الم��ديين القص�������ير والمتوس�������ط لع��دد من ال��دول 

 الذاتي، ودالةالعربية، باس��تخدام نماذج متجه االنحدار 
االستجابة الفورية، إلى جانب تحليل مكونات التبـــاين 

األهمية النس�������بية للمتغيرات في تفس�������ير تباين  لقياس
 ؤ للمتغيرات المدرجة في النموذج.أخطاء التنب

 
"محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة  دراسة حول - 

اهتمت بالوقوف على أبرز محددات في الدول العربية"، 
مش�������اركة المرأة العربية في س�������وق العمل خالل الفترة 

ولية من اسة الدالئل الد). استعرضت الدر1990-2016(
ه��ذا بالبحثي��ة الس��������ابق��ة التي اهتم��ت  اإلس�������ه��ام��اتواقع 

الجغرافي��ة.  والمن��اطقالموض�������وع في ع��دد من ال��دول 
وبهدف الوقوف على المحددات األكثر قدرة على تفس����ير 
ية،  لدول العرب مش�������اركة المرأة في س�������وق العمل في ا

في والعاملي اس���تخدمت الدراس���ة أس���لوب التحليل الو����
قياس����ي بهدف الوقوف على محددات اليب التحليل الوأس����

مش���اركة المرأة العربية في س���وق العمل لعينة تتكون من 
 ).2016 - 1990( ةللفتردولة عربية  19
 

"�دارة مخا�ر الس���يولة في ��ار مت�لبات  دراس���ة حول - 
، اس��تهدفت الدراس��ة تبادل في البلدان العربية" IIIبازل 

ي��ة في البل��دان العربي�ة فيم��ا الخبرات ودعم الجهود الرق�اب
 زل إلدارة مخاطر السيولة. يتعلق بتنفيذ متطلبات با

  
"موازين المدفوعات ووض���� اال����ت�مار دراس���ة حول  - 

، ال����دولي في ال����دول العربي����ة: الواق� والتح����دي����ات"
ل تجارب الدوإلقاء الض�����وء على  الدراس�����ة اس�����تهدفت

العربي��ة في ه��ذا الش��������أن واالس�������تف��ادة منه��ا من حي��ث 
راءات المتخ��ذة لتطبيق أح��د� المنهجي��ات وطبيع��ة اإلج

ت التي تواجهه���ا عن���د إع���داد بي���ان���ات ميزان التح���دي���ا
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المدفوعات ووض������ع االس������تثمار الدولي، ومن �م إتاحة 
الفرصة لتبادل الخبرات بينها والخروج بتوصيات بناءة 

 .البياناتلتحسين جودة إعداد تلك 
 

) Big Data"تطبيقات البيانات الكبيرة (دراس��ة حول  - 
التي تن��اول��ت تطبيق��ات البي��ان��ات  في ال��دول العربي��ة"�

الكبيرة في ال��دول العربي��ة، للتعر� على م��دى الوعي 
واالهتم���ا� بمنهجي���ات، ونظم وقوانين إدارة البي���ان���ات 

ر تقلي����دي����ة يالكبيرة، التي تحت���اج ألدوات وتقني���ات �
لتحليلها، واالس����تفادة منها. تم إعداد الدراس����ة باالعتماد 

العربي حول تطبيقات نتائج اس��تبيان ص��ندو� النقد على 
 البيانات الكبيرة في الدول العربية.

  
"تطور هيكل التجارة الخارجية والبينية دراس������ة حول  - 

، تناولت قياس أداء التجارة العربية في الدول العربية"
في األس�����وا� العالمية والبينية، كما ألقت الض�����وء على 

ل ية في ا كل الص��������ادرات الس�������لع ية وأهم هي دول العرب
سلعية اإلجمالية والبينية للمستوى  صادرات المنتجات ال
الرابع حسب التصنيف المنّسق بدون النفط، إضافة إلى 
تطور اتجاهات التجارة واس�������تعراض أهم الش�������ركاء 

 التجاريين مع الدول العربية.
  

"انعكا��������ات تع�ر القرو� عل� �داء  دراس�������ة حول - 
ة الدراس���� ، تناولتي"البنو� وعل� الن�����ا� االقتص����اد

المح����ددات المؤ�رة على تعثر القروض في القط����ا� 
خالل الفترة  العربيةالمص���رفي بالنس���بة لعدد من الدول 

 األهمي��ة يبين، ذل��ك من خالل نموذج 2015 - 2007
 للعوامل االقتصادية الكلية والمؤشرات البنكية. النسبية

  
احت����ا� م�����ر ُمر�� لل����مول المالي� " دراس���ة حول - 

الع�ق���ة بين ال�������مول الم���الي والن���ات� الم�لي ق���دير وت
المساهمة "، استهدفت الدراسة  اإلجمالي في الدول العربية

من الناحية المنهجية في تعزيز المعرفة بكيفية احتس�������ا� 
مؤش���ر مرّكب للش���مول المالي في الدول العربية، إض���افةً 
إلى دراس��ة عالقة الش��مول المالي بنص��يب الفرد من الناتج 

 .إلجمالي في االتجاهينحلى االم
 

�داء األ���واق المالية اإل����مية والتقليدية " دراس��ة حول - 
اس������تهدفت الدراس������ة البحث في مرونة  "،وآليات التطوير

أداء األس�����وا� المالية اإلس�����المية والتقليدية واس�����تقرارها 
المالية العالمية، كما ألقت الدراس�������ة  األزمةخالل وبعد 

ت التي ق��د تؤ�ر على تقلب��ات الض������وء على أهم المت�يرا
 المؤشرات اإلسالمية والتقليدية. 

 
�������يا��������ات الدع� ال�كومي في الدول " دراس�������ة حول - 

تناولت الجوانب المختلفة لواقع س���ياس���ات الدعم "، العربية
ه���ا الحكومي في ال���دول العربي���ة واالتج���اه الع���ا� لتطور

متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية، ونطاقه، 
أش���كاله و�ليات تنفيذه، وانعكاس���اته االقتص���ادية، وأحد� و

ات التي اتُخ��ذت بش���������ن��ه، إلى ج��ان��ب أوج��ه اإلص������الح��
 .اإلصالحات المستقبلية

 
  

  
  

ي�تي تقديم الص�����ندو� للمعونة الفنية لدوله األعض�����اء 
ض�����من الوس�����ائل التي حددتها اتفاقية إنش�����ائه لتحقيق 

الرامية كافة األنش�����طة الدعم الفني أهدافه، ويتض�����من 
ز وتقوية القدرات الالزمة لتطوير عملية رس�������م لتعزي

االقتصادية والمالية،  ، واإلصالحاتوتنفيذ السياسات
  في الدول األعضاء. 

  
تس��تفيد الدول العربية من الدعم الفني المباش��ر المتمثل 
سات االقتصادية الكلية  سيا في مساعدتها على رسم ال

بعث���ات  وبرامج اإلص�������الح���ات الهيكلي���ة في إط���ار
اإلقراض للتشاور حول قروض تدعم برامج اإلصالح 
االقتص�����اد� والهيكلي، حيث تس�����تفيد الدول من خبرة 

ل ندو� في هذا الص��������دد، وكذ ك من الخدمات الص�������
االس������تش������ارية التي يوفرها الخبراء الخارجيين الذين 

  هذه البعثات.  بعضيشاركون في 
  

 أيض�������اً يقد� الص�������ندو� الدعم الفني من خالل بعثات
لدول التي يوفدها الص�������ندو� لزيارة االمعونة الفنية 

االس����تفادة من ، حيث يتم لطلبها  األعض����اء، اس����تجابة
خبرات الص�����ندو� في الجوانب االقتص�����ادية والمالية 
المختلفة، ويتض�����من ذلك تقديم التوص�����يات للتص�����د� 
للتحديات ومعالجة أوجه القص�������ور المختلفة، وي�طي 

 رة اهتمامه وتخصصه. ذلك المجاالت التي تقع في دائ
  

يقو� الص�����ندو� بتوفير المعونة الفنية في المجاالت ذات 
تص���ميم الس���ياس���ات االقتص���ادية،  طته مثلالص���لة ب�نش���

تطوير البني���ة التحتي���ة للقط���ا� الم���الي والمص�������رفي، و
، وتطوير وتعزيز القدرات وأس���وا� الس���ندات الحكومية

في مجال إعداد اإلحص�����اءات االقتص�����ادية و�يرها من 
المجاالت ذات الص������لة. ت�خذ المعونة الفنية التي يوفرها 

ال مباش���رة و�ير الص���ندو� لدوله األعض���اء، عدة أش���ك
مباش���رة، وفقاً لطبيعتها، بما يتض���من المعونة الفنية التي 

في إطار المبادرات المختلفة التي يتبناها لتطوير  ،يقدمها
القط���ا� الم���الي في ال���دول العربي���ة، وك���ذل���ك الن���دوات 

  ؤتمرات واللقاءات التشاورية التي ينظمها. والم
  

جال في م 2018فيما يلي ن���ا� الص��ندوق ��ل عا� 
تق��دي� ال��دع� الفني لل��دول األعض��������اء في المج��االت 

 المختلفة: واإلحصائية المالية واالقتصادية

 المعونة الفنية المقدمة من الصندوق للدول األعضاء
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  تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال دعم
 العربية

  
تقديم الدعم الفني ي ف 2018استمر الصندوق خالل عام 

الالزم لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال 
في الدول العربية، من خالل المبادرات التي يتبناها، 

عالية االجتماعات وورش العمل المؤتمرات وو
التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المستوى، 

  .المالية اإلقليمية والدولية ذات الصلة
  

أبريل  27، يوم لقاءً  ، نظم الصندوقاإلطارفي هذا 
، الذي اليوم العربي للشمول المالي، بمناسبة 2018

انطلقت فعالياته لهذا العام تحت شعار "تمكين وصول 
الشباب ورواد األعمال إلى الخدمات المالية". تم خالل 

تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية  اللقاء
لتي تهدف لمعالجة تحديات بية، ال العرالرقمية في الدو

تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، من خالل 
تطوير الخدمات المالية الرقمية، وخدمات نظم الدفع 
ألغراض الشمول المالي، في إطار المبادرة اإلقليمية 

في  ).FIARIلتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (
للشمول  العربياليوم نفس السياق، وضمن فعاليات 

المالي، شارك الصندوق في مؤتمر "استعمال التكنولوجيا 
والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول 

  .2018 أبريل 27المالي"، الذي عقد في بيروت يوم 
  

وعلى ضوء تزايد األهمية والنمو من جانب آخر، 
المالية استخدامات التقنيات  المتسارع والكبير في

والمصرفي، والفرص الكبيرة  في القطاع الماليالحديثة 
في مجال دعم فرص الوصول للتمويل  التي تتيحها

والخدمات المالية وتشجيع ريادة األعمال، نظم 
 18الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يوم 

 اً ان، اجتماععمَّ األردنية  ، في العاصمة2018سبتمبر 
 ديثة: الفرصنيات المالية الحتنامي التقحول "

االجتماع عدد  ". شارك فيوالتحديات في الدول العربية
من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

رفيعي المستوى من البنوك المركزية  العربية، وممثلين
العالمية والبنوك التجارية العربية، إلى جانب ممثلين 

ال التقنيات مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مج عن
االجتماع حول  ور النقاش خالللية الحديثة. تمحالما

"التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي"، 
على التقنيات المالية  و"المنهجيات الرقابية واإلشرافية

الحديثة"، و"العمالت الرقمية للبنوك المركزية، وإطار 
إضافةً إلى التهديدات اإللكترونية"،  إدارة مخاطر

يدات اإللكترونية لة لمواجهة التهدتطلبات إدارة فعا"م
  والمصرفي". يالمال في القطاع

  

 2018أكتوبر  في شهر ،استضاف الصندوقكما 
بأبوظبي، اجتماع فريق العمل الدولي المعني بجوانب 

شارك في .  (PAFI) نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي
من البنوك  27االجتماع ممثلين رفيعي المستوى من 

لمية والمنظمات واألطر الدولية. ناقش المركزية العا
مها تطبيق المبادئ االجتماع عدد من الموضوعات من أه

لنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي الصادرة  سترشاديةاال
عن الفريق والتحديات في هذا الشأن، وتقييم فعالية 

  .اإلجراءات لتوسيع استخدام الحسابات المصرفية
  

، 2018أكتوبر  في شهر في السياق نفسه نظم الصندوق
ورشة عمل رفيعة المستوى حول قضايا  ،يأبو ظببمدينة 

نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، بمشاركة مجموعة 
البنك الدولي وبنك التسويات الدولية. شارك في الورشة 
ممثلين رفيعي المستوى من عدد من البنوك المركزية 

أمانة انب العالمية، والمنظمات واألطر الدولية، إلى ج
عربية، وممثلي المصارف مجلس التعاون لدول الخليج ال

المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعضاء اللجنة 
العربية لنظم الدفع والتسوية. جرى خالل الورشة 

ومناقشة عدد من القضايا والتجارب العربية  استعراض
والدولية المتعلقة بنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، 

لى على اإلنجازات المحققة في هذا الشأن، إوالوقوف 
جانب كيفية االستفادة من نظم الدفع الحديثة لتعزيز 
الشمول المالي والوصول للخدمات المالية على مستوى 
العالم. كذلك جرى مناقشة تداعيات التقنيات المالية 
الحديثة على نظم الدفع وكيفية االستفادة منها في تعزيز 

ك من خالل عدة محاور منها، الهوية الشمول المالي، ذل
، والعمالت الرقمية نالبلوكتشيتقنية وكترونية، اإلل
 رة من قبل البنوك المركزية.دَّ صْ المٌ 
 

على صعيد متابعة أداء األسواق المالية والبورصات 
 النشرات الفصليةواصل الصندوق إصدار العربية، 

 عأرب حول األسواق المالية العربية ليصل عددها إلى
تسعون عدداً منذ البدء في إصدارها. تتناول النشرات و

الفصلية أبرز التطورات االقتصادية ذات العالقة بنشاط 
األسواق المالية العربية، وأهم التطورات التشريعية 

إلى جانب تحليل أداء أسواق األوراق  ،والتنظيمية
  اطها.المالية ونش

  
عام التي أصدرها الصندوق خالل  ،أظهرت النشرات

2018،  ً بالمقارنة داء األسواق المالية العربية أفي  تحسنا
ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية ، حيث 2017عام  مع

لألوراق المالية المسجلة بالبورصات العربية، خالل 
مليار دوالر، وبنسبة بلغت  71.0فترة المقارنة بنحو 

مليار دوالر بنهاية  1,209، لتبلغ نحو في المائة 6.3
  . 2018يسمبر د
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المدفوعات ووض������ع االس������تثمار الدولي، ومن �م إتاحة 
الفرصة لتبادل الخبرات بينها والخروج بتوصيات بناءة 

 .البياناتلتحسين جودة إعداد تلك 
 

) Big Data"تطبيقات البيانات الكبيرة (دراس��ة حول  - 
التي تن��اول��ت تطبيق��ات البي��ان��ات  في ال��دول العربي��ة"�

الكبيرة في ال��دول العربي��ة، للتعر� على م��دى الوعي 
واالهتم���ا� بمنهجي���ات، ونظم وقوانين إدارة البي���ان���ات 

ر تقلي����دي����ة يالكبيرة، التي تحت���اج ألدوات وتقني���ات �
لتحليلها، واالس����تفادة منها. تم إعداد الدراس����ة باالعتماد 

العربي حول تطبيقات نتائج اس��تبيان ص��ندو� النقد على 
 البيانات الكبيرة في الدول العربية.

  
"تطور هيكل التجارة الخارجية والبينية دراس������ة حول  - 

، تناولت قياس أداء التجارة العربية في الدول العربية"
في األس�����وا� العالمية والبينية، كما ألقت الض�����وء على 

ل ية في ا كل الص��������ادرات الس�������لع ية وأهم هي دول العرب
سلعية اإلجمالية والبينية للمستوى  صادرات المنتجات ال
الرابع حسب التصنيف المنّسق بدون النفط، إضافة إلى 
تطور اتجاهات التجارة واس�������تعراض أهم الش�������ركاء 

 التجاريين مع الدول العربية.
  

"انعكا��������ات تع�ر القرو� عل� �داء  دراس�������ة حول - 
ة الدراس���� ، تناولتي"البنو� وعل� الن�����ا� االقتص����اد

المح����ددات المؤ�رة على تعثر القروض في القط����ا� 
خالل الفترة  العربيةالمص���رفي بالنس���بة لعدد من الدول 

 األهمي��ة يبين، ذل��ك من خالل نموذج 2015 - 2007
 للعوامل االقتصادية الكلية والمؤشرات البنكية. النسبية

  
احت����ا� م�����ر ُمر�� لل����مول المالي� " دراس���ة حول - 

الع�ق���ة بين ال�������مول الم���الي والن���ات� الم�لي ق���دير وت
المساهمة "، استهدفت الدراسة  اإلجمالي في الدول العربية

من الناحية المنهجية في تعزيز المعرفة بكيفية احتس�������ا� 
مؤش���ر مرّكب للش���مول المالي في الدول العربية، إض���افةً 
إلى دراس��ة عالقة الش��مول المالي بنص��يب الفرد من الناتج 

 .إلجمالي في االتجاهينحلى االم
 

�داء األ���واق المالية اإل����مية والتقليدية " دراس��ة حول - 
اس������تهدفت الدراس������ة البحث في مرونة  "،وآليات التطوير

أداء األس�����وا� المالية اإلس�����المية والتقليدية واس�����تقرارها 
المالية العالمية، كما ألقت الدراس�������ة  األزمةخالل وبعد 

ت التي ق��د تؤ�ر على تقلب��ات الض������وء على أهم المت�يرا
 المؤشرات اإلسالمية والتقليدية. 

 
�������يا��������ات الدع� ال�كومي في الدول " دراس�������ة حول - 

تناولت الجوانب المختلفة لواقع س���ياس���ات الدعم "، العربية
ه���ا الحكومي في ال���دول العربي���ة واالتج���اه الع���ا� لتطور

متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية، ونطاقه، 
أش���كاله و�ليات تنفيذه، وانعكاس���اته االقتص���ادية، وأحد� و

ات التي اتُخ��ذت بش���������ن��ه، إلى ج��ان��ب أوج��ه اإلص������الح��
 .اإلصالحات المستقبلية

 
  

  
  

ي�تي تقديم الص�����ندو� للمعونة الفنية لدوله األعض�����اء 
ض�����من الوس�����ائل التي حددتها اتفاقية إنش�����ائه لتحقيق 

الرامية كافة األنش�����طة الدعم الفني أهدافه، ويتض�����من 
ز وتقوية القدرات الالزمة لتطوير عملية رس�������م لتعزي

االقتصادية والمالية،  ، واإلصالحاتوتنفيذ السياسات
  في الدول األعضاء. 

  
تس��تفيد الدول العربية من الدعم الفني المباش��ر المتمثل 
سات االقتصادية الكلية  سيا في مساعدتها على رسم ال

بعث���ات  وبرامج اإلص�������الح���ات الهيكلي���ة في إط���ار
اإلقراض للتشاور حول قروض تدعم برامج اإلصالح 
االقتص�����اد� والهيكلي، حيث تس�����تفيد الدول من خبرة 

ل ندو� في هذا الص��������دد، وكذ ك من الخدمات الص�������
االس������تش������ارية التي يوفرها الخبراء الخارجيين الذين 

  هذه البعثات.  بعضيشاركون في 
  

 أيض�������اً يقد� الص�������ندو� الدعم الفني من خالل بعثات
لدول التي يوفدها الص�������ندو� لزيارة االمعونة الفنية 

االس����تفادة من ، حيث يتم لطلبها  األعض����اء، اس����تجابة
خبرات الص�����ندو� في الجوانب االقتص�����ادية والمالية 
المختلفة، ويتض�����من ذلك تقديم التوص�����يات للتص�����د� 
للتحديات ومعالجة أوجه القص�������ور المختلفة، وي�طي 

 رة اهتمامه وتخصصه. ذلك المجاالت التي تقع في دائ
  

يقو� الص�����ندو� بتوفير المعونة الفنية في المجاالت ذات 
تص���ميم الس���ياس���ات االقتص���ادية،  طته مثلالص���لة ب�نش���

تطوير البني���ة التحتي���ة للقط���ا� الم���الي والمص�������رفي، و
، وتطوير وتعزيز القدرات وأس���وا� الس���ندات الحكومية

في مجال إعداد اإلحص�����اءات االقتص�����ادية و�يرها من 
المجاالت ذات الص������لة. ت�خذ المعونة الفنية التي يوفرها 

ال مباش���رة و�ير الص���ندو� لدوله األعض���اء، عدة أش���ك
مباش���رة، وفقاً لطبيعتها، بما يتض���من المعونة الفنية التي 

في إطار المبادرات المختلفة التي يتبناها لتطوير  ،يقدمها
القط���ا� الم���الي في ال���دول العربي���ة، وك���ذل���ك الن���دوات 

  ؤتمرات واللقاءات التشاورية التي ينظمها. والم
  

جال في م 2018فيما يلي ن���ا� الص��ندوق ��ل عا� 
تق��دي� ال��دع� الفني لل��دول األعض��������اء في المج��االت 

 المختلفة: واإلحصائية المالية واالقتصادية

 المعونة الفنية المقدمة من الصندوق للدول األعضاء
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  تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال دعم
 العربية

  
تقديم الدعم الفني ي ف 2018استمر الصندوق خالل عام 

الالزم لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال 
في الدول العربية، من خالل المبادرات التي يتبناها، 

عالية االجتماعات وورش العمل المؤتمرات وو
التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المستوى، 

  .المالية اإلقليمية والدولية ذات الصلة
  

أبريل  27، يوم لقاءً  ، نظم الصندوقاإلطارفي هذا 
، الذي اليوم العربي للشمول المالي، بمناسبة 2018

انطلقت فعالياته لهذا العام تحت شعار "تمكين وصول 
الشباب ورواد األعمال إلى الخدمات المالية". تم خالل 

تقديم عرض حول الدراسة المتعلقة بالخدمات المالية  اللقاء
لتي تهدف لمعالجة تحديات بية، ال العرالرقمية في الدو

تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، من خالل 
تطوير الخدمات المالية الرقمية، وخدمات نظم الدفع 
ألغراض الشمول المالي، في إطار المبادرة اإلقليمية 

في  ).FIARIلتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (
للشمول  العربياليوم نفس السياق، وضمن فعاليات 

المالي، شارك الصندوق في مؤتمر "استعمال التكنولوجيا 
والخدمات المالية الرقمية في سبيل تعزيز الشمول 

  .2018 أبريل 27المالي"، الذي عقد في بيروت يوم 
  

وعلى ضوء تزايد األهمية والنمو من جانب آخر، 
المالية استخدامات التقنيات  المتسارع والكبير في

والمصرفي، والفرص الكبيرة  في القطاع الماليالحديثة 
في مجال دعم فرص الوصول للتمويل  التي تتيحها

والخدمات المالية وتشجيع ريادة األعمال، نظم 
 18الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يوم 

 اً ان، اجتماععمَّ األردنية  ، في العاصمة2018سبتمبر 
 ديثة: الفرصنيات المالية الحتنامي التقحول "

االجتماع عدد  ". شارك فيوالتحديات في الدول العربية
من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

رفيعي المستوى من البنوك المركزية  العربية، وممثلين
العالمية والبنوك التجارية العربية، إلى جانب ممثلين 

ال التقنيات مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مج عن
االجتماع حول  ور النقاش خالللية الحديثة. تمحالما

"التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي"، 
على التقنيات المالية  و"المنهجيات الرقابية واإلشرافية

الحديثة"، و"العمالت الرقمية للبنوك المركزية، وإطار 
إضافةً إلى التهديدات اإللكترونية"،  إدارة مخاطر

يدات اإللكترونية لة لمواجهة التهدتطلبات إدارة فعا"م
  والمصرفي". يالمال في القطاع

  

 2018أكتوبر  في شهر ،استضاف الصندوقكما 
بأبوظبي، اجتماع فريق العمل الدولي المعني بجوانب 

شارك في .  (PAFI) نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي
من البنوك  27االجتماع ممثلين رفيعي المستوى من 

لمية والمنظمات واألطر الدولية. ناقش المركزية العا
مها تطبيق المبادئ االجتماع عدد من الموضوعات من أه

لنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي الصادرة  سترشاديةاال
عن الفريق والتحديات في هذا الشأن، وتقييم فعالية 

  .اإلجراءات لتوسيع استخدام الحسابات المصرفية
  

، 2018أكتوبر  في شهر في السياق نفسه نظم الصندوق
ورشة عمل رفيعة المستوى حول قضايا  ،يأبو ظببمدينة 

نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، بمشاركة مجموعة 
البنك الدولي وبنك التسويات الدولية. شارك في الورشة 
ممثلين رفيعي المستوى من عدد من البنوك المركزية 

أمانة انب العالمية، والمنظمات واألطر الدولية، إلى ج
عربية، وممثلي المصارف مجلس التعاون لدول الخليج ال

المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعضاء اللجنة 
العربية لنظم الدفع والتسوية. جرى خالل الورشة 

ومناقشة عدد من القضايا والتجارب العربية  استعراض
والدولية المتعلقة بنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي، 

لى على اإلنجازات المحققة في هذا الشأن، إوالوقوف 
جانب كيفية االستفادة من نظم الدفع الحديثة لتعزيز 
الشمول المالي والوصول للخدمات المالية على مستوى 
العالم. كذلك جرى مناقشة تداعيات التقنيات المالية 
الحديثة على نظم الدفع وكيفية االستفادة منها في تعزيز 

ك من خالل عدة محاور منها، الهوية الشمول المالي، ذل
، والعمالت الرقمية نالبلوكتشيتقنية وكترونية، اإلل
 رة من قبل البنوك المركزية.دَّ صْ المٌ 
 

على صعيد متابعة أداء األسواق المالية والبورصات 
 النشرات الفصليةواصل الصندوق إصدار العربية، 

 عأرب حول األسواق المالية العربية ليصل عددها إلى
تسعون عدداً منذ البدء في إصدارها. تتناول النشرات و

الفصلية أبرز التطورات االقتصادية ذات العالقة بنشاط 
األسواق المالية العربية، وأهم التطورات التشريعية 

إلى جانب تحليل أداء أسواق األوراق  ،والتنظيمية
  اطها.المالية ونش

  
عام التي أصدرها الصندوق خالل  ،أظهرت النشرات

2018،  ً بالمقارنة داء األسواق المالية العربية أفي  تحسنا
ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية ، حيث 2017عام  مع

لألوراق المالية المسجلة بالبورصات العربية، خالل 
مليار دوالر، وبنسبة بلغت  71.0فترة المقارنة بنحو 

مليار دوالر بنهاية  1,209، لتبلغ نحو في المائة 6.3
  . 2018يسمبر د
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يحظى مجال توفير اإلحص��اءات الش��املة والموثوقة عن 
االقتصادات العربية بأولوية ضمن اهتمامات الصندوق، 

في لتعزيز العمل البيانات تلك إدراكاً منه ألهمية توفير 
  ة.المجاالت االقتصادية والمالية للدول العربي

  
، 2018لص��دد، اس��تمر الص��ندوق، خالل عام ذا افي ه

وإعداد وتطوير  ،البيانات اإلحص��ائيةفي تحديث قواعد 
النش��رات والتقارير االقتص��ادية التي يص��درها بص��ورة 
دورية، ونشرها على الموقع اإللكتروني للصندوق في 

  .األوقات المحددة لها
  

كما ش����ملت األعمال المنجزة من جانب الص����ندوق في 
العديد من ، 2018خالل عام  ،ت اإلحص�������ائيةالمجاال

األنش�������ط��ة المبرمج��ة في إ���ار أه��داف اس�������تراتيجي��ة 
في  الفنيةالص�������ندوق، ش�������ملت تطوير قدرات الكوادر 

في ال���دول العربي���ة، وإع���داد  الهي���اك���ل اإلحص���������ائي���ة
فة إلى  لدراس��������ات والتق�ارير، إض��������ا حق المالتوفير ا

  .للتقرير االقتصادي العربي الموحد ةاإلحصائي
  

بص�����فته  العربي النقد ������ندوق نظَّممن جهة أخرى، 
العربي��ة  اإلحص��������اءات لمب��ادرة الفني��ة اللجن��ة أم��ان��ة

الفنية للمبادرة، "، االجتماع الخامس للجنة عرب�����تات"
أبو  مدين������������������ة في، 2018نوفمبر  8و 7 الفترةخالل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، بح��������ور أك�ر  ظبي،

د نو� المركزية ومؤس��س��ات النقمش��اركاً من الب 60من 
ية في  ية واألجهزة اإلحص��������ائ مال ية ووزارات ال العرب

  مؤسسات دولية وإقليمية.  8الدول العربية، إلى جانب 
 

هدف االجتماع بصورة أساسية لتبادل التجارب وإثراء 
الحوار، واالرتقاء بالمنهجيات واألدلة اإلحص�����ائية في 

حص�������ائي في الدول العربية، بغرض تطوير العمل اإل
مجاالت إنتا� ونش����ر البيانات الش����املة والموثوقة وفي 
الوقت المناس����ب، واحتس����اب المؤش����رات االقتص����ادية 

ح����اجي����ات  يلبية، بم����ا واالجتم����اعي����ة �ات األهمي����
  .لبيانات اإلحصائيةمن االمستخدمين 

  
في هذا الس�����ياق، أدرجت اللجنة الفنية للمبادرة هذا العام 
موضوعات إحصائية واجتماعية على جدول االجتماع، 
تكتس�������ي أهمية بالنس�������بة للدول العربية، �خذاً باالعتبار 

المب��ادرة، ومقترح��ات أع���������اء اللجن��ة الفني��ة أه��داف 
   .في االستبيان المتعلق بتطوير أعمال المبادرة الواردة

  
االجتماع أهم نتائ� االس��تبيانات التي أعدتها اس��تعرض 

األم��ان��ة حول التح��دي��ات التي تواج��ه ع��دد من الهي��اك��ل 
اإلحص��������ائي��ة في ال��دول العربي��ة في إنت��ا� البي��ان��ات 

والمؤش��رات اإلحص��ائية، وإحص��اءات مالية الحكومة، 
تدامة، وا لحس��������ابات القومية الربعية، والتنمية المس�������

ص���������ائي���ة، ونش�������ر وتطبيق األدل���ة والمنهجي���ات اإلح
   .اإلحصاءات، وإحصاءات ميزان المدفوعات

  
كما استعرض االجتماع الدورات التدريبية المتخصصة 
في المجاالت اإلحص�����ائية، التي نظمها الص�����ندوق من 
خالل معهد الس�������ياس�������ات االقتص�������ادية التابع له، في 

ل البيانات واالقتص������اد القياس������ي مجاالت تش������مل تحلي
موضوعات تكتسي أهمية والنمذجة االقتصادية، وهي 

  بالنسبة للدول العربية.
  

فيما يلي نبذة عن االس������تبيانات التي أعدها الص������ندوق 
بغرض تح��دي��د ح��اجي��ات ال��دول العربي��ة من الت��دري��ب 

  : والمعونة الفنية
  
يهدف إلى اس�������تبيان إحص�������اءات مالية ال��ومة،  - 

الوقوف على الوض�������ع الحالي إلحص�������اءات مالية 
ق��دم في تطبيق المنهجي��ات الحكوم��ة وتقييم م��دى الت

 المعتمدة دولياً. 
 
يهدف إلى استبيان إحصاءات ميزان المدفوعات،  -

الوقوف على الوض������ع الراهن لكيفية إعداد ميزان 
ولي في الدول المدفوعات ووض�����ع االس�����ت�مار الد

العربي��ة، من حي��ث المنهجي��ات المطبق��ة، ودوري��ة 
يانات ومص��������ادرها، ودرجة  الحص�������ول على الب

 شموليتها. 
 

، يهدف إلى "ال�����ابات القومية الربعية"اس���تبيان  - 
ر������د الوض�����ع الحالي إلعداد ونش�����ر الحس�����ابات 
القومية الربعية في الدول العربية وتقييم مدى التقدم 
في تطبيق المنهجي��ات والمع��ايير ال��دولي��ة في ه��ذا 

 المجال. 
 

و������عية �������ر اإلحص�����اءات في الدول "اس�����تبيان  - 
د الدول العربية في ، يهدف إلى إبراز جهو"العربية
اإلحص��اءات ونش��رها ومعرفة أهم خص��ائ� إعداد 

وأنواع البيانات والمؤش�������رات المنش�������ورة، وتحديد 
المنهجي��ات والمع��ايير المتبع��ة في نظم النش�������ر في 
المؤسسات اإلحصائية العربية. يتكون االستبيان من 
أس�����لة تتطرق إلى البي�ة القانونية والمؤس����س����ية لنظم 

لنش�������ر، أنواع البيانات المعنية بانش�������ر البيانات، و
ودوريتها وتوقيت نش��رها واألس��اليب المس��تخدمة في 
تبادل البيانات بين الهياكل اإلحص�������ائية، إلى جانب 
التعاون مع المؤس������س������ات اإلقليمية والدولية في هذا 

  المجال.
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يهدف إلى معرفة واقع استبيان التنمية المستدامة،  - 
بي���ة و�ف���اقه���ا التنمي���ة المس�������ت���دام���ة في ال���دول العر

هم اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها المس������تقبلية وأ
، من خالل أسئلة تتعلق الدول العربية في هذا الشأن

أهداف التنمية  اس����تراتيجيات الدول العربية لتحقيقب
  .التحديات التي تواجههاالمستدامة، و

 
ا�����������ي��ا� ���ي� ا�دل��ة وال����ي��ا� وال����ايي�  - 

دف إلى تقييم الوضع الحالي يه، اإلحصائية الدولية
حول مد� ت�بيق ا�دلة والم�هجيات اإلحص��������ائية 
تعرف �لى  ل عربي����ة وا ل ال����دولي����ة في ال����دول ا
االستراتيجيات المعمول بها في الهياكل اإلحصائية 

و�ش��������ر البي��ا���ات. إض���������اف��ة إلى  إ�ت��ا�في مج��ال 
اس��������تعرا� �هم اإلجرا�ات التي اتخ��ذته��ا ال��دول 

ة فيما يتعلق بالحسابات اصالعربية في هذا الشأن خ
القومية� ومي�ان المدفو�ات ووض������ع االس������ت�مار 
الدولي� واإلحص��ا�ات ال�قدية والمالية وإحص��ا�ات 

 مالية الحكومة. 
  
 لمتخصصةا إدارة الحساب الموّحد للمنظمات العربية 

 
تّم استحداث حساب موّحد خاص لدى صندوق النقد 

من  ،المتخصصةالعربي لتمويل المنظمات العربية 
المساهمات المستلمة لصالحها بهذا الحساب من الدول 
العربية، ذلك بغرض الصرف على موازناتها المعتمدة، 
بناًء على موافقة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  .  1988في يوليو  1056بقراره رقم 
  

التي تأسست تحت  ،تُعدّ المنظمات العربية المتخصصة
د أهم ركائز العمل أح ،ربيةمظلة جامعة الدول الع

العربي المشترك، وهي األذرع الفنيّة للجامعة وبيوت 
الخبرة العربية التي تقدّم المشورة والخبرة والنصيحة 
في القضايا واألنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والمالية، وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول 

االت جميع مج العربية في التعاون والتنسيق في
تخصصها التي تتصل بالمواِطن العربي، ولها تأثير 
  مباشر على مستوى معيشته، وتوفير العيش الكريم له.  

  
  المنظمات المعنية حالياً بالحساب الموّحد هي:

  
  .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية •
  .منظمة العمل العربية •
  .والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية  •
  .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالم •
  .المنظمة العربية للتنمية الزراعية •
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  •

  .القاحلة

  .الهيئة العربية للطاقة الذرية •
  .الهيئة العربية للطيران المدني •
الزالزل والكوارث المركز العربي للوقاية من أخطار   •

  األخرى.الطبيعية 
  

يقوم الصندوق بتقديم تقرير ربع سنوي لكل منظمة 
يوّضح ما تم صرفه والرصيد المتبقي، ومواقف الدول 
األعضاء من تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة 
المعنية، إضافة إلى تقرير دوري ربع سنوي ُمجّمع عن 

بيّن المركز المالي نشاط الحساب الموّحد. بهذا الصدّد يُ 
 24الموّحد أن رصيد صافي الموجودات بلغ للحساب 

مقارنةً ، 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في 
   .2017مليون دوالر أمريكي بنهاية سنة  23برصيد بلغ 

  
يُذكر أن عوائد االستثمارات المتحققة لدى الحساب 
الموحد تدخل في حساب احتياطي خاص لهذه المنظمات.  

مليون دوالر  10اص نحو بلغ رصيد االحتياطي الخ
. أصبح بذلك يُغطي ما 2018نهاية سنة في أمريكي 

تقريباً من جملة اعتمادات موازنات  في المائة 24نسبته 
ية األخيرة، مع اختالف هذه النسبة المنظمات للسنة المال
  من منظمٍة ألخرى. 

  
اإلشارة إلى أن قرارات المجلس االقتصادي جدر ت

االستمرار في تكوين هذا  تهدفالموقّر تسواالجتماعي 
  .االحتياطي واستخدامه بقرارات منه ألغراض طارئة

  
  تعزيز أطر التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية

 والدولية
  

في إطار الحرص على توطيد عالقته مع المنظمات 
نظم  والمؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية،

، " 2018شهر يناير  الصندوق بالمملكة المغربية في
المؤتمر اإلقليـمي عالي المـستوى حول االزدهار 
للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم 

اون مع وزارة االقتصاد والمالية في "، بالتعالعربي
المملكة المغربية، وصندوق النقد الدولي، والصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. شارك في 

مر دولة رئيس الحكومة المغربية، ودولة رئيس المؤت
الحكومة التونسية، ومدير عام صندوق النقد الدولي، 

ؤسسات وعدد من محافظي المصارف المركزية وم
النقد العربية، ووزراء المالية، واالقتصاد، والعمل، في 
الدول العربية، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع 

، ومنظمات المجتمع الخاص، ومؤسسات ريادة األعمال
المدني المعنيين. هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على 
قضايا النمو الشامل في الدول العربية، منها: خلق فرص 

وتشجيع ريادة األعمال، والمشروعات الناشئة،  العمل،



23
 22 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

 تطوير القدرات اإلحصائية في الدول العربية 
 

يحظى مجال توفير اإلحص��اءات الش��املة والموثوقة عن 
االقتصادات العربية بأولوية ضمن اهتمامات الصندوق، 

في لتعزيز العمل البيانات تلك إدراكاً منه ألهمية توفير 
  ة.المجاالت االقتصادية والمالية للدول العربي

  
، 2018لص��دد، اس��تمر الص��ندوق، خالل عام ذا افي ه

وإعداد وتطوير  ،البيانات اإلحص��ائيةفي تحديث قواعد 
النش��رات والتقارير االقتص��ادية التي يص��درها بص��ورة 
دورية، ونشرها على الموقع اإللكتروني للصندوق في 

  .األوقات المحددة لها
  

كما ش����ملت األعمال المنجزة من جانب الص����ندوق في 
العديد من ، 2018خالل عام  ،ت اإلحص�������ائيةالمجاال

األنش�������ط��ة المبرمج��ة في إ���ار أه��داف اس�������تراتيجي��ة 
في  الفنيةالص�������ندوق، ش�������ملت تطوير قدرات الكوادر 

في ال���دول العربي���ة، وإع���داد  الهي���اك���ل اإلحص���������ائي���ة
فة إلى  لدراس��������ات والتق�ارير، إض��������ا حق المالتوفير ا

  .للتقرير االقتصادي العربي الموحد ةاإلحصائي
  

بص�����فته  العربي النقد ������ندوق نظَّممن جهة أخرى، 
العربي��ة  اإلحص��������اءات لمب��ادرة الفني��ة اللجن��ة أم��ان��ة

الفنية للمبادرة، "، االجتماع الخامس للجنة عرب�����تات"
أبو  مدين������������������ة في، 2018نوفمبر  8و 7 الفترةخالل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، بح��������ور أك�ر  ظبي،

د نو� المركزية ومؤس��س��ات النقمش��اركاً من الب 60من 
ية في  ية واألجهزة اإلحص��������ائ مال ية ووزارات ال العرب

  مؤسسات دولية وإقليمية.  8الدول العربية، إلى جانب 
 

هدف االجتماع بصورة أساسية لتبادل التجارب وإثراء 
الحوار، واالرتقاء بالمنهجيات واألدلة اإلحص�����ائية في 

حص�������ائي في الدول العربية، بغرض تطوير العمل اإل
مجاالت إنتا� ونش����ر البيانات الش����املة والموثوقة وفي 
الوقت المناس����ب، واحتس����اب المؤش����رات االقتص����ادية 

ح����اجي����ات  يلبية، بم����ا واالجتم����اعي����ة �ات األهمي����
  .لبيانات اإلحصائيةمن االمستخدمين 

  
في هذا الس�����ياق، أدرجت اللجنة الفنية للمبادرة هذا العام 
موضوعات إحصائية واجتماعية على جدول االجتماع، 
تكتس�������ي أهمية بالنس�������بة للدول العربية، �خذاً باالعتبار 

المب��ادرة، ومقترح��ات أع���������اء اللجن��ة الفني��ة أه��داف 
   .في االستبيان المتعلق بتطوير أعمال المبادرة الواردة

  
االجتماع أهم نتائ� االس��تبيانات التي أعدتها اس��تعرض 

األم��ان��ة حول التح��دي��ات التي تواج��ه ع��دد من الهي��اك��ل 
اإلحص��������ائي��ة في ال��دول العربي��ة في إنت��ا� البي��ان��ات 

والمؤش��رات اإلحص��ائية، وإحص��اءات مالية الحكومة، 
تدامة، وا لحس��������ابات القومية الربعية، والتنمية المس�������

ص���������ائي���ة، ونش�������ر وتطبيق األدل���ة والمنهجي���ات اإلح
   .اإلحصاءات، وإحصاءات ميزان المدفوعات

  
كما استعرض االجتماع الدورات التدريبية المتخصصة 
في المجاالت اإلحص�����ائية، التي نظمها الص�����ندوق من 
خالل معهد الس�������ياس�������ات االقتص�������ادية التابع له، في 

ل البيانات واالقتص������اد القياس������ي مجاالت تش������مل تحلي
موضوعات تكتسي أهمية والنمذجة االقتصادية، وهي 

  بالنسبة للدول العربية.
  

فيما يلي نبذة عن االس������تبيانات التي أعدها الص������ندوق 
بغرض تح��دي��د ح��اجي��ات ال��دول العربي��ة من الت��دري��ب 

  : والمعونة الفنية
  
يهدف إلى اس�������تبيان إحص�������اءات مالية ال��ومة،  - 

الوقوف على الوض�������ع الحالي إلحص�������اءات مالية 
ق��دم في تطبيق المنهجي��ات الحكوم��ة وتقييم م��دى الت

 المعتمدة دولياً. 
 
يهدف إلى استبيان إحصاءات ميزان المدفوعات،  -

الوقوف على الوض������ع الراهن لكيفية إعداد ميزان 
ولي في الدول المدفوعات ووض�����ع االس�����ت�مار الد

العربي��ة، من حي��ث المنهجي��ات المطبق��ة، ودوري��ة 
يانات ومص��������ادرها، ودرجة  الحص�������ول على الب

 شموليتها. 
 

، يهدف إلى "ال�����ابات القومية الربعية"اس���تبيان  - 
ر������د الوض�����ع الحالي إلعداد ونش�����ر الحس�����ابات 
القومية الربعية في الدول العربية وتقييم مدى التقدم 
في تطبيق المنهجي��ات والمع��ايير ال��دولي��ة في ه��ذا 

 المجال. 
 

و������عية �������ر اإلحص�����اءات في الدول "اس�����تبيان  - 
د الدول العربية في ، يهدف إلى إبراز جهو"العربية
اإلحص��اءات ونش��رها ومعرفة أهم خص��ائ� إعداد 

وأنواع البيانات والمؤش�������رات المنش�������ورة، وتحديد 
المنهجي��ات والمع��ايير المتبع��ة في نظم النش�������ر في 
المؤسسات اإلحصائية العربية. يتكون االستبيان من 
أس�����لة تتطرق إلى البي�ة القانونية والمؤس����س����ية لنظم 

لنش�������ر، أنواع البيانات المعنية بانش�������ر البيانات، و
ودوريتها وتوقيت نش��رها واألس��اليب المس��تخدمة في 
تبادل البيانات بين الهياكل اإلحص�������ائية، إلى جانب 
التعاون مع المؤس������س������ات اإلقليمية والدولية في هذا 

  المجال.
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يهدف إلى معرفة واقع استبيان التنمية المستدامة،  - 
بي���ة و�ف���اقه���ا التنمي���ة المس�������ت���دام���ة في ال���دول العر

هم اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها المس������تقبلية وأ
، من خالل أسئلة تتعلق الدول العربية في هذا الشأن

أهداف التنمية  اس����تراتيجيات الدول العربية لتحقيقب
  .التحديات التي تواجههاالمستدامة، و

 
ا�����������ي��ا� ���ي� ا�دل��ة وال����ي��ا� وال����ايي�  - 

دف إلى تقييم الوضع الحالي يه، اإلحصائية الدولية
حول مد� ت�بيق ا�دلة والم�هجيات اإلحص��������ائية 
تعرف �لى  ل عربي����ة وا ل ال����دولي����ة في ال����دول ا
االستراتيجيات المعمول بها في الهياكل اإلحصائية 

و�ش��������ر البي��ا���ات. إض���������اف��ة إلى  إ�ت��ا�في مج��ال 
اس��������تعرا� �هم اإلجرا�ات التي اتخ��ذته��ا ال��دول 

ة فيما يتعلق بالحسابات اصالعربية في هذا الشأن خ
القومية� ومي�ان المدفو�ات ووض������ع االس������ت�مار 
الدولي� واإلحص��ا�ات ال�قدية والمالية وإحص��ا�ات 

 مالية الحكومة. 
  
 لمتخصصةا إدارة الحساب الموّحد للمنظمات العربية 

 
تّم استحداث حساب موّحد خاص لدى صندوق النقد 

من  ،المتخصصةالعربي لتمويل المنظمات العربية 
المساهمات المستلمة لصالحها بهذا الحساب من الدول 
العربية، ذلك بغرض الصرف على موازناتها المعتمدة، 
بناًء على موافقة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  .  1988في يوليو  1056بقراره رقم 
  

التي تأسست تحت  ،تُعدّ المنظمات العربية المتخصصة
د أهم ركائز العمل أح ،ربيةمظلة جامعة الدول الع

العربي المشترك، وهي األذرع الفنيّة للجامعة وبيوت 
الخبرة العربية التي تقدّم المشورة والخبرة والنصيحة 
في القضايا واألنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والمالية، وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول 

االت جميع مج العربية في التعاون والتنسيق في
تخصصها التي تتصل بالمواِطن العربي، ولها تأثير 
  مباشر على مستوى معيشته، وتوفير العيش الكريم له.  

  
  المنظمات المعنية حالياً بالحساب الموّحد هي:

  
  .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية •
  .منظمة العمل العربية •
  .والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية  •
  .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالم •
  .المنظمة العربية للتنمية الزراعية •
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  •

  .القاحلة

  .الهيئة العربية للطاقة الذرية •
  .الهيئة العربية للطيران المدني •
الزالزل والكوارث المركز العربي للوقاية من أخطار   •

  األخرى.الطبيعية 
  

يقوم الصندوق بتقديم تقرير ربع سنوي لكل منظمة 
يوّضح ما تم صرفه والرصيد المتبقي، ومواقف الدول 
األعضاء من تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة 
المعنية، إضافة إلى تقرير دوري ربع سنوي ُمجّمع عن 

بيّن المركز المالي نشاط الحساب الموّحد. بهذا الصدّد يُ 
 24الموّحد أن رصيد صافي الموجودات بلغ للحساب 

مقارنةً ، 2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في 
   .2017مليون دوالر أمريكي بنهاية سنة  23برصيد بلغ 

  
يُذكر أن عوائد االستثمارات المتحققة لدى الحساب 
الموحد تدخل في حساب احتياطي خاص لهذه المنظمات.  

مليون دوالر  10اص نحو بلغ رصيد االحتياطي الخ
. أصبح بذلك يُغطي ما 2018نهاية سنة في أمريكي 

تقريباً من جملة اعتمادات موازنات  في المائة 24نسبته 
ية األخيرة، مع اختالف هذه النسبة المنظمات للسنة المال
  من منظمٍة ألخرى. 

  
اإلشارة إلى أن قرارات المجلس االقتصادي جدر ت

االستمرار في تكوين هذا  تهدفالموقّر تسواالجتماعي 
  .االحتياطي واستخدامه بقرارات منه ألغراض طارئة

  
  تعزيز أطر التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية

 والدولية
  

في إطار الحرص على توطيد عالقته مع المنظمات 
نظم  والمؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية،

، " 2018شهر يناير  الصندوق بالمملكة المغربية في
المؤتمر اإلقليـمي عالي المـستوى حول االزدهار 
للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم 

اون مع وزارة االقتصاد والمالية في "، بالتعالعربي
المملكة المغربية، وصندوق النقد الدولي، والصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. شارك في 

مر دولة رئيس الحكومة المغربية، ودولة رئيس المؤت
الحكومة التونسية، ومدير عام صندوق النقد الدولي، 

ؤسسات وعدد من محافظي المصارف المركزية وم
النقد العربية، ووزراء المالية، واالقتصاد، والعمل، في 
الدول العربية، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع 

، ومنظمات المجتمع الخاص، ومؤسسات ريادة األعمال
المدني المعنيين. هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على 
قضايا النمو الشامل في الدول العربية، منها: خلق فرص 

وتشجيع ريادة األعمال، والمشروعات الناشئة،  العمل،
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في خدمة الحديثة المالية  التقنياتوسبل االستفادة من 
  المشروعات الناشئة. 

  
على هامش المؤتمر عقد مس�����ابقة  في نفس الس�����ياق، تم

للش�����با� المبدعين العر�، وتم تكريم أربعة فائزين، من 
 ً تمثلت موض������وعات األعمال  .أص������ل �مانين متس������ابقا

األربعة الفائزة في� تدريب األطفال في مجال الهندس�������ة 
المالية وريادة األعمال، ووض��ع منص��ة لخدمة  والتقنيات

ت الص����ديقة المهن الحرة، وتص����نيع وتس����وي� الس����يارا
 للبيئة، وتصنيع سماد عضوي لألراضي الزراعية.

 
من جه��ة أخرى، وتح��ت رع��اي��ة فخ��ام��ة الرئيس عب��د 

يز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العز
، 2018مارس  في ش������هر ،الش������عبية، نظم الص������ندوق

الم�تمر ا�قليمي �الي الم�����توى �حو اقت�����ا� �ديد "
بالتعاون  "،والتقنيات والتمويل للدو� العر�ية: الش����با�

بمش����اركة ص����ندوق النقد ومع وزارة المالية الجزائرية، 
ك الدولي. ناقش المؤتمر متطلبات الدولي ومجموعة البن

وا�تياجات خل� فرص العمل لقطا� الش����با� وخريجي 
الج��امع��ات في ال��دول العربي��ة، في إط��ار االنتق��ال إلى 

يثة يعزز فرص اقتص�������اد جديد قائم على التقنيات الحد
االبتك��ار واإلب��دا�. كم��ا تطرق المؤتمر إلى ا�تي��اج��ات 

ونظم التعليم  تطوير البني����ة التحتي����ة التقني����ة والم����الي����ة
والتدريب الالزمة القتصاد المعرفة، إضافة إلى مناقشة 
أهمية دعم الش�������ركات الناش�������ئة في خل� فرص العمل 
للش�������ب���ا�، ومتطلب���ات تطوير البني���ة التحتي���ة وتقني���ات 

تص���������االت، ودور نظم ال���دفع المتطورة وتطبيق���ات اال
التقنيات الرقمية في تس�������هيل النفا� للتمويل. كما تطرقت 

ات إلى أهمية اس����تحدا� منص����ات فرص العمل، النقاش����
وتطوير نظم ومؤس���س���ات التعليم لدعم االبتكار، إض���افة 
إلى ض�������رورة وجود بيئ�ة تش�������ريعي�ة وق�انوني�ة داعم�ة 

 لمتطلبات االقتصاد الجديد.
 
 2018 وأكتوبر شهري يوليوفي نظم الصندوق ذلك، ك

في مقر� ب�����بوظبي مع مجموع����ة البن����ك ين اجتم����اع
مناقش����ة س����بل تطوير التعاون بين ، لللتنمية اإلس����المي

وبناء القدرات، وإصدار  المؤسستين في مجال التدريب
مؤشرات إلداء أسواق الصكوك في الدول العربية، إلى 

� والتقارير المش��تركة، الدراس��ات واألبحا جانب إعداد
تطوير لالفنية والمعونة والمش���اركة في تقديم المش���ورة 

مي وأسواق المال المتوافقة مع الشريعة التمويل اإلسال
الرا�ب��ة في ، ومس��������اع��دة ال��دول العربي��ة اإلس�������المي��ة

  االنضمام لمنظمة التجارة العالمية. 
  

في سياق آخر، شارك الصندوق في المؤتمر المصرفي 
، الذي عقد في العاص�����مة 2018لس�����نوي لعام العربي ا

تحت عنوان  2018اللبنانية بيروت خالل شهر نوفمبر 

". �ض�������ر الش�������راكة �ين الق�ا�ين العا� وال�ا� "
المؤتمر عدد من أص���حا� المعالي والس���عادة محافظي 
المص���������ار� المركزي���ة العربي���ة، والم���دراء الع���امين 

ة، إلى ور�س���اء مجالس إدارات البنوك التجارية العربي
جانب كبار المس����ؤولين في القطا� المالي والمص����رفي 

العام والخاص  والخبراء االقتص�������اديين من القطاعين
  على المستوى العربي واإلقليمي والدولي.

  
، 2018خالل ش��هر ديس��مبر  ،كذلك، ش��ارك الص��ندوق

بن����� المرك�� في " ل ل لرا��  نو� ا الم�تمر ال���������
ص�������مة العراقية في العاالذي عقد هذا العام  "،العراقي
ال��دور التنموي للبن��ك المركزي " تح��ت عنوانبغ��داد، 

  ".واالتجاهاتالمعطيات  –العراقي 
  

في س���ياق آخر، ش���ارك الص���ندوق في من جانب آخر، 
"، التي عقدت خالل شهر شينتلقمة األفريقية للبلوك"ا

 في الجمهورية التونسية.  2018مايو 
 

ون: ارتفاع الديش�������ارك الص�������ندوق في مؤتمر " كما
" الذي عقد في ش���هر الم�ا�ر، ال�����مة والم�����ولية

بلجيكا. ش���ارك في في مدينة بروكس���ل في  2018مايو 
المؤتمر عدد من المؤس�������س�������ات واألطر الدولية، منها 
ص��ندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون 
االقتص��ادي ومركز التنمية الدولية في واش��نطن. تم في 

عدد من القض�����ايا والمس�����ائل، منها االجتما� مناقش�����ة 
م، ُمس��تجدات وآفاق إدارة الدين العام على مس��توى العال

وكيفية ض�����ب� الزيادة المس�����تمرة في مس�����تويات الدين 
العام، ودور القطا� الخاص في التمويل المس�������ؤول، 
ال��ة  وأهمي��ة توافر وجودة البي��ان��ات في تحقي� إدارة فع��َ

عية ومؤس���س���ية للدين العام، وكيفية ت�س���يس بنية تش���ري
قض������ايا تنمية األس������واق المالية ولعمليات إدارة الدين، 

لمج��ابه��ة مخ��اطر زي�ادة ال�ديون، وكيفي��ة إدارة المحلي��ة 
المخاطر في ظل بيئة عالمية متغيرة، وإدارة مخاطر 
ديون المحليات. إض��افة إلى إص��ال�ات الدين في إطار 
االس�������ت��دام��ة، والفرص والتح��دي��ات التي تحمله��ا إدارة 

 ل وااللتزامات.األصو
  

منتدى الحوار على ص��عيد آخر، ش��ارك الص��ندوق في 
ال��ذي عق��د في  والن���ا� الم��الي الع��المي �ين الق��ارات

، بمش����اركة 2018س����بتمبر  ش����هرمدينة باريس خالل 
الش������خص������يات والخبرات االقتص������ادية  عدد كبير من

 والمالية والمص����رفية العالمية لمناقش����ة آفاق واتجاهات
ش������ارك الص������ندوق في الجلس������ة  االقتص������اد العالمي.

 والدور المخص��ص��ة لمناقش��ة آفاق االقتص��ادات الناش��ئة
المتزايد للترتيبات المالية اإلقليمية. يذكر أن الص����ندوق 

منظم���ة التنمي���ة  مرتب� ببرن���ام� عم���ل مش�������ترك مع
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، حيث تم تحديث  (OECD) والتعاون االقتص�������ادي
  الدول العربية. البرنامج بما يخدم احتياجات

  
نة اللجنة من جهة أخرى ما يل أ ندوق بتمث قام الص�������  ،

بة  ية للرقا ية في "العرب اجتماع المجموعة المص�������رف
"، الذي ُعقد الت����اور�ة للجنة با�� للر�ابة الم����ر�ية

. 2018في مدينة بازل الس��ويس��رية خالل ش��هر فبراير 
تضمن برنامج االجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات 

ص����رفية، وتنفيذ ذات األولوية، على ص����عيد الرقابة الم
  .)III(متطلبات بازل 

  
لدوري ندوق، اس�������تض��������اف الص������� كذلك ماع ا االجت

 في ش���هرالذي عقد  للمجموعة الت����اور�ة للجنة با��
. شارك في االجتماع يأبو ظب، في مدينة 2018نوفمبر 

عدد من كبار المسؤولين من إدارات الرقابة المصرفية 
بية في عدد من المص�������ارف المركزية والهي�ات الرقا

الرقابة المصرفية ، إلى جانب ممثلين عن لجان العالمية
للمجموعات اإلقليمية المختلفة. تم في االجتماع مناقش��ة 
عدد من القض����ايا والموض�����وعات، منها التناس����بية في 
تنفيذ اإلص�����الحات الرقابية، ومكافحة �س�����يل األموال 

  وتمويل اإلرهاب.
  

نة من جانب �خر، ش���ارك الص���ندوق في اجتماعات لج
مجموعة العش�����رين، التي عقدت خالل ش�����هر التنمية و

بالي  2018 أكتوبر يا –في  ندونيس������� . تض�������من ذلك إ
حض���ور اجتماعات لجنة التنمية، واجتماعات مجموعة 
األربع والعش�������رين. كم���ا ش���������ارك الص�������ن���دوق في 
االجتم��اع��ات الوزاري��ة للمجموع��ة العربي��ة مع ك��ل من 

وق النقد رئيس مجموعة البنك الدولي، ومدير عام صند
ولي. كذلك عقد وفد الص����ندوق اجتماعات عديدة مع الد

مختل� إدارات ص���ندوق النقد والبنك الدوليين لمناقش���ة 
  .األنظمة والمبادرات المشتركة مع هاتين المؤسستين

  
اجتماع اللجنة ، ش����ارك الص����ندوق في من جهة أخرى

أبريل  في ش��هرالذي عقد الدولية للمعلومات االئتمانية 
اليات المتحدة األمريكية. تم الو –واش�����نطن في  2018

في االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها ورقة 
س�����ياس�����ات حول البيانات البديلة لتمويل المش�����روعات 
المتوس�������ط��ة والص��������يرة ل�ر� تق��ديمه��ا لمجموع��ة 
العش�������رين، واإلرش���������ادات الع��ام��ة حول الته��دي��دات 

عالم اإللكترونية والمنهجيات الحديثة في مجال االس�������ت
ني. كما ش������ارك الص������ندوق بص������فة مراقب في االئتما

والعش�������رين لمجموعة العمل  س�������ابعاالجتماع العام ال
الم��الي لمنطق��ة الش�������رق األوس�������� وش�������م��ال إفريقي��ا 

)MENAFATF جمهوري��ة لبن��ان)، ال��ذي عق��د في 
  . 2018 مايوخالل شهر 

  

 
  
  
  

، للمس��اهمة ة ص��ندوق النقد العربيفي إطار اس��تراتيجي
زيز الش�������مول المالي في البلدان العربية، في دعم وتع

ً من��� للعالق��ة الو�يق��ة بين الش�������مول الم���الي،  وإدراك��ا
واالستقرار المالي، والنمو االقتصادي بصورة خاصة، 

، وتحقي� التنمية الش�����املة والمس�����تدامة بص�����ورة عامة
لم���ا�ر� ا��ليمي��ة لتع��� لالص�������ن��دوق وبع��د إطالق 

 2017في س����بتمبر  ال�����مو� المال� �� الدو� العربية
تح��� مظل��ة مجلس مح��افظي المص��������ارف المركزي��ة 

التي تهدف إلى دعم جهود  ،ومؤس�����س�����ات النقد العربية
وصول التمويل لجميع  الدول العربية في االرتقاء بسبل

الجتماعية في الدول القطاعات االقتص�������ادية والف�ات ا
في دعم فر� التنمية االقتص���ادية  العربية، بما يس���اهم

االجتم��اع ، نظم الص�������ن��دوق، ي��ة الش��������امل��ةواالجتم��اع
التنسيقي األول للمؤسسات اإلقليمية والدولية المشاركة 
 في مب����ادرة الش�������مول الم����الي في ال����دول العربي����ة

(FIARI) وذلك بمقره في أبوظبي خالل شهر فبراير ،
ش����ارك في االجتماع، الوكالة األلمانية للتنمية،  .2018

والبن��ك ال��دولي، والتح��ال� الع��المي للش�������مول الم��الي، 
والوكالة اليابانية للتنمية، والبنك اإلس�������المي للتنمية، 

  وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. 
  

جرى خالل االجتماع، التفاهم على اإلطار المؤس���س���ي 
، 2020-2018ض������ع برنامج عمل للفترة للمبادرة، وو

يس��تند إلى احتياجات وأولويات وتوقعات الدول العربية 
ش������أن المبادرة، بما ش������كل إطار عمل للمبادرة خالل ب

في نظم الص��ندوق . في نفس الس��ياق، الس��نوات القادمة
 في مقره بأبوظبي، االجتماع الثاني 2018يوليو ش���هر 

ليمية لتعزيز للمؤس������س������ات الش������ريكة في المبادرة اإلق
  ).FIARI( الشمول المالي في الدول العربية

  
ش��مول المالي في الدول وفي إطار مبادرة تعزيز الكذلك 

، شارك الصندوق بالتعاون مع البنك )FIARIالعربية (
للتنمي��ة، والتح��ال� الع��المي  األلم��اني��ةال��دولي، والوك��ال��ة 

للش��مول المالي في بعثة لتقديم المش��ورة الفنية لجمهورية 
العراق في مجال تطوير الس����ياس����ات واإلس����تراتيجيات 

ش������مول المالي، بال االرتقاءوالبرامج التي تس������اعد على 
. تم خالل البعثة إجراء تقييم 2018أكتوبر  ش������هرخالل 

ومتطلبات تعزيزه ميداني شامل ألوضاع الشمول المالي 
 احتي��اج��اتفي العراق، وتق��ديم عر� مفص��������ل حول 

التطوير متض���مناً خطة عمل تفص���يلية تش���مل إجراءات 
على المديين القص���ير والمتوس����، ونواحي الدعم الالزم 

  خطة التنفيذ. للمساعدة في
 

لدو�  الم�ا�ر� ا��ليمية لتع��� ال��������مو� المال� �� ا
 )FIARIالعربية (
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في خدمة الحديثة المالية  التقنياتوسبل االستفادة من 
  المشروعات الناشئة. 

  
على هامش المؤتمر عقد مس�����ابقة  في نفس الس�����ياق، تم

للش�����با� المبدعين العر�، وتم تكريم أربعة فائزين، من 
 ً تمثلت موض������وعات األعمال  .أص������ل �مانين متس������ابقا

األربعة الفائزة في� تدريب األطفال في مجال الهندس�������ة 
المالية وريادة األعمال، ووض��ع منص��ة لخدمة  والتقنيات

ت الص����ديقة المهن الحرة، وتص����نيع وتس����وي� الس����يارا
 للبيئة، وتصنيع سماد عضوي لألراضي الزراعية.

 
من جه��ة أخرى، وتح��ت رع��اي��ة فخ��ام��ة الرئيس عب��د 

يز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العز
، 2018مارس  في ش������هر ،الش������عبية، نظم الص������ندوق

الم�تمر ا�قليمي �الي الم�����توى �حو اقت�����ا� �ديد "
بالتعاون  "،والتقنيات والتمويل للدو� العر�ية: الش����با�

بمش����اركة ص����ندوق النقد ومع وزارة المالية الجزائرية، 
ك الدولي. ناقش المؤتمر متطلبات الدولي ومجموعة البن

وا�تياجات خل� فرص العمل لقطا� الش����با� وخريجي 
الج��امع��ات في ال��دول العربي��ة، في إط��ار االنتق��ال إلى 

يثة يعزز فرص اقتص�������اد جديد قائم على التقنيات الحد
االبتك��ار واإلب��دا�. كم��ا تطرق المؤتمر إلى ا�تي��اج��ات 

ونظم التعليم  تطوير البني����ة التحتي����ة التقني����ة والم����الي����ة
والتدريب الالزمة القتصاد المعرفة، إضافة إلى مناقشة 
أهمية دعم الش�������ركات الناش�������ئة في خل� فرص العمل 
للش�������ب���ا�، ومتطلب���ات تطوير البني���ة التحتي���ة وتقني���ات 

تص���������االت، ودور نظم ال���دفع المتطورة وتطبيق���ات اال
التقنيات الرقمية في تس�������هيل النفا� للتمويل. كما تطرقت 

ات إلى أهمية اس����تحدا� منص����ات فرص العمل، النقاش����
وتطوير نظم ومؤس���س���ات التعليم لدعم االبتكار، إض���افة 
إلى ض�������رورة وجود بيئ�ة تش�������ريعي�ة وق�انوني�ة داعم�ة 

 لمتطلبات االقتصاد الجديد.
 
 2018 وأكتوبر شهري يوليوفي نظم الصندوق ذلك، ك

في مقر� ب�����بوظبي مع مجموع����ة البن����ك ين اجتم����اع
مناقش����ة س����بل تطوير التعاون بين ، لللتنمية اإلس����المي

وبناء القدرات، وإصدار  المؤسستين في مجال التدريب
مؤشرات إلداء أسواق الصكوك في الدول العربية، إلى 

� والتقارير المش��تركة، الدراس��ات واألبحا جانب إعداد
تطوير لالفنية والمعونة والمش���اركة في تقديم المش���ورة 

مي وأسواق المال المتوافقة مع الشريعة التمويل اإلسال
الرا�ب��ة في ، ومس��������اع��دة ال��دول العربي��ة اإلس�������المي��ة

  االنضمام لمنظمة التجارة العالمية. 
  

في سياق آخر، شارك الصندوق في المؤتمر المصرفي 
، الذي عقد في العاص�����مة 2018لس�����نوي لعام العربي ا

تحت عنوان  2018اللبنانية بيروت خالل شهر نوفمبر 

". �ض�������ر الش�������راكة �ين الق�ا�ين العا� وال�ا� "
المؤتمر عدد من أص���حا� المعالي والس���عادة محافظي 
المص���������ار� المركزي���ة العربي���ة، والم���دراء الع���امين 

ة، إلى ور�س���اء مجالس إدارات البنوك التجارية العربي
جانب كبار المس����ؤولين في القطا� المالي والمص����رفي 

العام والخاص  والخبراء االقتص�������اديين من القطاعين
  على المستوى العربي واإلقليمي والدولي.

  
، 2018خالل ش��هر ديس��مبر  ،كذلك، ش��ارك الص��ندوق

بن����� المرك�� في " ل ل لرا��  نو� ا الم�تمر ال���������
ص�������مة العراقية في العاالذي عقد هذا العام  "،العراقي
ال��دور التنموي للبن��ك المركزي " تح��ت عنوانبغ��داد، 

  ".واالتجاهاتالمعطيات  –العراقي 
  

في س���ياق آخر، ش���ارك الص���ندوق في من جانب آخر، 
"، التي عقدت خالل شهر شينتلقمة األفريقية للبلوك"ا

 في الجمهورية التونسية.  2018مايو 
 

ون: ارتفاع الديش�������ارك الص�������ندوق في مؤتمر " كما
" الذي عقد في ش���هر الم�ا�ر، ال�����مة والم�����ولية

بلجيكا. ش���ارك في في مدينة بروكس���ل في  2018مايو 
المؤتمر عدد من المؤس�������س�������ات واألطر الدولية، منها 
ص��ندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون 
االقتص��ادي ومركز التنمية الدولية في واش��نطن. تم في 

عدد من القض�����ايا والمس�����ائل، منها االجتما� مناقش�����ة 
م، ُمس��تجدات وآفاق إدارة الدين العام على مس��توى العال

وكيفية ض�����ب� الزيادة المس�����تمرة في مس�����تويات الدين 
العام، ودور القطا� الخاص في التمويل المس�������ؤول، 
ال��ة  وأهمي��ة توافر وجودة البي��ان��ات في تحقي� إدارة فع��َ

عية ومؤس���س���ية للدين العام، وكيفية ت�س���يس بنية تش���ري
قض������ايا تنمية األس������واق المالية ولعمليات إدارة الدين، 

لمج��ابه��ة مخ��اطر زي�ادة ال�ديون، وكيفي��ة إدارة المحلي��ة 
المخاطر في ظل بيئة عالمية متغيرة، وإدارة مخاطر 
ديون المحليات. إض��افة إلى إص��ال�ات الدين في إطار 
االس�������ت��دام��ة، والفرص والتح��دي��ات التي تحمله��ا إدارة 

 ل وااللتزامات.األصو
  

منتدى الحوار على ص��عيد آخر، ش��ارك الص��ندوق في 
ال��ذي عق��د في  والن���ا� الم��الي الع��المي �ين الق��ارات

، بمش����اركة 2018س����بتمبر  ش����هرمدينة باريس خالل 
الش������خص������يات والخبرات االقتص������ادية  عدد كبير من

 والمالية والمص����رفية العالمية لمناقش����ة آفاق واتجاهات
ش������ارك الص������ندوق في الجلس������ة  االقتص������اد العالمي.

 والدور المخص��ص��ة لمناقش��ة آفاق االقتص��ادات الناش��ئة
المتزايد للترتيبات المالية اإلقليمية. يذكر أن الص����ندوق 

منظم���ة التنمي���ة  مرتب� ببرن���ام� عم���ل مش�������ترك مع
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، حيث تم تحديث  (OECD) والتعاون االقتص�������ادي
  الدول العربية. البرنامج بما يخدم احتياجات

  
نة اللجنة من جهة أخرى ما يل أ ندوق بتمث قام الص�������  ،

بة  ية للرقا ية في "العرب اجتماع المجموعة المص�������رف
"، الذي ُعقد الت����اور�ة للجنة با�� للر�ابة الم����ر�ية

. 2018في مدينة بازل الس��ويس��رية خالل ش��هر فبراير 
تضمن برنامج االجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات 

ص����رفية، وتنفيذ ذات األولوية، على ص����عيد الرقابة الم
  .)III(متطلبات بازل 

  
لدوري ندوق، اس�������تض��������اف الص������� كذلك ماع ا االجت

 في ش���هرالذي عقد  للمجموعة الت����اور�ة للجنة با��
. شارك في االجتماع يأبو ظب، في مدينة 2018نوفمبر 

عدد من كبار المسؤولين من إدارات الرقابة المصرفية 
بية في عدد من المص�������ارف المركزية والهي�ات الرقا

الرقابة المصرفية ، إلى جانب ممثلين عن لجان العالمية
للمجموعات اإلقليمية المختلفة. تم في االجتماع مناقش��ة 
عدد من القض����ايا والموض�����وعات، منها التناس����بية في 
تنفيذ اإلص�����الحات الرقابية، ومكافحة �س�����يل األموال 

  وتمويل اإلرهاب.
  

نة من جانب �خر، ش���ارك الص���ندوق في اجتماعات لج
مجموعة العش�����رين، التي عقدت خالل ش�����هر التنمية و

بالي  2018 أكتوبر يا –في  ندونيس������� . تض�������من ذلك إ
حض���ور اجتماعات لجنة التنمية، واجتماعات مجموعة 
األربع والعش�������رين. كم���ا ش���������ارك الص�������ن���دوق في 
االجتم��اع��ات الوزاري��ة للمجموع��ة العربي��ة مع ك��ل من 

وق النقد رئيس مجموعة البنك الدولي، ومدير عام صند
ولي. كذلك عقد وفد الص����ندوق اجتماعات عديدة مع الد

مختل� إدارات ص���ندوق النقد والبنك الدوليين لمناقش���ة 
  .األنظمة والمبادرات المشتركة مع هاتين المؤسستين

  
اجتماع اللجنة ، ش����ارك الص����ندوق في من جهة أخرى

أبريل  في ش��هرالذي عقد الدولية للمعلومات االئتمانية 
اليات المتحدة األمريكية. تم الو –واش�����نطن في  2018

في االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها ورقة 
س�����ياس�����ات حول البيانات البديلة لتمويل المش�����روعات 
المتوس�������ط��ة والص��������يرة ل�ر� تق��ديمه��ا لمجموع��ة 
العش�������رين، واإلرش���������ادات الع��ام��ة حول الته��دي��دات 

عالم اإللكترونية والمنهجيات الحديثة في مجال االس�������ت
ني. كما ش������ارك الص������ندوق بص������فة مراقب في االئتما

والعش�������رين لمجموعة العمل  س�������ابعاالجتماع العام ال
الم��الي لمنطق��ة الش�������رق األوس�������� وش�������م��ال إفريقي��ا 

)MENAFATF جمهوري��ة لبن��ان)، ال��ذي عق��د في 
  . 2018 مايوخالل شهر 

  

 
  
  
  

، للمس��اهمة ة ص��ندوق النقد العربيفي إطار اس��تراتيجي
زيز الش�������مول المالي في البلدان العربية، في دعم وتع

ً من��� للعالق��ة الو�يق��ة بين الش�������مول الم���الي،  وإدراك��ا
واالستقرار المالي، والنمو االقتصادي بصورة خاصة، 

، وتحقي� التنمية الش�����املة والمس�����تدامة بص�����ورة عامة
لم���ا�ر� ا��ليمي��ة لتع��� لالص�������ن��دوق وبع��د إطالق 

 2017في س����بتمبر  ال�����مو� المال� �� الدو� العربية
تح��� مظل��ة مجلس مح��افظي المص��������ارف المركزي��ة 

التي تهدف إلى دعم جهود  ،ومؤس�����س�����ات النقد العربية
وصول التمويل لجميع  الدول العربية في االرتقاء بسبل

الجتماعية في الدول القطاعات االقتص�������ادية والف�ات ا
في دعم فر� التنمية االقتص���ادية  العربية، بما يس���اهم

االجتم��اع ، نظم الص�������ن��دوق، ي��ة الش��������امل��ةواالجتم��اع
التنسيقي األول للمؤسسات اإلقليمية والدولية المشاركة 
 في مب����ادرة الش�������مول الم����الي في ال����دول العربي����ة

(FIARI) وذلك بمقره في أبوظبي خالل شهر فبراير ،
ش����ارك في االجتماع، الوكالة األلمانية للتنمية،  .2018

والبن��ك ال��دولي، والتح��ال� الع��المي للش�������مول الم��الي، 
والوكالة اليابانية للتنمية، والبنك اإلس�������المي للتنمية، 

  وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية. 
  

جرى خالل االجتماع، التفاهم على اإلطار المؤس���س���ي 
، 2020-2018ض������ع برنامج عمل للفترة للمبادرة، وو

يس��تند إلى احتياجات وأولويات وتوقعات الدول العربية 
ش������أن المبادرة، بما ش������كل إطار عمل للمبادرة خالل ب

في نظم الص��ندوق . في نفس الس��ياق، الس��نوات القادمة
 في مقره بأبوظبي، االجتماع الثاني 2018يوليو ش���هر 

ليمية لتعزيز للمؤس������س������ات الش������ريكة في المبادرة اإلق
  ).FIARI( الشمول المالي في الدول العربية

  
ش��مول المالي في الدول وفي إطار مبادرة تعزيز الكذلك 

، شارك الصندوق بالتعاون مع البنك )FIARIالعربية (
للتنمي��ة، والتح��ال� الع��المي  األلم��اني��ةال��دولي، والوك��ال��ة 

للش��مول المالي في بعثة لتقديم المش��ورة الفنية لجمهورية 
العراق في مجال تطوير الس����ياس����ات واإلس����تراتيجيات 

ش������مول المالي، بال االرتقاءوالبرامج التي تس������اعد على 
. تم خالل البعثة إجراء تقييم 2018أكتوبر  ش������هرخالل 

ومتطلبات تعزيزه ميداني شامل ألوضاع الشمول المالي 
 احتي��اج��اتفي العراق، وتق��ديم عر� مفص��������ل حول 

التطوير متض���مناً خطة عمل تفص���يلية تش���مل إجراءات 
على المديين القص���ير والمتوس����، ونواحي الدعم الالزم 

  خطة التنفيذ. للمساعدة في
 

لدو�  الم�ا�ر� ا��ليمية لتع��� ال��������مو� المال� �� ا
 )FIARIالعربية (
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لة  عاون مع الوكا بالت ندوق،  قام الص������� ته  في اإلطار ذا
مي للش�������مول الم��الي، األلم��اني��ة للتنمي��ة والتح��ال� الع��ال

وبمش���������ارك���ة مص�������رف اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة 
المركزي، بتنظيم الملتقى العربي األول للتقنيات المالية 

. ش�����ارك في الملتقى 2018ديس�����مبر  في ش�����هرالحديثة 
بار المسؤولين من وزارات المالية ووزارات االقتصاد ك

والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات 
اق المال والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع أس�����و

التقنيات والمؤس���س���ات المالية وش���ركات التقنيات المالية 
في الدول العربية، إلى جانب مؤس�������س�������ات مالية دولية 

ية عالمية وشركات التقنيات المالية العالمية وبنوك مركز
  ومراكز الدراسات واألبحاث ذات العالقة. 

  
الملتقى عدة مواضيع تناولت استخدامات التقنيات ناقش 

شين تالبلوكتقنية المالية، مثل دفاتر الحسابات الموزعة، و
وتداعياتها على أنظمة الدفع التقليدية والفرص التي 

مول المالي في الدول العربية، ونظم تتيحها في تعزيز الش
الدفع والتحويالت المالية اإللكترونية عبر الحدود 

في تعزيز وصول األفراد واألسر والشركات  ودورها
  الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية. 

  
كذلك تناول الملتقى االستراتيجيات والسياسات المالئمة 

م والرقابة على تقنيات التي من شأنها تعزيز التنظي
شين واألصول المشفرة، ودور هيئات التنظيم تالبلوك

والرقابة، وآليات بناء وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام 
شين واالستراتيجيات توالخاص في تطوير تقنيات البلوك

ياسات المرتبطة بها. إضافةً لذلك، جرى مناقشة والس
مكافحة غسل جوانب التنظيم واإلشراف على عمليات 

األموال وتمويل اإلرهاب في إطار التقنيات المالية الحديثة 
وسبل تعزيز التحكم في المخاطر المرتبطة بها، إضافةً إلى 
تطوير استراتيجيات لمواجهة مخاطر التهديدات 

  يات تفعيلها على المستوى المحلي.اإللكترونية وآل
  

�������� ا������ ، أطلق الص�������ن��دوق في نفس اإلط��ار
، التي عق��دت أول ������� ���������� ا���������� ا����������اإلق

. تهدف 2018ديسمبر  11يوم  يأبو ظبفي اجتماع لها 
المجموعة إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة 

والمعرفة حول قض������اياها والتش������اور وتبادل الخبرات 
وبلورة الر�ى المختلفة لتنش������يطها وتنظيمها في الدول 

الجتماع ممثلين عن المص�����ارف العربية. ش�����ارك في ا
المركزية ومؤس��س��ات النقد العربية، ووزارات المالية، 
وهيئات أس�������واق المال، والبنوك التجارية وش�������ركات 
الخدمات المالية، إضافة إلى ممثلين عن مقدمي خدمات 
التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وخبراء من 

ليمية والدولية، عدد من المؤس��س��ات واألطر المالية اإلق
إلى جانب عدد من مؤس����س����ات القطاع الخاص الرائدة 

  في مجال التقنيات المالية الحديثة.

قد العربي في مجال تعزيز  ندوق الن جاءت جهود ص�������
، تعزيزاً لالهتم��ام الش�������مول الم��الي ب��المنطق��ة العربي��ة

المص����ارف المركزية ومؤس����س����ات المتزايد الذي أولته 
، ببرامج وس����ياس����ات األخيرة النقد العربية في الس����نوات
س��ياس��ات واس��تراتيجيات  إطارتعزيز الش��مول المال في 

دعم فرص النمو وتحقيق االس�������تقرار االقتص����������ادي 
 اً التشريعية والرقابية تطور األطرشهدت ، حيث والمالي

ركزت على العمل ، وكبيراً في تش����جيع الش����مول المالي
 لتحس����ين وص����ول رواد األعمال للتمويل، والعمل كذلك

الح��د من تس�������رب م��دخرات األفراد في المنطق��ة على 
 .الرسميالقطاع المالي والمصرفي من  العربية

   
كم��ا يواك��ب إطالق ص�������ن��دوق النق��د العربي للمب��ادرة 
اإلقليمي��ة لتعزيز الش�������مول الم��الي في ال��دول العربي��ة، 
الجهود الدولية في هذا الش�������أن، وينس�������جم مع أهداف 

المتحدة حددتها األمم التي ) SDGs(المس���تدامة التنمية 
في مقدمة ل المالي الش����مو ، حيث تم اعتبار2030 لعام

ئل  ية والمس��������اواة الوس��������ا لتحقيق الكفاءة االقتص��������اد
للتنمي���ة  ركيزت���ان رئيس�������يت���اناالجتم���اعي���ة، وهم���ا 

يسهم الشمول المالي من الجدير بالذكر، أن المستدامة. 
من األهداف الس���بعة عش���رة، الطموحة عدد تحقيق في 
الخدمات المالية ية المس�����تدامة، من خالل تش�����جيع للتنم

والوص�������ول إلى والحص�������ول على التموي��ل الرقمي��ة، 
سواء ، وتوفير نظم دفع آمنة وموثوقة، الخدمات المالية

. كذلك اس����تحوذت بص����ورة مباش����رة أو غير مباش����رة
لى قض���ايا الش���مول المالي خالل الس���نوات الماض���ية ع

عنية مثل مجموعة اهتمام المؤسسات واألطر الدولية الم
العش������رين، التي أوص������ت ب�طالق الش������راكة العالمية 

، إض�������افة إلى ما تحظى به (GPFI)للش�������مول المالي 
قضايا الشمول المالي من أهمية في برامج وأنشطة كل 

  من صندوق النقد والبنك الدوليين. 
  

، بالتعاون العربيصندوق النقد  تقدم، عملبناًء على ما 
على القطاع المالي في الدول  اإلش����رافيةالس����لطات مع 

على قيادة هذا التوجه والمساعدة على مواجهة ، العربية
الش�������مول المالي في المنطقة المتعلقة بتحقيق التحديات 

-2015للفترة  تهتض������منت اس������تراتيجي ، حيثالعربية
التي تس������تهدف  واألنش������طة، العديد من البرامج 2020

الوص���ول مس���اعدة الدول العربية على تحس���ين إمكانية 
في هذا الس�������ياق، تم تنظيم للتمويل والخدمات المالية. 

الع����دي����د من ور� العم����ل والمؤتمرات وال����دورات 
بالمش����اركة والتعاون مع مؤس���س���ات وجهات التدريبية 

 ،الدوليين مثل ص�������ندوق النقد والبنكوعالمية،  إقليمية
ومؤس���س���ة  )،AFI( والتحال� العالمي للش���مول المالي

وبنك  )،BMGF( عمال الخيريةبيل ومليندا غيتس لأل
 والوكالة األلمانية للتنمية)، BIS( التس�������ويات الدولية
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)GIZ،( ية للوكالة الو بان يا  )،JICA(تعاون الدولي ال
  . وعدد من البنوك المركزية العالمية

  
يتمث���ل اله���دف الرئيس للمب���ادرة في بن���اء منص����������ة 
اس���تراتيجية للمؤس���س���ات المش���اركة والجهات المانحة، 

وتطوير الش�������مول المالي ورفع مس�������اهمته في  لتعزيز
ته��دف كم��ا النمو االقتص��������ادي في المنطق��ة العربي��ة.  

المبادرة إلى االرتقاء بمؤ��������رات الوص�������ول للتمويل 
االجتماعية في لجميع القطاعات االقتص�������ادية والف�ات 

المش�����روعات الص������يرة منها الدول العربية، خاص�����ة 
مي���ة والمتوس�������ط���ة، بم���ا يس���������اهم في دعم فرص التن

االقتصادية واالجتماعية الشاملة. كما تتضمن المبادرة 
ية  لدول العرب دعم جهود الحكومات والس�������لطات في ا

 فيالرامية لتعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية، 
كبيرة لدعم التنمية االقتص��ادية الش��املة ض��وء الحاجة ال

والمس����تدامة، بما يس����اعد على مواجهة تحديات البطالة 
تس���هيل زيادة العدالة االجتماعية، إض���افة إلى وإرس���اء 

وتكثيف ال���دعم المت���ا� لتطوير الش�������مول الم���الي في 
التنس�������يق بين  وتعزيز فرصالمنطق����ة العربي����ة، 

ما يحس����ن من المؤس����س����ات التنموية والمالية الداعمة، ب
كفاءة الدعم لمواجهة التحديات الرئيس�����ية التي تقف في 

مع اس����تراتيجية  وجه دعم �����ركاء التنمية، بما ينس����جم
  وبرامج التنمية لدى كل دولة.

  
تتض����من المحاور الرئيس����ية للمبادرة تقديم ص����ندو� النقد 

في الجوان� المتعلقة بس��بل تحس��ين الش��مول الدعم العربي 
الوص�����ول إلى الخدمات المالية ذات عبر تس�����هيل المالي، 

األهمية واألولوية  االجودة والتكاليف المناس������بة، ومنحه
ي إطار السياسات االقتصادية المتخذة، إضافة المناسبة ف

إلى مس��������اع��دة ال��دول العربي��ة األعض��������اء على تطوير 
التش���ريعات واألنظمة واألطر الرقابية، التي تس���اعد على 

ة والمص���رفية، وتش���جيع تحس���ين انتش���ار الخدمات المالي
االبتكار في هذا المجال، واالرتقاء بأنظمة البنية التحتية 

مالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع السليمة للنظام ال
  الخدمات المالية غير المصرفية. 

  
تعمل المبادرة على تنويع قنوات توزيع الخدمات كما 

والش���با�  المرأةمش���اركة  تعزيزالمالية والتركيز على 
والش���ركات الص����يرة والمتوس���طة، من خالل تش���جيع 
اس�������تخ�دام ابتك�ارات وتقني�ات حديث�ة والترويج لزيادة 

ية، التثق مال ية مس�������تهلكي الخدمات ال مالي وحما يف ال
يش��مل  المالية وقياس��ها. وتجميع البيانات حول الخدمات

نطا� المبادرة ت�طية مختلف مجاالت الش�����مول المالي 
  من أهمها:ذات الصلة، 

  
   إع��داد  لتعزيزدعم توفر بي��ان��ات الش�������مول الم��الي

 السياسات.

 اس������بة تمكين النس������اء مالياً وإيجاد فرص العمل المن
 وفقاً لذلك.   نله
  المتناهية الص����ر تعزيز الخدمات المالية للش���ركات

توفير آليات  والص������يرة والمتوس�����طة، بما في ذلك
الضمان، وتمويل الشركات العربية المبتدئة، ورواد 

 األعمال، والمناطق الريفية.
 متابعة جهود تنمية البنية التحتية المالية.  
  فرص اس�������تدامة دعم التمويل المس�������ؤول، لخدمة

 التنمية.
 ك���ارات دعم تطوير خ���دم���ات م���الي���ة رقمي���ة وابت

مؤس������س������اتية، كوس������ائل لتوس������يع القنوات البديلة 
  للوصول للنظام المالي واستخدامه.

  
ك��ذل��ك تولي المب��ادرة اهتم��ام��اً خ��اص��������اً بتعزيز جهود 
المص������ارف المركزية ومؤس������س������ات النقد العربية في 

، وتطوير مجاالت حماية مس�������تهلكي الخدمات المالية
امالت الس��ياس��ات والبرامج التي تعزز الش��فافية في المع

المالية والمص����رفية، بما يرس����� الثقة في النظام المالي 
من جه���ة، ويخ���دم من جه���ة أخرى أغرا� التوعي���ة 

  والتثقيف المالي.
   

إدراكاً منه لألهمية الكبيرة التي بات� تكتس����بها قض����ايا 
قتصادي الشامل الشمول المالي في دعم تحقيق النمو اال

والمس����تدام، وتعزيز االس����تقرار االقتص����ادي والمالي، 
حدد مجلس محافظي المص��ارف المركزية ومؤس��س��ات 
النقد العربية يوم الس�����ابع والعش�����رين من ������هر أبريل 

ذلك  عربي للشمول المالي،كيوم (نيسان) من كل عام، 
الهتمام الذي يوليه لقض�������ايا ا على تأكيداً من المجلس

لم��ا ل��ذل��ك من أهمي��ة في مول الم��الي، تحس�������ين الش�������
  لسياسات االقتصادية المتخذة. ا

  
يهدف اليوم العربي للش���مول المالي، إلى المس���اهمة في 
زيادة الوعي والتعريف بالش����مول المالي ومتطلباته في 

لعربية، وما يرتب� بذلك من قض���ايا وس���ياس���ات الدول ا
وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه 

، 2030الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع المؤسسات 
االقتص���ادية والف�ات االجتماعية في الدول العربية، من 

ر والمؤس�������س�������ات والتجمعات خالل تعاون جميع األط
الدولية المختص���ة وتعميق الش���راكة بين القطاعين العام 

ة في تحقيق �������مولية الوص������ول والخاص، للمس������اهم
  للخدمات المالية في الدول العربية.

  
في هذا الس�������يا�، تض�������من برنامج العمل المس�������تقبلي 
لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

إطار اس�����تر������ادي ي تطوير العربية، المض�����ي قدماً ف
تش������ريعات واألنظمة واألطر الرقابية، التي تس������اعد لل
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لة  عاون مع الوكا بالت ندوق،  قام الص������� ته  في اإلطار ذا
مي للش�������مول الم��الي، األلم��اني��ة للتنمي��ة والتح��ال� الع��ال

وبمش���������ارك���ة مص�������رف اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة 
المركزي، بتنظيم الملتقى العربي األول للتقنيات المالية 

. ش�����ارك في الملتقى 2018ديس�����مبر  في ش�����هرالحديثة 
بار المسؤولين من وزارات المالية ووزارات االقتصاد ك

والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات 
اق المال والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع أس�����و

التقنيات والمؤس���س���ات المالية وش���ركات التقنيات المالية 
في الدول العربية، إلى جانب مؤس�������س�������ات مالية دولية 

ية عالمية وشركات التقنيات المالية العالمية وبنوك مركز
  ومراكز الدراسات واألبحاث ذات العالقة. 

  
الملتقى عدة مواضيع تناولت استخدامات التقنيات ناقش 

شين تالبلوكتقنية المالية، مثل دفاتر الحسابات الموزعة، و
وتداعياتها على أنظمة الدفع التقليدية والفرص التي 

مول المالي في الدول العربية، ونظم تتيحها في تعزيز الش
الدفع والتحويالت المالية اإللكترونية عبر الحدود 

في تعزيز وصول األفراد واألسر والشركات  ودورها
  الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية. 

  
كذلك تناول الملتقى االستراتيجيات والسياسات المالئمة 

م والرقابة على تقنيات التي من شأنها تعزيز التنظي
شين واألصول المشفرة، ودور هيئات التنظيم تالبلوك

والرقابة، وآليات بناء وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام 
شين واالستراتيجيات توالخاص في تطوير تقنيات البلوك

ياسات المرتبطة بها. إضافةً لذلك، جرى مناقشة والس
مكافحة غسل جوانب التنظيم واإلشراف على عمليات 

األموال وتمويل اإلرهاب في إطار التقنيات المالية الحديثة 
وسبل تعزيز التحكم في المخاطر المرتبطة بها، إضافةً إلى 
تطوير استراتيجيات لمواجهة مخاطر التهديدات 

  يات تفعيلها على المستوى المحلي.اإللكترونية وآل
  

�������� ا������ ، أطلق الص�������ن��دوق في نفس اإلط��ار
، التي عق��دت أول ������� ���������� ا���������� ا����������اإلق

. تهدف 2018ديسمبر  11يوم  يأبو ظبفي اجتماع لها 
المجموعة إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة 

والمعرفة حول قض������اياها والتش������اور وتبادل الخبرات 
وبلورة الر�ى المختلفة لتنش������يطها وتنظيمها في الدول 

الجتماع ممثلين عن المص�����ارف العربية. ش�����ارك في ا
المركزية ومؤس��س��ات النقد العربية، ووزارات المالية، 
وهيئات أس�������واق المال، والبنوك التجارية وش�������ركات 
الخدمات المالية، إضافة إلى ممثلين عن مقدمي خدمات 
التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وخبراء من 

ليمية والدولية، عدد من المؤس��س��ات واألطر المالية اإلق
إلى جانب عدد من مؤس����س����ات القطاع الخاص الرائدة 

  في مجال التقنيات المالية الحديثة.

قد العربي في مجال تعزيز  ندوق الن جاءت جهود ص�������
، تعزيزاً لالهتم��ام الش�������مول الم��الي ب��المنطق��ة العربي��ة

المص����ارف المركزية ومؤس����س����ات المتزايد الذي أولته 
، ببرامج وس����ياس����ات األخيرة النقد العربية في الس����نوات
س��ياس��ات واس��تراتيجيات  إطارتعزيز الش��مول المال في 

دعم فرص النمو وتحقيق االس�������تقرار االقتص����������ادي 
 اً التشريعية والرقابية تطور األطرشهدت ، حيث والمالي

ركزت على العمل ، وكبيراً في تش����جيع الش����مول المالي
 لتحس����ين وص����ول رواد األعمال للتمويل، والعمل كذلك

الح��د من تس�������رب م��دخرات األفراد في المنطق��ة على 
 .الرسميالقطاع المالي والمصرفي من  العربية

   
كم��ا يواك��ب إطالق ص�������ن��دوق النق��د العربي للمب��ادرة 
اإلقليمي��ة لتعزيز الش�������مول الم��الي في ال��دول العربي��ة، 
الجهود الدولية في هذا الش�������أن، وينس�������جم مع أهداف 

المتحدة حددتها األمم التي ) SDGs(المس���تدامة التنمية 
في مقدمة ل المالي الش����مو ، حيث تم اعتبار2030 لعام

ئل  ية والمس��������اواة الوس��������ا لتحقيق الكفاءة االقتص��������اد
للتنمي���ة  ركيزت���ان رئيس�������يت���اناالجتم���اعي���ة، وهم���ا 

يسهم الشمول المالي من الجدير بالذكر، أن المستدامة. 
من األهداف الس���بعة عش���رة، الطموحة عدد تحقيق في 
الخدمات المالية ية المس�����تدامة، من خالل تش�����جيع للتنم

والوص�������ول إلى والحص�������ول على التموي��ل الرقمي��ة، 
سواء ، وتوفير نظم دفع آمنة وموثوقة، الخدمات المالية

. كذلك اس����تحوذت بص����ورة مباش����رة أو غير مباش����رة
لى قض���ايا الش���مول المالي خالل الس���نوات الماض���ية ع

عنية مثل مجموعة اهتمام المؤسسات واألطر الدولية الم
العش������رين، التي أوص������ت ب�طالق الش������راكة العالمية 

، إض�������افة إلى ما تحظى به (GPFI)للش�������مول المالي 
قضايا الشمول المالي من أهمية في برامج وأنشطة كل 

  من صندوق النقد والبنك الدوليين. 
  

، بالتعاون العربيصندوق النقد  تقدم، عملبناًء على ما 
على القطاع المالي في الدول  اإلش����رافيةالس����لطات مع 

على قيادة هذا التوجه والمساعدة على مواجهة ، العربية
الش�������مول المالي في المنطقة المتعلقة بتحقيق التحديات 

-2015للفترة  تهتض������منت اس������تراتيجي ، حيثالعربية
التي تس������تهدف  واألنش������طة، العديد من البرامج 2020

الوص���ول مس���اعدة الدول العربية على تحس���ين إمكانية 
في هذا الس�������ياق، تم تنظيم للتمويل والخدمات المالية. 

الع����دي����د من ور� العم����ل والمؤتمرات وال����دورات 
بالمش����اركة والتعاون مع مؤس���س���ات وجهات التدريبية 

 ،الدوليين مثل ص�������ندوق النقد والبنكوعالمية،  إقليمية
ومؤس���س���ة  )،AFI( والتحال� العالمي للش���مول المالي

وبنك  )،BMGF( عمال الخيريةبيل ومليندا غيتس لأل
 والوكالة األلمانية للتنمية)، BIS( التس�������ويات الدولية
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)GIZ،( ية للوكالة الو بان يا  )،JICA(تعاون الدولي ال
  . وعدد من البنوك المركزية العالمية

  
يتمث���ل اله���دف الرئيس للمب���ادرة في بن���اء منص����������ة 
اس���تراتيجية للمؤس���س���ات المش���اركة والجهات المانحة، 

وتطوير الش�������مول المالي ورفع مس�������اهمته في  لتعزيز
ته��دف كم��ا النمو االقتص��������ادي في المنطق��ة العربي��ة.  

المبادرة إلى االرتقاء بمؤ��������رات الوص�������ول للتمويل 
االجتماعية في لجميع القطاعات االقتص�������ادية والف�ات 

المش�����روعات الص������يرة منها الدول العربية، خاص�����ة 
مي���ة والمتوس�������ط���ة، بم���ا يس���������اهم في دعم فرص التن

االقتصادية واالجتماعية الشاملة. كما تتضمن المبادرة 
ية  لدول العرب دعم جهود الحكومات والس�������لطات في ا

 فيالرامية لتعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية، 
كبيرة لدعم التنمية االقتص��ادية الش��املة ض��وء الحاجة ال

والمس����تدامة، بما يس����اعد على مواجهة تحديات البطالة 
تس���هيل زيادة العدالة االجتماعية، إض���افة إلى وإرس���اء 

وتكثيف ال���دعم المت���ا� لتطوير الش�������مول الم���الي في 
التنس�������يق بين  وتعزيز فرصالمنطق����ة العربي����ة، 

ما يحس����ن من المؤس����س����ات التنموية والمالية الداعمة، ب
كفاءة الدعم لمواجهة التحديات الرئيس�����ية التي تقف في 

مع اس����تراتيجية  وجه دعم �����ركاء التنمية، بما ينس����جم
  وبرامج التنمية لدى كل دولة.

  
تتض����من المحاور الرئيس����ية للمبادرة تقديم ص����ندو� النقد 

في الجوان� المتعلقة بس��بل تحس��ين الش��مول الدعم العربي 
الوص�����ول إلى الخدمات المالية ذات عبر تس�����هيل المالي، 

األهمية واألولوية  االجودة والتكاليف المناس������بة، ومنحه
ي إطار السياسات االقتصادية المتخذة، إضافة المناسبة ف

إلى مس��������اع��دة ال��دول العربي��ة األعض��������اء على تطوير 
التش���ريعات واألنظمة واألطر الرقابية، التي تس���اعد على 

ة والمص���رفية، وتش���جيع تحس���ين انتش���ار الخدمات المالي
االبتكار في هذا المجال، واالرتقاء بأنظمة البنية التحتية 

مالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع السليمة للنظام ال
  الخدمات المالية غير المصرفية. 

  
تعمل المبادرة على تنويع قنوات توزيع الخدمات كما 

والش���با�  المرأةمش���اركة  تعزيزالمالية والتركيز على 
والش���ركات الص����يرة والمتوس���طة، من خالل تش���جيع 
اس�������تخ�دام ابتك�ارات وتقني�ات حديث�ة والترويج لزيادة 

ية، التثق مال ية مس�������تهلكي الخدمات ال مالي وحما يف ال
يش��مل  المالية وقياس��ها. وتجميع البيانات حول الخدمات

نطا� المبادرة ت�طية مختلف مجاالت الش�����مول المالي 
  من أهمها:ذات الصلة، 

  
   إع��داد  لتعزيزدعم توفر بي��ان��ات الش�������مول الم��الي

 السياسات.

 اس������بة تمكين النس������اء مالياً وإيجاد فرص العمل المن
 وفقاً لذلك.   نله
  المتناهية الص����ر تعزيز الخدمات المالية للش���ركات

توفير آليات  والص������يرة والمتوس�����طة، بما في ذلك
الضمان، وتمويل الشركات العربية المبتدئة، ورواد 

 األعمال، والمناطق الريفية.
 متابعة جهود تنمية البنية التحتية المالية.  
  فرص اس�������تدامة دعم التمويل المس�������ؤول، لخدمة

 التنمية.
 ك���ارات دعم تطوير خ���دم���ات م���الي���ة رقمي���ة وابت

مؤس������س������اتية، كوس������ائل لتوس������يع القنوات البديلة 
  للوصول للنظام المالي واستخدامه.

  
ك��ذل��ك تولي المب��ادرة اهتم��ام��اً خ��اص��������اً بتعزيز جهود 
المص������ارف المركزية ومؤس������س������ات النقد العربية في 

، وتطوير مجاالت حماية مس�������تهلكي الخدمات المالية
امالت الس��ياس��ات والبرامج التي تعزز الش��فافية في المع

المالية والمص����رفية، بما يرس����� الثقة في النظام المالي 
من جه���ة، ويخ���دم من جه���ة أخرى أغرا� التوعي���ة 

  والتثقيف المالي.
   

إدراكاً منه لألهمية الكبيرة التي بات� تكتس����بها قض����ايا 
قتصادي الشامل الشمول المالي في دعم تحقيق النمو اال

والمس����تدام، وتعزيز االس����تقرار االقتص����ادي والمالي، 
حدد مجلس محافظي المص��ارف المركزية ومؤس��س��ات 
النقد العربية يوم الس�����ابع والعش�����رين من ������هر أبريل 

ذلك  عربي للشمول المالي،كيوم (نيسان) من كل عام، 
الهتمام الذي يوليه لقض�������ايا ا على تأكيداً من المجلس

لم��ا ل��ذل��ك من أهمي��ة في مول الم��الي، تحس�������ين الش�������
  لسياسات االقتصادية المتخذة. ا

  
يهدف اليوم العربي للش���مول المالي، إلى المس���اهمة في 
زيادة الوعي والتعريف بالش����مول المالي ومتطلباته في 

لعربية، وما يرتب� بذلك من قض���ايا وس���ياس���ات الدول ا
وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه 

، 2030الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع المؤسسات 
االقتص���ادية والف�ات االجتماعية في الدول العربية، من 

ر والمؤس�������س�������ات والتجمعات خالل تعاون جميع األط
الدولية المختص���ة وتعميق الش���راكة بين القطاعين العام 

ة في تحقيق �������مولية الوص������ول والخاص، للمس������اهم
  للخدمات المالية في الدول العربية.

  
في هذا الس�������يا�، تض�������من برنامج العمل المس�������تقبلي 
لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

إطار اس�����تر������ادي ي تطوير العربية، المض�����ي قدماً ف
تش������ريعات واألنظمة واألطر الرقابية، التي تس������اعد لل
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لخدمات المالية والمص������رفية، على تحس������ين انتش������ار ا
وتش�������جيع االبتكار في هذا المجال، ومتابعة مس�������اعي 
االرتق����اء ب����أنظم����ة البني����ة التحتي����ة للنظ����ام الم����الي 
والمص�������رفي، وتش�������جيع تطور الخدمات المالية �ير 
المصرفية، إضافة إلى دراسة سبل االرتقاء بمؤشرات 

  الشمول المالي في المنطقة العربية.
  
  
  
  

ر المجلس الموقر لمحافظي المصارف تنفيذاً لقرا
، 2017لعام  10المركزية ومؤسسات النقد العربية رقم 

فيه إلى إنشاء كيان يتبع صندوق النقد العربي الذي دعا 
يتولى إدارة نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية 
البينية، باشر الصندوق منذ اعتماد مجلس محافظي 

إجراءات  ،2018الصندوق للمشروع في أبريل 
التحضير لمرحلة التنفيذ، حيث أعد الصندوق خطة 

متطلبات القانونية تراعي إرساء ال ،النظام إلنشاءتفصيلية 
، مع مراعاة هالسليمة الالزمة لعمل النظام، وسرعة إنشاء

 .للمعايير والمبادئ الدولية ذات العالقة االمتثال الكامل
هيكل وفقا لخطة العمل، يركز الصندوق على وضع ال

والخبرات الالزمة  وبلورة االحتياجاتللنظام، التنظيمي 
  .ة والتقنية والفنيةفي االختصاصات القانونية والتنظيمي

  
ش����ركة اس����تش����ارية لهذا ال�ر�، تعاقد الص����ندوق مع 

إحراز على إثر ذلك تم  .لتوفير خدمات إدارة المشروع
تقدم على أربعة مس������ارات، األول على ص������عيد توفير 

قانوني للمقاص��������ة خدمات قان ية إلنش��������اء الكيان ال ون
تم التعاقد مع ش��ركة اس��تش��ارات قانونية  حيثالعربية، 

تمثل في مراجعة الحلول فيعالمية. أما المس�����ار الثاني، 
التقنية واالس����تفادة من التقنيات الحديثة، حيث تم التعاقد 

ة اس���تش���ارات عالمية لمراجعة الحلول التقنية مع ش���رك
بما يس�����اعد على دراس�����ة فر�  الواردة في التص�����ميم

االس�������تف��ادة من التطورات الح��ديث��ة في مج��ال تقني��ات 
ثالث، فيتعلق  ما المس��������ار ال قد المعلومات. أ عا مع بالت

تو�ي� للمس��اعدة في اختيار الكفاءات البش��رية  ش��ركة
  . العربيةلمقاصة لنظام اوالخبرات الالزمة 

  
تج��در اإلش��������ارة في ه��ذا اإلط��ار، أن��ه تم إع��داد هيك��ل 

ظيمي للمقاص���ة العربية وتوص���ي� للو�ائ�. أخيراً، تن
لتعاقد مع ش�����ركة متخص�����ص�����ة في خدمات الهوية اتم 

 الص�������ن��دوق ي��ذكر في ه��ذا اإلط��ار، أنوالتواص��������ل. 
 على التواص���ل والتش���اور عمل ،لض��مان نجا� التنفيذو

مع جميع األطراف ذات العالقة، خاص������ة  باس������تمرار
أص�������حا� المعالي والس�������عادة محافظي المص�������ارف 

، واألطر لمركزي����ة ومؤس�������س����������ات النق����د العربي����ةا
  .والمؤسسات الدولية ذات العالقة

  
 
  

الص���ندوق من خالل تدعم أنش���طة التدريب التي ينظمها 
معهد الس�����ياس�����ات االقتص�����ادية في الص�����ندوق، تحقيق 

الرامي���ة ، 2020-2015اس�������تراتيجيت���ه للفترة  أه���داف
ات تنمي��ة وتعزيز بن��اء الق��درات والت��دري��ب في القط��اع��ل

 واإلحص������ائيةاالقتص������ادية والمالية والنقدية والتجارية 
  للدول العربية.

  
ندوقلذلك وض�������ع تحقيقاً  في مقدمة أولوياته  الص�������
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 . هذا إلىالعالمية البنوك المركزية عدد منوالدولية و

تطبيق ل األساسيةإرساء القواعد البدء في دراسة جانب 
برامج التدريب عن بعد، مع دراس�������ة إمكانية إنش�������اء 

الزائرين وبرامج االقتص��������اديين  ذةاألس��������ات��برن��امج 
التي خطة العمل  ارتكزت. في هذا الص�������دد، المبتدئين

   المحاور التالية:على  2018عام نفذها المعهد خالل 
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المعه��د في تنفي��ذه��ا، ك��ذل��ك أهمي��ة التوس�������ع في 
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 29، 2018قدم المعهد خالل عام  ،ي ض����وء ما س����بقف

يةدورة  ها ، تدريب تا من  .خارج دولة المقردورتان عقد
ض���������اف���ة ، إموض�������وع���ات ج���دي���دة � ال���دوراتتن���اول���

ذلك اس�������تجابة لتطلعات الدول  ،للموض�������وعات القائمة
األعضاء وتلبية احتياجاتهم وتعظيم استفادة كوادرها من 

  ).3 (شكل رقم، الدورات
  

دورات مع  ثمانيعلى  2018برنامج عام  اشتمل
)، وثالثة دورات مع منظمة IMFصندوق النقد الدولي (

مع البنك المركزي  دورتين، وWTO)التجارة العالمية (
 إنجلترا، ودورة مع بنك Bundesbank)( األلماني

 مع بنك التسويات الدولية دورتين )، وBoEالمركزي (

 نشاط الصندوق في مجال التدريب وبناء القدرات

المدفوعات لمقا���ة و����وية  مش��رو� الن�ا� ا���يمي
 البينية العربية
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)(BISللتنمية،  اإلسالميع البنك م اتدورثالث ، و
بنك الدولي، ودورة مع وكالة اليابان للتعاون مع ال ةودور

)، ودورة مع مجموعة العمل المالي JICAالدولي (
 MENAوشمال أفريقيا  األوسطلمنطقة الشرق 

FATF ودورة مع البنك االحتياطي الفدرالي ،
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  وتنظيم الدورات وإدارتها.
  

فيما يلي قائمة بالدورات التدريبية وورش�����ات العمل التي 
عات التي ، والموض�������و2018انجزها المعهد خالل عام 

تناولتها هذه الدورات، والجهات التي تعاون المعهد معها 
  من تنظيمها:  المرجوةفي إنجازها، وملخص لألهداف 

  
القتص���������اد ب���التع���اون مع مركز ادورة ت���دريبي���ة  . 1

والتمويل في الش��رق األوس��ط التابع لص��ندوق النقد 
" خالل الفترة سياسة سعر الصرفحول " الدولي

نظرة ه��دف��ت إلى إلق��اء ، 2018ين��اير  25 - 14
عامة ش��املة على تحليل وس��ياس��ة س��عر الص��رف.  
تن����اول الجزء األول من ال����دورة أهم التع����اريف 

ما والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، ب
 .في ذلك تحليل اختالالت سعر الصرف

 
دورة تدريبية بالتعاون مع دائرة االس���تثمارات في  .2

��ا�� ال�����ا�� ص�������ن���دوق النق���د العربي حول "
فبراير  1-يناير  28" خالل الفترة ا�س����������ا��ة

، ه���دف���ت إلى إطال� المش���������اركين على 2018
النواحي العملية في إدارة المحاف� االس�������تثمارية 

تل��ك المح��اف� من حي��� تح��دي��د وأس�������س إدارة 
اس��تراتيجيات االس��تثمار المتعددة وتوزيع وتنويع 

ق أعلى األصول االستثمارية المختلفة بهدف تحقي
 معدل للعائد المرجح بالمخاطر.
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مت��درب��اً من الكوادر  861دورات المعه��د، فق��د ش��������ارك 

، 2018الرس�������مي��ة العربي��ة في البرامج الت��دريبي��ة لع��ام 
  بالمائة. 40وبنسبة مشاركة للمرأة ناهزت 

  
ي المعهد اهتمام من أجل االرتقاء بمس�����توى التدريب يول

من خالل االس�������تبيان  األع��������اءكبير بمتطلبات الدول 
 األخيرفي الربع  األع�����اءإلى الدول  إرس����ال�الذي يتم 

من كل س�������نة للوقوف على االحتياجات التدريبية لهذه 
إج���اب���ات يحر� المعه���د على تحلي���ل حي����  ،ال���دول

 وآرائهمانطبا� المش���اركين ن الذي يعده بش����س���تبيان اال
كانت والتي المعهد، بورات والبرامج التدريبية حول الد

في معظمها إيجابية، خاص�������ة فيما يتعلق بمدى فاعلية 
الت��دري��ب، وم��دى تطبيق نظم المعلوم��ات، والمه��ارات 

في هذا الص������دد، يولي المعهد اهتماماً كبيراً المكتس������بة. 
المش�����اركين حول تص�����ميم البرامج بدراس�����ة مقترحات 

  .هموتطلعات همى مع حاجياتالتدريبية اإلضافية لتتماش
  

فيما يتعلق بالبعد المالي، بمعنى مدى النجاح في رفع 
وتعزيز مش�����اركة الجهات الخارجية في  اإلنفاقكفاءة 

نش�������اطات، يالح� أن خطة لدعم ال الموجهةالموارد 
ندوق لعام  مس��������اهمة قد اعتمدت على  2018الص�������

 األنش�����طة، ب�طار الم�س�����س�����ات الش�����ريكة في معظم
تعاون مع الجهات المش����اركة، منوهين إلى تفاهمات ال

ها  كاليف خبرائ أن هذه الجهات في معظمها تتحمل ت

بما في ذلك الس��كن والس��فر.  يذكر أن 
منظم����ة التج����ارة الع����المي����ة والبن����ك 

للتنمية يش���اركان كذلك في  اإلس���المي
للنش�������اط.   األخرىنص�������ف التكاليف 

ي�����اف إلى ذلك عقد دورات تدريبية 
ماد على الم ص��������ادر والموارد باالعت

ال���ذاتي���ة للص�������ن���دوق مث���ل ال���دائرة 
االق���تص����������ادي����ة وال���ف���ن���ي����ة ودائ���رة 

  االستثمارات.
  

بخص�������و� المح���افظ���ة على ق���درات 
التطوير والتدريب، يتمثل هذا البعد في 

عزيز الموارد البش��رية الم�هلة لتعزيز ت
أنش������طة الص������ندوق وتطويرها، حي� 
اس����تمرت الجهود الس����تقطا� الكوادر لالن�����مام لفريق 
العمل بالمعهد والسعي إليجاد كوادر تتمتع بخلفية متميزة 

مسارات العمل  مستوى تقويةعلى  كذلكأكاديمياً وعملياً. 
التي يجب التميز بها، هناك اهتمام كبير في  األس������اس������ية

النش����اط التدريبي ما أمكن مثل التس����جيل إجراءات  أتمتة
 عن بعد والمتابعة المس�������تمرة من أجل زيادة فاعلية عقد

  وتنظيم الدورات وإدارتها.
  

فيما يلي قائمة بالدورات التدريبية وورش�����ات العمل التي 
عات التي ، والموض�������و2018انجزها المعهد خالل عام 

تناولتها هذه الدورات، والجهات التي تعاون المعهد معها 
  من تنظيمها:  المرجوةفي إنجازها، وملخص لألهداف 

  
القتص���������اد ب���التع���اون مع مركز ادورة ت���دريبي���ة  . 1

والتمويل في الش��رق األوس��ط التابع لص��ندوق النقد 
" خالل الفترة سياسة سعر الصرفحول " الدولي

نظرة ه��دف��ت إلى إلق��اء ، 2018ين��اير  25 - 14
عامة ش��املة على تحليل وس��ياس��ة س��عر الص��رف.  
تن����اول الجزء األول من ال����دورة أهم التع����اريف 

ما والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، ب
 .في ذلك تحليل اختالالت سعر الصرف

 
دورة تدريبية بالتعاون مع دائرة االس���تثمارات في  .2

��ا�� ال�����ا�� ص�������ن���دوق النق���د العربي حول "
فبراير  1-يناير  28" خالل الفترة ا�س����������ا��ة

، ه���دف���ت إلى إطال� المش���������اركين على 2018
النواحي العملية في إدارة المحاف� االس�������تثمارية 

تل��ك المح��اف� من حي��� تح��دي��د وأس�������س إدارة 
اس��تراتيجيات االس��تثمار المتعددة وتوزيع وتنويع 

ق أعلى األصول االستثمارية المختلفة بهدف تحقي
 معدل للعائد المرجح بالمخاطر.
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لدائرة االقتص��������ادية  .3 بالتعاون مع ا ية  تدريب دورة 
ية حول " نات الكميةوالفن يا قدم للب يل المت " التحل

ه��دف��ت إلى  ،2018ير فبرا 8 – 4خالل الفترة 
تمكين المش�����اركين من تعزيز معرفتهم بوس�����ائل 

 التحليل الوصفي والتحليلي المتقدمين.  
 

ب���التع���اون مع البن���ك االحتي���اطي دورة ت���دريبي���ة  .4
ال�����ا����ة المي���داني���ة حول " الف���درالي األمريكي

 15- 11 " خالل الفترةوالمكتبية على المصارف
ير  برا معرف����ة ، 2018ف عميق  ت لى  ه����دف����ت إ

لمش�������اركين ب�دارة المخاطر والمفاهيم التحليلية ا
التي يتم اس��تخدامها في أنواع الرقابة س��واء كانت 

 ة أو الميدانية.المكتبي
 

ب����التع����اون مع البن����ك المركزي دورة ت����دريبي����ة  .5
" �لية تبلي� ال��������ياس�������ة ال�قد�ةحول " األلماني

هدفت إلى  ،2018فبراير  25 - 25 خالل الفترة
أهمي���ة انته���ا� مب���دأ  على اطالع المش����������اركين

الش���فافية لد� البنوك المركزية كش���رط أس���اس���ي 
ك إلن�ا� الس������ياس������ة النقدية، خاص������ة لد� البنو

المركزية التي تعتمد س���ياس���ة اس���تهدا� التض���خم 
 في إدارة السياسة النقدية.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .6

الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 
" خالل الفترة حليل سياسة المالية العامةتحول "

ه��دف��ت إلى إلق��اء ن�رة ، 2018م��ارس  15 - 4
وأس����الي� س����ياس����ة المالية عامة على أهم مفاهيم 

العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة 
المالية العامة في تحقيق االس�����تقرار االقتص�����ادي 

 الكلي والنمو طويل األجل القابل لالستمرار.
 

تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد دورة  .7
الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 

" خالل وال��������مو� الماليالتطور المالي حول "
هدفت إلى ، 2018أبريل  5 -مارس  25الفترة 

إلق���اء الض�������وء على مفهوم التطور والش�������مول 
الم��الي.  ب��دأت بعرض إط��ار تحليلي يح��دد دور 

كما اس�������تعرض�������ت أهّم التمويل في االقتص�������اد، 
ت��ير التمويل على األداء  قة ب لدراس��������ات المتعل ا

 االقتصادي الكلي والنمو.
 
 بالتعاون مع بنك التس������ويات الدوليةدورة تدريبية  .8

مخا�� ����ع� الحو�مة �ي الم�س�������ات حول "
 ،2018أبري��ل  12 - 10" خالل الفترة الم��الي��ة

 أهم كذلك الحوكمة وأهميتها، استعرضت مفهوم
 في مبادئ الحوكمة تطبيق على بالتركيز مبادئها

المص�����رفية خاص�����ة المس�����ؤولية  المؤس�����س�����ات
 مس������تو� فية والعدالة لرفعوالمس������اءلة والش������فا

  األداء. زوتحفي وتقليل المخاطر األداء
 

ورش�������ة عمل بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .9
الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 

خالل الفترة  "م�������ات ال�����المة الماليةحول "
إلى مناقش��ة كيفية  ، هدفت2018أبريل  19 - 15

االستفادة من مؤشرات السالمة المالية في تعزيز 
الرق��اب��ة االحترا�ي��ة الكلي��ة في ال��دول العربي��ة، 

 واالستقرار المالي، واالقتصاد الكلي.
 

دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .10
األوس�����  الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق

 22الفترة  " خالل��� الم���الي���ة الع���ام���ة" حول
إلى اطالع  ، ه����دف����ت2018م����ايو  3 -أبري����ل 

المشاركين على المفاهيم األساسية لقياس وتحليل 
مد� اتس�������اق وفعالية س�������ياس�������ة المالية العامة، 

دراس�������ة أطر المالية العامة باعتبارها أفض�������ل و
الممارس�������ات التي جر� اس�������تحدا�ها لتش��������يع 

 لمالي.االنضباط ا
 

بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية دورة تدريبية  .11
تمو�ل الم�س�����ات الص���ي�ة والمتوس��طة حول "

 " خالل الفترةو�� الم��ور اإلس�����المي للتمو�ل
ه����دف����ت إلى تعميق فهم ، 2018م����ايو  10 -6

ي� التمويل ب�س��������ال قة مع  ،المش��������اركين  المتواف
وأهميتها في النهوض بقطاع  ،اإلسالميةالشريعة 

المؤس���س���ات الص����يرة والمتوس���طة، مع التركيز 
على أدوات التمويل اإلس����المي األك�ر اس����تخداماً 
لتمويل هذا النوع من المشاريع التي تعتبر دعامة 
 أساسية في سياسة النمو االقتصادي والتوظيف.  

 
دورة تدريبية بالتعاون مع البنك الدولي والدائرة  .12

لعربي حول ة والفنية في صندوق النقد ااالقتصادي
تطو�� �س����وا� الد�ن والب�ية التحتية �س����وا� "

  خ��الل ال��ف��ت��رة ال��م����ا� ���ي ال����دو� ال��ع������ي����ة"
ني�و  28 - 24 لى إطالع ، 2018يو ه����دف����ت إ

المش������اركين على قض������ايا تطوير أس������واق الديّن 
وعملي��ات إدارة ال��دين الع��ام والمخ��اطر الُمحيط��ة 

طاع المالي والمص��رفي بها وارتباطها بتطوير الق
  ت االقتصاد الكلي.وسياسا

 
ورش���������ة عم��ل ب��التع��اون مع م�ل� الخ��دم��ات  .13

ت���������ي���ل تطبي� المع���ا�ي� اإلس�������المي���ة حول "
خالل  الصادرة عن مجلس الخدمات اإلسالمية"

هدفت إلى اطالع ، 2018س�������بتمبر  5 - 2الفترة 
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المش�����اركين على المعايير الص�����ادرة عن مجل� 
متعلقة بكفاية رأس المال الخدمات اإلس�������المية ال

  دارة المخاطر.وإ
 

دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية  . 14
خالل عقدت " ا��ا�يا� ����������ي� ال��ا��حول "
طالع إ، هدفت إلى 2018سبتمبر  13 - 11 الفترة

المشاركين على أهمية اتفاقيات تسهيل التجارة في 
تبس�������ي� تيس�������ير التج��ارة عبر الح��دود من خالل 

لبات اإلدارية وتوفير اإلجراءات الحدودية والمتط
المعلومات واإلجراءات اإللكترونية مما يؤدي إلى 
إنعا� الحركة االقتص���ادية للدول النامية، وبالتالي 

 رفع نسب النمو االقتصادي في هذه الدولة.
 

دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .15
الش����رق األوس����� الدولي لالقتص����اد والتمويل في 

" خالل الفترة ة المالية��������ا� ال�������حول "
بتمبر  16-27  المف����اهيم ، غط����ت2018س��������

 واألساليب المتبعة البيانات ومصادر والتعاريف
 تس��اعد المالية التي الس��المة مؤ���رات إعداد في

 الكلي. االقتصاد سالمة تحليل في دعم
 

دورة ت���دريبي���ة ب���التع���اون مع البن���ك المركزي  .16
ل " خال���ي� ال����يا����ة الن���ةاأللماني حول "

ه���دف���ت إلى تعميق ، 2018أكتوبر  4 -1 الفترة
فهم المش���اركين بدور وو�ائف أدوات الس���ياس���ة 

العملي لمختلف األدوات  اإلطارالنقدية، ومناقش�ة 
وطرق تطبيقها والعوامل التي تؤثر على س�����يولة 
الس����وق وعمليات الس����وق المفتوحة وكيفية ت�ثير 

 السياسة النقدية على ميزانية البنك المركزي.
  

 بالتعاون مع بنك التس����ويات الدوليةدورة تدريبية  .17
ال��ا�ة الم���������ن�� ��� الم�ا�� ��ا�� حول "

III هدفت ، 2018 أكتوبر 11- 9" خالل الفترة
إلى استعراض األساليب والممارسات الحديثة في 
الرقابة على المؤس������س������ات المالية بالتركيز على 

  .IIIفي إطار بازل  المخاطر
 

لتعاون مع منظمة التجارة العالمية دورة تدريبية با .18
  " خ���الل ال���ف���ت���رة���������ا�� ال��������������ا�ح���ول "

ه��دف��ت إلى تعميق فهم ، 2018أكتوبر  18 -15
المش�������اركين في موض�������وع تجارة الخدمات من 
حي� الس����ياس����ات �ات العالقة واألدوات الرقابية 

 والطرق الجديدة في المفاوضات.
 

 دورة تدريبية بالتعاون مع الدائرة االقتص��������ادية .19
لعربي حول  نق����د ا ل ني����ة في ص��������ن����دوق ا ف ل وا

 ا�����������ا� ا�����������ا��ة �� ال��� ال���ية�"
هدفت إلى ، 2018أكتوبر  25 - 21خالل الفترة 

المش��������اركين بق���������اي��ا اإلص�������ال�  فهم تعميق
االقتص������ادي وتعزيز قدراتهم في مجال تص������ميم 
وتقويم برام� اإلص�������ال� االقتص����������ادي على 

الحكوم���ة المس�������تو� الكلي، وفي قط���اع م���الي���ة 
  والقطاع المالي والمصرفي.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع دائرة االستثمارات في  .20

��ا�� الم���ا�� العربي حول "ص�������ن��دوق النق��د 
نوفمبر  1 -أكتوبر 28" خالل الفترة ا�����ما��ة

المش��اركين على آليات ، هدفت إلى إطالع 2018
وكيفي��ة إدارة المخ��اطر االس�������تثم��اري��ة المختلف��ة، 

نواع المخ��اطر الك��امن��ة في مختلف وتوض�������ي� أ
األدوات االس�������تثم���اري���ة وكيفي���ة الح���د من تل���ك 

المثال مخاطر المخاطر، وتش�������مل على س�������بيل 
 .وغيرها أسعار الفائدة والمخاطر االئتمانية

  
دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية  .21

ا����ا�ي��ا� ال����ا�� ال��� ل�ن��ا� ال�����ا� حول "
، 2018نوفمبر  8 - 4لفترة " خالل اال��ا�������ية

هدفت إلى إطالع المش�������اركين على اإلطار العا� 
يتم فيها إعداد اإلحص����اءات المتعلق بالكيفية التي 

 الوطنية حول تجارة الخدمات الدولية.
 

دورة تدريبية بالتعاون مع الدائرة االقتص��������ادية  .22
النمذجة " والفنية في ص����ندوق النقد العربي حول

نوفمبر  15-11فترة خالل ال ا��������������ا������ة�
النمذجة االقتص������ادية ركزت على أهمية ، 2018
يلج��� إليه��ا أهم الوس��������ائ��ل واألدوات التي  ك���ح��د

أصحاب القرار لقياس آثار السياسات االقتصادية 
  المختلفة على اقتصادات بلدانهم.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي  .23

 22-18 " خالل الفترةا�������ا� ال�يا�����حول "
هدفت إلى رفع كفاءة المش��اركين ، 2018نوفمبر 

االقتص��������اد الكلي من في أدوات التنبؤ بمتغيرات 
 خالل تطبيق أساليب االقتصاد القياسي الحديثة.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .24

الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 
" �����ا� �����������ا�ا� �ي�ا� الم��������ا�حول "

 ، استعرضت2018نوفمبر  29 -25خالل الفترة 
 دفوعاتونشر إحصاءات ميزان الم كيفية إعداد

 مر�����د الدولي اس����تناداً إلى ووض����ع االس����تثمار
 ووض�������ع ميزان الم���دفوع���ات تجميع بي���ان���ات

 .االستثمار الدولي
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لدائرة االقتص��������ادية  .3 بالتعاون مع ا ية  تدريب دورة 
ية حول " نات الكميةوالفن يا قدم للب يل المت " التحل

ه��دف��ت إلى  ،2018ير فبرا 8 – 4خالل الفترة 
تمكين المش�����اركين من تعزيز معرفتهم بوس�����ائل 

 التحليل الوصفي والتحليلي المتقدمين.  
 

ب���التع���اون مع البن���ك االحتي���اطي دورة ت���دريبي���ة  .4
ال�����ا����ة المي���داني���ة حول " الف���درالي األمريكي

 15- 11 " خالل الفترةوالمكتبية على المصارف
ير  برا معرف����ة ، 2018ف عميق  ت لى  ه����دف����ت إ

لمش�������اركين ب�دارة المخاطر والمفاهيم التحليلية ا
التي يتم اس��تخدامها في أنواع الرقابة س��واء كانت 

 ة أو الميدانية.المكتبي
 

ب����التع����اون مع البن����ك المركزي دورة ت����دريبي����ة  .5
" �لية تبلي� ال��������ياس�������ة ال�قد�ةحول " األلماني

هدفت إلى  ،2018فبراير  25 - 25 خالل الفترة
أهمي���ة انته���ا� مب���دأ  على اطالع المش����������اركين

الش���فافية لد� البنوك المركزية كش���رط أس���اس���ي 
ك إلن�ا� الس������ياس������ة النقدية، خاص������ة لد� البنو

المركزية التي تعتمد س���ياس���ة اس���تهدا� التض���خم 
 في إدارة السياسة النقدية.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .6

الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 
" خالل الفترة حليل سياسة المالية العامةتحول "

ه��دف��ت إلى إلق��اء ن�رة ، 2018م��ارس  15 - 4
وأس����الي� س����ياس����ة المالية عامة على أهم مفاهيم 

العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة 
المالية العامة في تحقيق االس�����تقرار االقتص�����ادي 

 الكلي والنمو طويل األجل القابل لالستمرار.
 

تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد دورة  .7
الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 

" خالل وال��������مو� الماليالتطور المالي حول "
هدفت إلى ، 2018أبريل  5 -مارس  25الفترة 

إلق���اء الض�������وء على مفهوم التطور والش�������مول 
الم��الي.  ب��دأت بعرض إط��ار تحليلي يح��دد دور 

كما اس�������تعرض�������ت أهّم التمويل في االقتص�������اد، 
ت��ير التمويل على األداء  قة ب لدراس��������ات المتعل ا

 االقتصادي الكلي والنمو.
 
 بالتعاون مع بنك التس������ويات الدوليةدورة تدريبية  .8

مخا�� ����ع� الحو�مة �ي الم�س�������ات حول "
 ،2018أبري��ل  12 - 10" خالل الفترة الم��الي��ة

 أهم كذلك الحوكمة وأهميتها، استعرضت مفهوم
 في مبادئ الحوكمة تطبيق على بالتركيز مبادئها

المص�����رفية خاص�����ة المس�����ؤولية  المؤس�����س�����ات
 مس������تو� فية والعدالة لرفعوالمس������اءلة والش������فا

  األداء. زوتحفي وتقليل المخاطر األداء
 

ورش�������ة عمل بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .9
الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 

خالل الفترة  "م�������ات ال�����المة الماليةحول "
إلى مناقش��ة كيفية  ، هدفت2018أبريل  19 - 15

االستفادة من مؤشرات السالمة المالية في تعزيز 
الرق��اب��ة االحترا�ي��ة الكلي��ة في ال��دول العربي��ة، 

 واالستقرار المالي، واالقتصاد الكلي.
 

دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .10
األوس�����  الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق

 22الفترة  " خالل��� الم���الي���ة الع���ام���ة" حول
إلى اطالع  ، ه����دف����ت2018م����ايو  3 -أبري����ل 

المشاركين على المفاهيم األساسية لقياس وتحليل 
مد� اتس�������اق وفعالية س�������ياس�������ة المالية العامة، 

دراس�������ة أطر المالية العامة باعتبارها أفض�������ل و
الممارس�������ات التي جر� اس�������تحدا�ها لتش��������يع 

 لمالي.االنضباط ا
 

بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية دورة تدريبية  .11
تمو�ل الم�س�����ات الص���ي�ة والمتوس��طة حول "

 " خالل الفترةو�� الم��ور اإلس�����المي للتمو�ل
ه����دف����ت إلى تعميق فهم ، 2018م����ايو  10 -6

ي� التمويل ب�س��������ال قة مع  ،المش��������اركين  المتواف
وأهميتها في النهوض بقطاع  ،اإلسالميةالشريعة 

المؤس���س���ات الص����يرة والمتوس���طة، مع التركيز 
على أدوات التمويل اإلس����المي األك�ر اس����تخداماً 
لتمويل هذا النوع من المشاريع التي تعتبر دعامة 
 أساسية في سياسة النمو االقتصادي والتوظيف.  

 
دورة تدريبية بالتعاون مع البنك الدولي والدائرة  .12

لعربي حول ة والفنية في صندوق النقد ااالقتصادي
تطو�� �س����وا� الد�ن والب�ية التحتية �س����وا� "

  خ��الل ال��ف��ت��رة ال��م����ا� ���ي ال����دو� ال��ع������ي����ة"
ني�و  28 - 24 لى إطالع ، 2018يو ه����دف����ت إ

المش������اركين على قض������ايا تطوير أس������واق الديّن 
وعملي��ات إدارة ال��دين الع��ام والمخ��اطر الُمحيط��ة 

طاع المالي والمص��رفي بها وارتباطها بتطوير الق
  ت االقتصاد الكلي.وسياسا

 
ورش���������ة عم��ل ب��التع��اون مع م�ل� الخ��دم��ات  .13

ت���������ي���ل تطبي� المع���ا�ي� اإلس�������المي���ة حول "
خالل  الصادرة عن مجلس الخدمات اإلسالمية"

هدفت إلى اطالع ، 2018س�������بتمبر  5 - 2الفترة 
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المش�����اركين على المعايير الص�����ادرة عن مجل� 
متعلقة بكفاية رأس المال الخدمات اإلس�������المية ال

  دارة المخاطر.وإ
 

دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية  . 14
خالل عقدت " ا��ا�يا� ����������ي� ال��ا��حول "
طالع إ، هدفت إلى 2018سبتمبر  13 - 11 الفترة

المشاركين على أهمية اتفاقيات تسهيل التجارة في 
تبس�������ي� تيس�������ير التج��ارة عبر الح��دود من خالل 

لبات اإلدارية وتوفير اإلجراءات الحدودية والمتط
المعلومات واإلجراءات اإللكترونية مما يؤدي إلى 
إنعا� الحركة االقتص���ادية للدول النامية، وبالتالي 

 رفع نسب النمو االقتصادي في هذه الدولة.
 

دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .15
الش����رق األوس����� الدولي لالقتص����اد والتمويل في 

" خالل الفترة ة المالية��������ا� ال�������حول "
بتمبر  16-27  المف����اهيم ، غط����ت2018س��������

 واألساليب المتبعة البيانات ومصادر والتعاريف
 تس��اعد المالية التي الس��المة مؤ���رات إعداد في

 الكلي. االقتصاد سالمة تحليل في دعم
 

دورة ت���دريبي���ة ب���التع���اون مع البن���ك المركزي  .16
ل " خال���ي� ال����يا����ة الن���ةاأللماني حول "

ه���دف���ت إلى تعميق ، 2018أكتوبر  4 -1 الفترة
فهم المش���اركين بدور وو�ائف أدوات الس���ياس���ة 

العملي لمختلف األدوات  اإلطارالنقدية، ومناقش�ة 
وطرق تطبيقها والعوامل التي تؤثر على س�����يولة 
الس����وق وعمليات الس����وق المفتوحة وكيفية ت�ثير 

 السياسة النقدية على ميزانية البنك المركزي.
  

 بالتعاون مع بنك التس����ويات الدوليةدورة تدريبية  .17
ال��ا�ة الم���������ن�� ��� الم�ا�� ��ا�� حول "

III هدفت ، 2018 أكتوبر 11- 9" خالل الفترة
إلى استعراض األساليب والممارسات الحديثة في 
الرقابة على المؤس������س������ات المالية بالتركيز على 

  .IIIفي إطار بازل  المخاطر
 

لتعاون مع منظمة التجارة العالمية دورة تدريبية با .18
  " خ���الل ال���ف���ت���رة���������ا�� ال��������������ا�ح���ول "

ه��دف��ت إلى تعميق فهم ، 2018أكتوبر  18 -15
المش�������اركين في موض�������وع تجارة الخدمات من 
حي� الس����ياس����ات �ات العالقة واألدوات الرقابية 

 والطرق الجديدة في المفاوضات.
 

 دورة تدريبية بالتعاون مع الدائرة االقتص��������ادية .19
لعربي حول  نق����د ا ل ني����ة في ص��������ن����دوق ا ف ل وا

 ا�����������ا� ا�����������ا��ة �� ال��� ال���ية�"
هدفت إلى ، 2018أكتوبر  25 - 21خالل الفترة 

المش��������اركين بق���������اي��ا اإلص�������ال�  فهم تعميق
االقتص������ادي وتعزيز قدراتهم في مجال تص������ميم 
وتقويم برام� اإلص�������ال� االقتص����������ادي على 

الحكوم���ة المس�������تو� الكلي، وفي قط���اع م���الي���ة 
  والقطاع المالي والمصرفي.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع دائرة االستثمارات في  .20

��ا�� الم���ا�� العربي حول "ص�������ن��دوق النق��د 
نوفمبر  1 -أكتوبر 28" خالل الفترة ا�����ما��ة

المش��اركين على آليات ، هدفت إلى إطالع 2018
وكيفي��ة إدارة المخ��اطر االس�������تثم��اري��ة المختلف��ة، 

نواع المخ��اطر الك��امن��ة في مختلف وتوض�������ي� أ
األدوات االس�������تثم���اري���ة وكيفي���ة الح���د من تل���ك 

المثال مخاطر المخاطر، وتش�������مل على س�������بيل 
 .وغيرها أسعار الفائدة والمخاطر االئتمانية

  
دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية  .21

ا����ا�ي��ا� ال����ا�� ال��� ل�ن��ا� ال�����ا� حول "
، 2018نوفمبر  8 - 4لفترة " خالل اال��ا�������ية

هدفت إلى إطالع المش�������اركين على اإلطار العا� 
يتم فيها إعداد اإلحص����اءات المتعلق بالكيفية التي 

 الوطنية حول تجارة الخدمات الدولية.
 

دورة تدريبية بالتعاون مع الدائرة االقتص��������ادية  .22
النمذجة " والفنية في ص����ندوق النقد العربي حول

نوفمبر  15-11فترة خالل ال ا��������������ا������ة�
النمذجة االقتص������ادية ركزت على أهمية ، 2018
يلج��� إليه��ا أهم الوس��������ائ��ل واألدوات التي  ك���ح��د

أصحاب القرار لقياس آثار السياسات االقتصادية 
  المختلفة على اقتصادات بلدانهم.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي  .23

 22-18 " خالل الفترةا�������ا� ال�يا�����حول "
هدفت إلى رفع كفاءة المش��اركين ، 2018نوفمبر 

االقتص��������اد الكلي من في أدوات التنبؤ بمتغيرات 
 خالل تطبيق أساليب االقتصاد القياسي الحديثة.

 
دورة تدريبية بالتعاون مع مركز ص�������ندوق النقد  .24

الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األوس����� 
" �����ا� �����������ا�ا� �ي�ا� الم��������ا�حول "

 ، استعرضت2018نوفمبر  29 -25خالل الفترة 
 دفوعاتونشر إحصاءات ميزان الم كيفية إعداد

 مر�����د الدولي اس����تناداً إلى ووض����ع االس����تثمار
 ووض�������ع ميزان الم���دفوع���ات تجميع بي���ان���ات

 .االستثمار الدولي
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ورش������ة عمل بالتعاون مع مجموعة العمل المالي  .25
ف) لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينافات

الرقابة المس�����تندة �ل� المخاطر المت�ل�ة حول "
خالل ، عقدت "تخفيفهابغس��������� األموال وطرق 

طالع إ، هدفت إلى 2018ديس������مبر  6 - 4الفترة 
المش��������اركين على الكيفي��ة التي تتم به��ا الرق��اب��ة 
المصرفية المستندة على النهج القائم على مخاطر 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  

التعاون مع مركز ص�������ندوق النقد دورة تدريبية ب .26
وس����ط الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األ

" خالل تش���خي� مواط� الت�ر� للخطرحول "
إلى هدفت الدورة ، 2018نوفمبر  29 -25الفترة 

تعزيز ق����درة المش����������اركين على تقييم مواطن 
الض�������عف في الم��الي��ة الع��ام��ة والقط��اع الم��الي 

ام المقاييس والحسابات الخارجية من خالل استخد
 المالئمة لهذا الغرض.

 
اإلسالمي للتنمية  دورة تدريبية بالتعاون مع البنك .27

�س�������واق الم���ال اإلس��������مي���ة� الم����اد� حول "
ديسمبر  27-23" خالل الفترة المنتجات والرقابة

هدفت الدورة إلى تس�����ليط الض�����وء على ، 2018
 المال اإلس������المية وأهم خص������ائص������ها، س������وق

 وأهم نج���احه���ا،ومقوم���ات  تكوينه���ا وش�������روط
مت����داول����ة األدوات ل يه����ا، ومفهوم ا كف����اءة ف ل  ا

 االختالف أوجه السوق، وأهم تلك في وشروطها
  األسواق التقليدية. بينها وبين

  
 المملكة األردنية الهاشميةتم عقدها في تدريبية دورة  . 28

الرقابة بالتعاون مع البنك اإلس������المي للتنمية حول "
سسات المالية واإلشراف وإدارة المخاطر لدى المؤ

، 2018ين��اير  11 - 7 " خالل الفترةاإلس�������مي��ة
هدفت إلى اطالع المش�������اركين على مباد� الرقابة 
الفعالة على المؤس�����س�����ات التي تقدم الخدمات المالية 
اإلسالمية والعناصر والمجاالت التي يجب أن يوليها 
المراقبون عن��اي��ة خ��اص��������ة، ك��ذل��ك م��دى قي��ام ه��ذه 

فاية رأس المال حس��ب المؤس��س��ات باحتس��اب نس��بة ك
دى قدرة هذه المؤس����س����ات على النماذج الداخلية، وم

إدارة المخاطر من حيث تحديد المخاطر وقياس������ها 
 وضبطها ومتابعتها.

  
بالتعاون  الجمهورية التونسيةدورة تم عقدها في  .29

كا) حول  لدولي (جاي عاون ا بان للت يا لة ال مع وكا
" خالل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
تعريف لهدفت ، 2018نوفمبر  16 – 12لفترة ا

المش����������اركين بمفهوم المش����������اريع الص�������غيرة 
والمتوسطة وأهميتها القتصادات الدول من حيث 

دوره����ا في تقلي� حجم البط����ال����ة وتش�������جيع 
االبتك��ارات الم��الي��ة ب�الت��الي أثره�ا اإليج��ابي على 

  النمو االقتصادي.
 
  
 

ئيسة في الريعتبر النشاط االستثماري أحد األنشطة 
الصندوق، بحكم األهداف والمهام التي حددتها االتفاقية 
والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين، الذي وضع 
اإلطار العام لسياسة النشاط االستثماري. كما حددت 
قرارات مجلس المديرين التنفيذيين الخطوط العامة لتلك 

ة دارالسياسات والضوابط والمعايير الرئيسة لتنفيذها وإ
االستثمارات المختلفة ومخاطرها. في هذا السياق، يتبع 
الصندوق سياسة استثمارية محافظة ومتوازنة تعتمد على 
مبدأ توزيع المخاطر االستثمارية المختلفة، وتنسجم مع 

  طبيعته كمؤسسة مالية وتنموية إقليمية.
  

على  بالصندوق االستثمارية المعتمدة ةترتكز السياس
حماية قيمة األموال تتمثل في سة أربعة معايير رئي
وحرية التحويل،  ،وتوفير السيولة ،المستثمرة كأولوية

تحقيق أقصى عائد متاح على أساس أفق زمني سنوي و
مع المحافظة على حدود مخاطر المحافظ االستثمارية 
ضمن المستوى المقبول الذي يحقق حماية قيمة 

  وى الكلي.االستثمارات على المست
  

لصندوق لاط استثمار الموارد المالية الذاتية يتضمن النش
بما وتوظيفها ، والمكونة من رأس المال واالحتياطيات

لصندوق، ومنها لمع األهداف االستراتيجية يتفق 
اإلقراض واالستثمار بالسندات العربية ضمن الحدود 
المقررة، بغرض تنمية وتطوير أسواق السندات العربية 

 إلىإضافة  ،االستثمار المعتمدة اً لسياسة واستراتيجيةوفق
يساهم في تغطية نفقات الصندوق اإلدارية  عائدتحقيق 

  وموارده الذاتية.  احتياطاتهوتعزيز 
  

ً االستثماري  يشمل النشاط من شأنها عمليات تنفيذ أيضا
الدول العربية السلطات الرسمية بالتعاون مع تعزيز أطر 

، بما عربيةالمؤسسات المالية المع وكذلك  ،األعضاء
 ،عمليات قبول الودائع من هذه األطرافيتضمن تنفيذ 

إضافة إلى ، واستثمارها وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة
توفير خدمة إدارة محافظ استثمارية بالودائع والسندات 
واألوراق المالية لصالح الدول األعضاء والمؤسسات 

  .المالية العربية
  

ستثماري بالصندوق يتأثر جدير بالذكر، أن النشاط اال
بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتطورات االقتصادية 
والمالية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وهو ما يتم 
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 االستثماريةأخذه بعين االعتبار عند إعداد اإلستراتيجية 
  ضمن اإلستراتيجية العامة للصندوق. 

  
من قبل في هذا السياق، تباينت السياسات النقدية المتبعة 
 2018المصارف المركزية العالمية الكبرى خالل العام 

عاكسة بذلك األوضاع االقتصادية المختلفة في الدول 
الصناعية الكبرى، حيث تبنى بنك االحتياطي الفدرالي 
سياسة نقدية أقرب للتشدد في حين استمرت المصارف 

ي اليابان ومنطقة اليورو باتباع سياسات المركزية ف
يرية. أما على صعيد األسواق المالية فقد نقدية تيس

، حيث 2018اختلفت اتجاهات منحنى العائد خالل العام 
ارتفع العائد على السندات الحكومية األمريكية على 
خلفية تحسن أداء االقتصاد األمريكي بشكل ملموس في 

وضريبية قدمتها ظل حزمة إصالحات اقتصادية 
إضافة إلى قيام بنك  الحكومة األمريكية في مطلع العام،

االحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة الرسمية بشكل 
في ضوء ارتفاع  2018تدريجي على مدى العام 

معدالت تضخم األجور في الواليات المتحدة األمريكية 
 3.9نسبة  بلغ وتراجع مستوى البطالة إلى مستوى متدنٍ 

 ةفي المائ  3.7 ونسبة 2018ديسمبر شهر ي المائة في ف
والذى يعتبر أدنى مستوى  ،2018في شهر نوفمبر 

 عاماً.  50يسجله هذا المؤشر منذ نحو 
 

أما في أوروبا، فقد انخفض العائد على السندات 
نتيجة لضعف  ،الحكومية المتوسطة والطويلة األجل

 ،قة اليورواألوضاع االقتصادية بشكل عام في دول منط
ذة من قبل واستمرار إجراءات التيسير الكمي المتخ

البنك المركزي األوروبي. كما ساهم التوتر السياسي في 
عدد من الدول األوروبية وصعود اليمين ذو النزاعات 
االنفصالية في المزيد من الضغوط على منحنى العائد 

 على المدى المتوسط. 
 

ً في أداء األسواق شهد الربع األخير من العام  تراجعا
سهم وسندات الشركات المالية، حيث تراجعت أسواق األ

بشكل عام على خلفية المخاوف من تباطؤ نمو االقتصاد 
العالمي واقتصاديات بعض الدول الناشئة كالصين في 
ظل ارتفاع حدة الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 

لمصاحبة إضافة إلى التحديات ا، األمريكية والصين
  وبي.لعملية خروج المملكة المتحدة من االتحاد األور

   
تباع نهجه افي ظّل هذه الظروف، استمر الصندوق في 

المحافظ بإعطاء أهمية قصوى لعنصر األمان 
الستثماراته، كما حرص في ظل المناخ االقتصادي 
واالستثماري السائد خالل العام على تحقيق أقصى قدر 

طريق االستثمار في أدوات  متاح من األمان عن
، إضافة إلى عالٍ  استثمارية ذات تصنيف ائتماني

 وإقليميةالتعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية عالمية 

من التصنيف االئتماني مع إتباع  تتمتع بمستوى عالٍ 
إجراءات المتابعة ألوضاع هذه المؤسسات عن طريق 
المراقبة المستمرة. ويقوم الصندوق بإدارة مخاطر 
المحافظ االستثمارية بشكل نشط مع التركيز على 

مخاطر تركز  :الرئيسة لالستثمارات منهاالمخاطر 
االستثمارات، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، 

  العمالت ومخاطر االئتمان.أسعار صرف مخاطر 
  

تتكون المحفظة االستثمارية لصندوق النقد العربي من 
ية للصندوق ومحفظة محفظة استثمار الموارد الذات

الدول األعضاء، استثمار موارد الودائع المقبولة من 
  حيث بلغ إجمالي قيمة هذه االستثمارات ما يعادل

مليار دينار عربي حسابي أي ما يعادل حوالي  3.07
  .2018دوالر أمريكي في نهاية عام  مليار 12.83

  
من  رئيسأما استثمارات المحفظة فتتكون بشكل 

استثمارات في الودائع المصرفية واستثمارات في 
مالية واستثمارات محدودة في السندات واألوراق ال

صناديق استثمار االستراتيجيات الُمتعددة والصناديق 
المحفظة بلغت الودائع المصرفية في العقارية. 
 ،في المائة 28نسبة  ،2018نهاية عام ب ،االستثمارية

في المائة في السندات واألوراق المالية،  70ونسبة 
ستراتيجيات صناديق استثمار اال تمثلالمائة  في 2ونسبة 

  الُمتعددة والصناديق العقارية. 
  

تنظم سياسة االستثمار المعتمدة، االستثمار باألدوات 
ومنها الودائع مع المصارف  ،االستثمارية المختلفة

ة العربية واألجنبية التي تقع ضمن قائمة التجاري
المصارف المعتمدة ألغراض اإليداع التي تضمّ حالياً نحو 

ة مالية عربية وأجنبية، حيث يتّم مصرفاً ومؤسس 107
ً للقواعد المعمول بها في اختيار  إعداد القائمة وفقا
المصارف وحدود التعامل معها، ويتّم اعتمادها سنوياً من 

يرين التنفيذيين وتخضع للمراقبة المستمرة قبل مجلس المد
 من خالل متابعة أوضاعها المالية وتقييماتها االئتمانية. 

 
أدوات االستثمار في السندات واألوراق  أما فيما يخص

المالية فيحافظ الصندوق على أدوات ذات جودة عالية 
من حيث السيولة والتقييم االئتماني ويحرص على تنوع 
الُمَصدّرين وانتشارهم الجغرافي، حيث تمّ استثمار نسبة 

في المائة منها في  55عالية من محفظة السندات بلغت 
وراق المالية الحكومية وشبه السندات واألإصدارات 

التقييم  بلغت نسبة السندات ذاتالحكومية، حيث 
في المائة  74وأعلى حوالي  AA االئتماني عند الفئة

حوالي  Aالتقييم االئتماني عند الفئة ونسبة السندات ذات 
من جانب آخر، من قيمة محافظ السندات.  في المائة 22

لحد من المخاطر ت جغرافياً لبهدف توزيع االستثماراو
القطرية واالستجابة للُمتغيرات التي تطرأ في األسواق 
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ورش������ة عمل بالتعاون مع مجموعة العمل المالي  .25
ف) لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينافات

الرقابة المس�����تندة �ل� المخاطر المت�ل�ة حول "
خالل ، عقدت "تخفيفهابغس��������� األموال وطرق 

طالع إ، هدفت إلى 2018ديس������مبر  6 - 4الفترة 
المش��������اركين على الكيفي��ة التي تتم به��ا الرق��اب��ة 
المصرفية المستندة على النهج القائم على مخاطر 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  

التعاون مع مركز ص�������ندوق النقد دورة تدريبية ب .26
وس����ط الدولي لالقتص����اد والتمويل في الش����رق األ

" خالل تش���خي� مواط� الت�ر� للخطرحول "
إلى هدفت الدورة ، 2018نوفمبر  29 -25الفترة 

تعزيز ق����درة المش����������اركين على تقييم مواطن 
الض�������عف في الم��الي��ة الع��ام��ة والقط��اع الم��الي 

ام المقاييس والحسابات الخارجية من خالل استخد
 المالئمة لهذا الغرض.

 
اإلسالمي للتنمية  دورة تدريبية بالتعاون مع البنك .27

�س�������واق الم���ال اإلس��������مي���ة� الم����اد� حول "
ديسمبر  27-23" خالل الفترة المنتجات والرقابة

هدفت الدورة إلى تس�����ليط الض�����وء على ، 2018
 المال اإلس������المية وأهم خص������ائص������ها، س������وق

 وأهم نج���احه���ا،ومقوم���ات  تكوينه���ا وش�������روط
مت����داول����ة األدوات ل يه����ا، ومفهوم ا كف����اءة ف ل  ا

 االختالف أوجه السوق، وأهم تلك في وشروطها
  األسواق التقليدية. بينها وبين

  
 المملكة األردنية الهاشميةتم عقدها في تدريبية دورة  . 28

الرقابة بالتعاون مع البنك اإلس������المي للتنمية حول "
سسات المالية واإلشراف وإدارة المخاطر لدى المؤ

، 2018ين��اير  11 - 7 " خالل الفترةاإلس�������مي��ة
هدفت إلى اطالع المش�������اركين على مباد� الرقابة 
الفعالة على المؤس�����س�����ات التي تقدم الخدمات المالية 
اإلسالمية والعناصر والمجاالت التي يجب أن يوليها 
المراقبون عن��اي��ة خ��اص��������ة، ك��ذل��ك م��دى قي��ام ه��ذه 

فاية رأس المال حس��ب المؤس��س��ات باحتس��اب نس��بة ك
دى قدرة هذه المؤس����س����ات على النماذج الداخلية، وم

إدارة المخاطر من حيث تحديد المخاطر وقياس������ها 
 وضبطها ومتابعتها.

  
بالتعاون  الجمهورية التونسيةدورة تم عقدها في  .29

كا) حول  لدولي (جاي عاون ا بان للت يا لة ال مع وكا
" خالل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
تعريف لهدفت ، 2018نوفمبر  16 – 12لفترة ا

المش����������اركين بمفهوم المش����������اريع الص�������غيرة 
والمتوسطة وأهميتها القتصادات الدول من حيث 

دوره����ا في تقلي� حجم البط����ال����ة وتش�������جيع 
االبتك��ارات الم��الي��ة ب�الت��الي أثره�ا اإليج��ابي على 

  النمو االقتصادي.
 
  
 

ئيسة في الريعتبر النشاط االستثماري أحد األنشطة 
الصندوق، بحكم األهداف والمهام التي حددتها االتفاقية 
والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين، الذي وضع 
اإلطار العام لسياسة النشاط االستثماري. كما حددت 
قرارات مجلس المديرين التنفيذيين الخطوط العامة لتلك 

ة دارالسياسات والضوابط والمعايير الرئيسة لتنفيذها وإ
االستثمارات المختلفة ومخاطرها. في هذا السياق، يتبع 
الصندوق سياسة استثمارية محافظة ومتوازنة تعتمد على 
مبدأ توزيع المخاطر االستثمارية المختلفة، وتنسجم مع 

  طبيعته كمؤسسة مالية وتنموية إقليمية.
  

على  بالصندوق االستثمارية المعتمدة ةترتكز السياس
حماية قيمة األموال تتمثل في سة أربعة معايير رئي
وحرية التحويل،  ،وتوفير السيولة ،المستثمرة كأولوية

تحقيق أقصى عائد متاح على أساس أفق زمني سنوي و
مع المحافظة على حدود مخاطر المحافظ االستثمارية 
ضمن المستوى المقبول الذي يحقق حماية قيمة 

  وى الكلي.االستثمارات على المست
  

لصندوق لاط استثمار الموارد المالية الذاتية يتضمن النش
بما وتوظيفها ، والمكونة من رأس المال واالحتياطيات

لصندوق، ومنها لمع األهداف االستراتيجية يتفق 
اإلقراض واالستثمار بالسندات العربية ضمن الحدود 
المقررة، بغرض تنمية وتطوير أسواق السندات العربية 

 إلىإضافة  ،االستثمار المعتمدة اً لسياسة واستراتيجيةوفق
يساهم في تغطية نفقات الصندوق اإلدارية  عائدتحقيق 

  وموارده الذاتية.  احتياطاتهوتعزيز 
  

ً االستثماري  يشمل النشاط من شأنها عمليات تنفيذ أيضا
الدول العربية السلطات الرسمية بالتعاون مع تعزيز أطر 

، بما عربيةالمؤسسات المالية المع وكذلك  ،األعضاء
 ،عمليات قبول الودائع من هذه األطرافيتضمن تنفيذ 

إضافة إلى ، واستثمارها وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة
توفير خدمة إدارة محافظ استثمارية بالودائع والسندات 
واألوراق المالية لصالح الدول األعضاء والمؤسسات 

  .المالية العربية
  

ستثماري بالصندوق يتأثر جدير بالذكر، أن النشاط اال
بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتطورات االقتصادية 
والمالية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وهو ما يتم 
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 االستثماريةأخذه بعين االعتبار عند إعداد اإلستراتيجية 
  ضمن اإلستراتيجية العامة للصندوق. 

  
من قبل في هذا السياق، تباينت السياسات النقدية المتبعة 
 2018المصارف المركزية العالمية الكبرى خالل العام 

عاكسة بذلك األوضاع االقتصادية المختلفة في الدول 
الصناعية الكبرى، حيث تبنى بنك االحتياطي الفدرالي 
سياسة نقدية أقرب للتشدد في حين استمرت المصارف 

ي اليابان ومنطقة اليورو باتباع سياسات المركزية ف
يرية. أما على صعيد األسواق المالية فقد نقدية تيس

، حيث 2018اختلفت اتجاهات منحنى العائد خالل العام 
ارتفع العائد على السندات الحكومية األمريكية على 
خلفية تحسن أداء االقتصاد األمريكي بشكل ملموس في 

وضريبية قدمتها ظل حزمة إصالحات اقتصادية 
إضافة إلى قيام بنك  الحكومة األمريكية في مطلع العام،

االحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة الرسمية بشكل 
في ضوء ارتفاع  2018تدريجي على مدى العام 

معدالت تضخم األجور في الواليات المتحدة األمريكية 
 3.9نسبة  بلغ وتراجع مستوى البطالة إلى مستوى متدنٍ 

 ةفي المائ  3.7 ونسبة 2018ديسمبر شهر ي المائة في ف
والذى يعتبر أدنى مستوى  ،2018في شهر نوفمبر 

 عاماً.  50يسجله هذا المؤشر منذ نحو 
 

أما في أوروبا، فقد انخفض العائد على السندات 
نتيجة لضعف  ،الحكومية المتوسطة والطويلة األجل

 ،قة اليورواألوضاع االقتصادية بشكل عام في دول منط
ذة من قبل واستمرار إجراءات التيسير الكمي المتخ

البنك المركزي األوروبي. كما ساهم التوتر السياسي في 
عدد من الدول األوروبية وصعود اليمين ذو النزاعات 
االنفصالية في المزيد من الضغوط على منحنى العائد 

 على المدى المتوسط. 
 

ً في أداء األسواق شهد الربع األخير من العام  تراجعا
سهم وسندات الشركات المالية، حيث تراجعت أسواق األ

بشكل عام على خلفية المخاوف من تباطؤ نمو االقتصاد 
العالمي واقتصاديات بعض الدول الناشئة كالصين في 
ظل ارتفاع حدة الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 

لمصاحبة إضافة إلى التحديات ا، األمريكية والصين
  وبي.لعملية خروج المملكة المتحدة من االتحاد األور

   
تباع نهجه افي ظّل هذه الظروف، استمر الصندوق في 

المحافظ بإعطاء أهمية قصوى لعنصر األمان 
الستثماراته، كما حرص في ظل المناخ االقتصادي 
واالستثماري السائد خالل العام على تحقيق أقصى قدر 

طريق االستثمار في أدوات  متاح من األمان عن
، إضافة إلى عالٍ  استثمارية ذات تصنيف ائتماني

 وإقليميةالتعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية عالمية 

من التصنيف االئتماني مع إتباع  تتمتع بمستوى عالٍ 
إجراءات المتابعة ألوضاع هذه المؤسسات عن طريق 
المراقبة المستمرة. ويقوم الصندوق بإدارة مخاطر 
المحافظ االستثمارية بشكل نشط مع التركيز على 

مخاطر تركز  :الرئيسة لالستثمارات منهاالمخاطر 
االستثمارات، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، 

  العمالت ومخاطر االئتمان.أسعار صرف مخاطر 
  

تتكون المحفظة االستثمارية لصندوق النقد العربي من 
ية للصندوق ومحفظة محفظة استثمار الموارد الذات

الدول األعضاء، استثمار موارد الودائع المقبولة من 
  حيث بلغ إجمالي قيمة هذه االستثمارات ما يعادل

مليار دينار عربي حسابي أي ما يعادل حوالي  3.07
  .2018دوالر أمريكي في نهاية عام  مليار 12.83

  
من  رئيسأما استثمارات المحفظة فتتكون بشكل 

استثمارات في الودائع المصرفية واستثمارات في 
مالية واستثمارات محدودة في السندات واألوراق ال

صناديق استثمار االستراتيجيات الُمتعددة والصناديق 
المحفظة بلغت الودائع المصرفية في العقارية. 
 ،في المائة 28نسبة  ،2018نهاية عام ب ،االستثمارية

في المائة في السندات واألوراق المالية،  70ونسبة 
ستراتيجيات صناديق استثمار اال تمثلالمائة  في 2ونسبة 

  الُمتعددة والصناديق العقارية. 
  

تنظم سياسة االستثمار المعتمدة، االستثمار باألدوات 
ومنها الودائع مع المصارف  ،االستثمارية المختلفة

ة العربية واألجنبية التي تقع ضمن قائمة التجاري
المصارف المعتمدة ألغراض اإليداع التي تضمّ حالياً نحو 

ة مالية عربية وأجنبية، حيث يتّم مصرفاً ومؤسس 107
ً للقواعد المعمول بها في اختيار  إعداد القائمة وفقا
المصارف وحدود التعامل معها، ويتّم اعتمادها سنوياً من 

يرين التنفيذيين وتخضع للمراقبة المستمرة قبل مجلس المد
 من خالل متابعة أوضاعها المالية وتقييماتها االئتمانية. 

 
أدوات االستثمار في السندات واألوراق  أما فيما يخص

المالية فيحافظ الصندوق على أدوات ذات جودة عالية 
من حيث السيولة والتقييم االئتماني ويحرص على تنوع 
الُمَصدّرين وانتشارهم الجغرافي، حيث تمّ استثمار نسبة 

في المائة منها في  55عالية من محفظة السندات بلغت 
وراق المالية الحكومية وشبه السندات واألإصدارات 

التقييم  بلغت نسبة السندات ذاتالحكومية، حيث 
في المائة  74وأعلى حوالي  AA االئتماني عند الفئة

حوالي  Aالتقييم االئتماني عند الفئة ونسبة السندات ذات 
من جانب آخر، من قيمة محافظ السندات.  في المائة 22

لحد من المخاطر ت جغرافياً لبهدف توزيع االستثماراو
القطرية واالستجابة للُمتغيرات التي تطرأ في األسواق 
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المالية، استمر الصندوق في توجيه استثماراته وااللتزام 
بتحقيق التوزيع الجغرافي المالئم لجميع المحافظ 
االستثمارية الخاصة بالصندوق واستثمارات الودائع 

 ر المعتمدة. المقبولة ضمن حدود سياسة االستثما
 

أما االستثمار في الودائع والسندات واألوراق المالية 
مليون دينار عربي حسابي  766بالدول العربية فقد بلغ 

 يمثل حواليبما مليون دوالر أمريكي   3,195تُعادل
في المائة من إجمالي قيمة األموال المستثمرة في  25

مليون  537، ويتضمن ذلك ما قيمته 2018 عام نهاية
مليون دوالر  2,240حسابي تُعادل دينار عربي 

أمريكي مستثَمرة بالودائع لدى المصارف والمؤسسات 
مليون دينار عربي حسابي  229المالية العربية، ومبلغ 

مليون دوالر أمريكي ُمستثَمرة في  955وتُعادل 
الدول األعضاء  السندات واألوراق المالية التي تُصدرها

  والمصارف والشركات العربية. 
  

من حيث االستثمار بالعمالت العربية، فإن السياسة  أما
االستثمارية تسمح، وفق شروط محددة، باستثمار جزء 

األموال الُمتاحة لالستثمار في الودائع والسندات  من
واألوراق المالية بعمالت الدول العربية القابلة للتحويل، 

استثمارات الصندوق بالعمالت العربية ما حيث بلغت 
 342مليون دينار عربي حسابي وتُعادل  82 قيمته

  . 2018بنهاية عام  أمريكيمليون دوالر 
  

في السندات واألوراق المالية فيما يتعلق باالستثمارات 
مليون دينار عربي حسابي  229بلغت قيمتها ، فقد العربية

مليون دوالر أمريكي بنهاية العام، تتضمن  955وتُعادل 
مليون دينار عربي  146 مجموعةإصدارات حكومية بما 

 64مليون دوالر أمريكي أي حوالي  611حسابي وتُعادل 
في المائة من إجمالي االستثمار في السندات العربية، أما 

ون دينار عربي حسابي ملي 83الرصيد الُمتبقّي والبالغ 
في  36مليون دوالر أمريكي أي حوالي  344الذي يُعادل 

صادرة عن مصارف المائة فتُمثل استثمارات في سندات 
ومؤسسات عربية غير حكومية. أما من حيث التقييم 
االئتماني للسندات الحكومية العربية في المحفظة، فإن ما 

ي سندات في المائة من قيمتها مستثمرة ف 36 يُعادل
وأعلى. أما  Aحكومية بدرجة تصنيف ائتماني بمستوى 

ستثمار في في المائة فهي تمثل ا 64 النسبة المتبقية والبالغة
إصدارات حكومية عربية ذات تصنيف ائتماني أقل 

مليون  94، بلغ رصيدها Bو BBBيتراوح ما بين الفئتين 
مليون دوالر أمريكي في  392 دينار عربي حسابي يعادل

  . 2018هاية عام ن
 

نه استجابة للرغبة التي أعرب عنها أ ،الجدير بالذكر
دعم ب 2012مجلس المحافظين في اجتماعه لعام 

الصندوق لسوق السندات الحكومية العربية ، اتخذ 

مجلس المديرين التنفيذيين للصنـــدوق عدَّة قرارات تّم 
زيادة وتنظيم االستثمار في السندات الحكومية  ابموجبه

، Aالعربية المصنفة تحت مستوى التقييم االئتماني 
حيث تم توسيع فئات التقييمات االئتمانية المقبولة 

ر بالسندات الحكومية العربية لتضم فئة لالستثما
، وكذلك تخصيص جزء من Bالتصنيف االئتماني 

ستثمار في السندات موارد الصندوق المالية الذاتية لال
 BBBالحكومية ذات التصنيف االئتماني ما بين درجة 

مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل  115بمبلغ  Bو
مجلس المديرين  مليون دوالر أمريكي) وفقاً لقرار 480

الدول العربية التي من عدد إضافة التنفيذيين الذي أتاح 
ضّم حالياً يمكن االستثمار في سنداتها الحكومية التي ت

كلٌّ من مصر والمغرب وتونس واألردن ولبنان 
  والبحرين والعراق وسلطنة عمان. 

  
يأتي قرار المجلس حول االستثمار في أسواق السندات 

ة ليعكس اهتمام الصندوق المتزايد في الحكومية العربي
توسيع مشاركته ومساهمته في دعم وتطوير أسواق 

لمشاركة باالستثمار السندات العربية عن طريق زيادة ا
في إصدارات السندات للدول األعضاء ذات التصنيف 

 وأقل، وضمن جهود الصندوق BBBاالئتماني 
بية المستمرة في تطوير وتنمية األسواق المالية العر

وعليه استمر الصندوق في دعم  ،ومنها سوق السندات
 جهود هذا النشاط.

  
أما في مجال نشاط قبول الودائع من الدول والمنظمات 

يأتي في إطار اتفاقية تأسيس الصندوق فالمالية العربية 
وقرارات مجلس المحافظين التي دعت الدول العربية 

اً وأرست إليداع جزء من أموالها لدى الصندوق اختياري
ضمنها عدم جواز استخدام الصندوق  عدّة قواعد من

لألموال المودعة لديه في تقديم القروض ألعضائه، 
وخّصص جزء من موارد الصندوق لدعم هذا النشاط. 
وأصدر مجلس المديرين التنفيذيين العديد من القرارات 
التي تُنظم إدارة هذا النشاط من حيث قبول الودائع وإدارة 

القرار الذي يتضمن اعتماد األموال المودعة منها  استثمار
تطبيق مقررات بازل بصورة اختيارية كمرجعية إلدارة 
مخاطر وحدود هذا النشاط، كما خّصصت الموارد المالية 

  ثقة. اللدعم النشاط وتعزيز  هالالزمة من احتياطيات
  

كذلك تّم تحديد أدوات االستثمار المسموح االستثمار بها 
ة والسندات واألوراق شاط في الودائع المصرفيلهذا الن

المالية إضافة إلى وضع أُسس محافظة في إدارة 
  الموجودات والمطلوبات. 

  
أن الصندوق يتمتع بمقومات متميزة  إلىتجدر اإلشارة 

تساهم في تعزيز ثقة الدول المودعة، في مقدمتها 
والتي السياسة االستثمارية المحافظة التي ينتهجها 
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ً أكبر لسالمة االستثمارات كما تتمتع تعطي  وزنا
الءة األموال المودعة لديه بضمانة كبيرة بحكم م

الصندوق المالية بجانب ممارساته في إدارة أنشطته 
  االستثمارية بصورة تتّسم بتقليل المخاطر. 

 
في إطار تطبيقات مقررات بازل التي تبناها الصندوق 

استثمار الودائع  بصورة اختيارية إلدارة مخاطر محفظة
المقبولة من الدول األعضاء، بلغ معدل كفاية رأس المال 

في المائة بالمقارنة مع  30.99نسبة  2018 في نهاية عام
في  13المحددة بنسبة  IIIالحد األدنى لمتطلبات بازل 

المائة. كما بلغ مستوى تغطية السيولة القصيرة األجل 
بالمقارنة مع الحد  في المائة 427.21يوماً نسبة  30لمدة 

في المائة والذي بدأ تنفيذه في  90األدنى المطلوب بنسبة 
، وسجل معدل صافي التمويل المستقر 2018مطلع العام 

في المائة مقارنة مع الحد األدنى  357.34لمدة سنة نسبة 
في المائة، كذلك سجل معدل  100المطلوب بنسبة 

 3مقارنة مع نسبة المائة بالفي  8.27 الرافعة المالية نسبة
  في المائة للحد األدنى المطلوب. 

  
 ،وتعكس هذه المؤشرات متانة إدارة مخاطر هذا النشاط

واالهتمام الذي يوليه الصندوق لألموال المودعة من 
ساهمت هذه الميزات مجتمعة في نمو . دوله األعضاء

واستمرار حجم الودائع المقبولة من الدول العربية 
ً  ياتها العاليةء عند مستواألعضا ، حيث سجل نسبيا

النشاط نمواً ملحوظاً خالل السنوات الماضية. وبلغ 
ما  2018حجم الودائع المقبولة في نهاية العام 

دينار عربي حسابي تُعادل  مليون 2,525يُعادل
دولة  15 تم تلقيها من أمريكيمليون دوالر  10,534

  ومؤسسة مالية عربية.
  

لصندوق في إدارة االستثمارات الجدير بالذكر أن سياسة ا
ومخاطرها وتطبيقاتها المحافظة ساهمت بصورة فعالة 
في حماية قيمة األموال المستثمرة وسجلت أداًء إيجابياً 
مستقراً على المستوى الكلي لهذه االستثمارات، على 

الرغم من استمرار تدني مستويات أسعار الفائدة 
الت المكونة لوحدة حقوق العم بعضعلى 

"اليورو والجنيه  مثل لسحب الخاصةا
اإلسترليني والين " حيث حققت المحفظة 
االستثمارية عائداً على صافي األموال 
المستثمرة فاق مؤشرات الاليبور لفترة ستة 

لمؤسسة أشهر ومؤشر السندات الحكومية 
)FTSE Russell(،  سنوات خالل 3-1للقطاع 

  . 2018العام 
  

افظ استثمارية كما واصل الصندوق إدارة مح
بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل 
التجارة العربية، واألموال المجمعة في 

الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، إضافة 
والمتابعة على الجزء المدار من أطراف  اإلشراف إلى

  لمحفظة برنامج تمويل التجارة العربية.خارجية 

مؤسسة مالية عربية هو  بيةبرنامج تمويل التجارة العر
بموجب قرار  1989مش��تركة متخص��ص��ة، أنش��� عام 

 ويبلغ رأسمجلس مح��افظي ص�������ن��دوق النق��د العربي. 
مال المص�������ر� به مليار دوالر أمريكي موزع على ال

دوالر  آالف 5 تبلغ أل� س�������هم بقيم��ة أس�������مي��ة 200
في رأس عدد المس��اهمين أمريكي للس��هم الواحد، ويبلغ 

مالية ومص������رفية عربية وطنية مؤس������س������ة  53مال ال
وإقليمي��ة. ويه��دف البرن��امج إلى اإلس�������ه��ام في تنمي��ة 

ر دِّ ص�������َ التجارة العربية وتعزيز القدرة التنافس�������ية للمٌ 
العربي، من خالل توفير جانب من التمويل الالزم لهذه 

ع���املين فيه���ا، وك���ذل���ك من خالل توفير التج���ارة والمت
ويج للبضائع المعلومات حول أنشطة هذه التجارة والتر

والس����لع العربية.  ترتكز آلية البرنامج على التعامل مع 
المص���درين والمس���توردين في الدول العربية من خالل 

  وكاالت وطنية تعينها الدول العربية لذلك الغرض. 
  

توس���يع نطاق  فيالوكاالت الوطنية وانتش���ارها تس���اهم 
وقد وص����ل عددها كما في نهاية العام  ،نش����اط البرنامج

دولة عربية  19في منتش�����رة  وكالة) 215( إلى 2018
وخمس دول أجنبية. وبلغت قيمة الطلبات التي وردت 

مليار دوالر أمريكي  16.2 ئهإلى البرنامج منذ إنش�������ا
ها ح قات تجارية قيمت ملي�ار  21.5والي لتمويل ص�������ف

 15.8دوالر أمريكي، وواف� البرن���امج على تموي���ل 
مة الس���حوبات خالل مليار دوالر أمريكي، كما بلغت قي

وضح الرسم يمليار دوالر أمريكي. و 15.2تلك الفترة 
التطور المرحلي للنش���������اط التمويلي  )4رقم (البي��اني 

وحتى  1991التراكمي خالل الفترة الممت�دة من�ذ الع�ام 
  .2018ة العام نهاي

 نشاط برنامج تمويل التجارة العربية البينية
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المالية، استمر الصندوق في توجيه استثماراته وااللتزام 
بتحقيق التوزيع الجغرافي المالئم لجميع المحافظ 
االستثمارية الخاصة بالصندوق واستثمارات الودائع 

 ر المعتمدة. المقبولة ضمن حدود سياسة االستثما
 

أما االستثمار في الودائع والسندات واألوراق المالية 
مليون دينار عربي حسابي  766بالدول العربية فقد بلغ 

 يمثل حواليبما مليون دوالر أمريكي   3,195تُعادل
في المائة من إجمالي قيمة األموال المستثمرة في  25

مليون  537، ويتضمن ذلك ما قيمته 2018 عام نهاية
مليون دوالر  2,240حسابي تُعادل دينار عربي 

أمريكي مستثَمرة بالودائع لدى المصارف والمؤسسات 
مليون دينار عربي حسابي  229المالية العربية، ومبلغ 

مليون دوالر أمريكي ُمستثَمرة في  955وتُعادل 
الدول األعضاء  السندات واألوراق المالية التي تُصدرها

  والمصارف والشركات العربية. 
  

من حيث االستثمار بالعمالت العربية، فإن السياسة  أما
االستثمارية تسمح، وفق شروط محددة، باستثمار جزء 

األموال الُمتاحة لالستثمار في الودائع والسندات  من
واألوراق المالية بعمالت الدول العربية القابلة للتحويل، 

استثمارات الصندوق بالعمالت العربية ما حيث بلغت 
 342مليون دينار عربي حسابي وتُعادل  82 قيمته

  . 2018بنهاية عام  أمريكيمليون دوالر 
  

في السندات واألوراق المالية فيما يتعلق باالستثمارات 
مليون دينار عربي حسابي  229بلغت قيمتها ، فقد العربية

مليون دوالر أمريكي بنهاية العام، تتضمن  955وتُعادل 
مليون دينار عربي  146 مجموعةإصدارات حكومية بما 

 64مليون دوالر أمريكي أي حوالي  611حسابي وتُعادل 
في المائة من إجمالي االستثمار في السندات العربية، أما 

ون دينار عربي حسابي ملي 83الرصيد الُمتبقّي والبالغ 
في  36مليون دوالر أمريكي أي حوالي  344الذي يُعادل 

صادرة عن مصارف المائة فتُمثل استثمارات في سندات 
ومؤسسات عربية غير حكومية. أما من حيث التقييم 
االئتماني للسندات الحكومية العربية في المحفظة، فإن ما 

ي سندات في المائة من قيمتها مستثمرة ف 36 يُعادل
وأعلى. أما  Aحكومية بدرجة تصنيف ائتماني بمستوى 

ستثمار في في المائة فهي تمثل ا 64 النسبة المتبقية والبالغة
إصدارات حكومية عربية ذات تصنيف ائتماني أقل 

مليون  94، بلغ رصيدها Bو BBBيتراوح ما بين الفئتين 
مليون دوالر أمريكي في  392 دينار عربي حسابي يعادل

  . 2018هاية عام ن
 

نه استجابة للرغبة التي أعرب عنها أ ،الجدير بالذكر
دعم ب 2012مجلس المحافظين في اجتماعه لعام 

الصندوق لسوق السندات الحكومية العربية ، اتخذ 

مجلس المديرين التنفيذيين للصنـــدوق عدَّة قرارات تّم 
زيادة وتنظيم االستثمار في السندات الحكومية  ابموجبه

، Aالعربية المصنفة تحت مستوى التقييم االئتماني 
حيث تم توسيع فئات التقييمات االئتمانية المقبولة 

ر بالسندات الحكومية العربية لتضم فئة لالستثما
، وكذلك تخصيص جزء من Bالتصنيف االئتماني 

ستثمار في السندات موارد الصندوق المالية الذاتية لال
 BBBالحكومية ذات التصنيف االئتماني ما بين درجة 

مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل  115بمبلغ  Bو
مجلس المديرين  مليون دوالر أمريكي) وفقاً لقرار 480

الدول العربية التي من عدد إضافة التنفيذيين الذي أتاح 
ضّم حالياً يمكن االستثمار في سنداتها الحكومية التي ت

كلٌّ من مصر والمغرب وتونس واألردن ولبنان 
  والبحرين والعراق وسلطنة عمان. 

  
يأتي قرار المجلس حول االستثمار في أسواق السندات 

ة ليعكس اهتمام الصندوق المتزايد في الحكومية العربي
توسيع مشاركته ومساهمته في دعم وتطوير أسواق 

لمشاركة باالستثمار السندات العربية عن طريق زيادة ا
في إصدارات السندات للدول األعضاء ذات التصنيف 

 وأقل، وضمن جهود الصندوق BBBاالئتماني 
بية المستمرة في تطوير وتنمية األسواق المالية العر

وعليه استمر الصندوق في دعم  ،ومنها سوق السندات
 جهود هذا النشاط.

  
أما في مجال نشاط قبول الودائع من الدول والمنظمات 

يأتي في إطار اتفاقية تأسيس الصندوق فالمالية العربية 
وقرارات مجلس المحافظين التي دعت الدول العربية 

اً وأرست إليداع جزء من أموالها لدى الصندوق اختياري
ضمنها عدم جواز استخدام الصندوق  عدّة قواعد من

لألموال المودعة لديه في تقديم القروض ألعضائه، 
وخّصص جزء من موارد الصندوق لدعم هذا النشاط. 
وأصدر مجلس المديرين التنفيذيين العديد من القرارات 
التي تُنظم إدارة هذا النشاط من حيث قبول الودائع وإدارة 

القرار الذي يتضمن اعتماد األموال المودعة منها  استثمار
تطبيق مقررات بازل بصورة اختيارية كمرجعية إلدارة 
مخاطر وحدود هذا النشاط، كما خّصصت الموارد المالية 

  ثقة. اللدعم النشاط وتعزيز  هالالزمة من احتياطيات
  

كذلك تّم تحديد أدوات االستثمار المسموح االستثمار بها 
ة والسندات واألوراق شاط في الودائع المصرفيلهذا الن

المالية إضافة إلى وضع أُسس محافظة في إدارة 
  الموجودات والمطلوبات. 

  
أن الصندوق يتمتع بمقومات متميزة  إلىتجدر اإلشارة 

تساهم في تعزيز ثقة الدول المودعة، في مقدمتها 
والتي السياسة االستثمارية المحافظة التي ينتهجها 
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ً أكبر لسالمة االستثمارات كما تتمتع تعطي  وزنا
الءة األموال المودعة لديه بضمانة كبيرة بحكم م

الصندوق المالية بجانب ممارساته في إدارة أنشطته 
  االستثمارية بصورة تتّسم بتقليل المخاطر. 

 
في إطار تطبيقات مقررات بازل التي تبناها الصندوق 

استثمار الودائع  بصورة اختيارية إلدارة مخاطر محفظة
المقبولة من الدول األعضاء، بلغ معدل كفاية رأس المال 

في المائة بالمقارنة مع  30.99نسبة  2018 في نهاية عام
في  13المحددة بنسبة  IIIالحد األدنى لمتطلبات بازل 

المائة. كما بلغ مستوى تغطية السيولة القصيرة األجل 
بالمقارنة مع الحد  في المائة 427.21يوماً نسبة  30لمدة 

في المائة والذي بدأ تنفيذه في  90األدنى المطلوب بنسبة 
، وسجل معدل صافي التمويل المستقر 2018مطلع العام 

في المائة مقارنة مع الحد األدنى  357.34لمدة سنة نسبة 
في المائة، كذلك سجل معدل  100المطلوب بنسبة 

 3مقارنة مع نسبة المائة بالفي  8.27 الرافعة المالية نسبة
  في المائة للحد األدنى المطلوب. 

  
 ،وتعكس هذه المؤشرات متانة إدارة مخاطر هذا النشاط

واالهتمام الذي يوليه الصندوق لألموال المودعة من 
ساهمت هذه الميزات مجتمعة في نمو . دوله األعضاء

واستمرار حجم الودائع المقبولة من الدول العربية 
ً  ياتها العاليةء عند مستواألعضا ، حيث سجل نسبيا

النشاط نمواً ملحوظاً خالل السنوات الماضية. وبلغ 
ما  2018حجم الودائع المقبولة في نهاية العام 

دينار عربي حسابي تُعادل  مليون 2,525يُعادل
دولة  15 تم تلقيها من أمريكيمليون دوالر  10,534

  ومؤسسة مالية عربية.
  

لصندوق في إدارة االستثمارات الجدير بالذكر أن سياسة ا
ومخاطرها وتطبيقاتها المحافظة ساهمت بصورة فعالة 
في حماية قيمة األموال المستثمرة وسجلت أداًء إيجابياً 
مستقراً على المستوى الكلي لهذه االستثمارات، على 

الرغم من استمرار تدني مستويات أسعار الفائدة 
الت المكونة لوحدة حقوق العم بعضعلى 

"اليورو والجنيه  مثل لسحب الخاصةا
اإلسترليني والين " حيث حققت المحفظة 
االستثمارية عائداً على صافي األموال 
المستثمرة فاق مؤشرات الاليبور لفترة ستة 

لمؤسسة أشهر ومؤشر السندات الحكومية 
)FTSE Russell(،  سنوات خالل 3-1للقطاع 

  . 2018العام 
  

افظ استثمارية كما واصل الصندوق إدارة مح
بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل 
التجارة العربية، واألموال المجمعة في 

الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، إضافة 
والمتابعة على الجزء المدار من أطراف  اإلشراف إلى

  لمحفظة برنامج تمويل التجارة العربية.خارجية 

مؤسسة مالية عربية هو  بيةبرنامج تمويل التجارة العر
بموجب قرار  1989مش��تركة متخص��ص��ة، أنش��� عام 

 ويبلغ رأسمجلس مح��افظي ص�������ن��دوق النق��د العربي. 
مال المص�������ر� به مليار دوالر أمريكي موزع على ال

دوالر  آالف 5 تبلغ أل� س�������هم بقيم��ة أس�������مي��ة 200
في رأس عدد المس��اهمين أمريكي للس��هم الواحد، ويبلغ 

مالية ومص������رفية عربية وطنية مؤس������س������ة  53مال ال
وإقليمي��ة. ويه��دف البرن��امج إلى اإلس�������ه��ام في تنمي��ة 

ر دِّ ص�������َ التجارة العربية وتعزيز القدرة التنافس�������ية للمٌ 
العربي، من خالل توفير جانب من التمويل الالزم لهذه 

ع���املين فيه���ا، وك���ذل���ك من خالل توفير التج���ارة والمت
ويج للبضائع المعلومات حول أنشطة هذه التجارة والتر

والس����لع العربية.  ترتكز آلية البرنامج على التعامل مع 
المص���درين والمس���توردين في الدول العربية من خالل 

  وكاالت وطنية تعينها الدول العربية لذلك الغرض. 
  

توس���يع نطاق  فيالوكاالت الوطنية وانتش���ارها تس���اهم 
وقد وص����ل عددها كما في نهاية العام  ،نش����اط البرنامج

دولة عربية  19في منتش�����رة  وكالة) 215( إلى 2018
وخمس دول أجنبية. وبلغت قيمة الطلبات التي وردت 

مليار دوالر أمريكي  16.2 ئهإلى البرنامج منذ إنش�������ا
ها ح قات تجارية قيمت ملي�ار  21.5والي لتمويل ص�������ف

 15.8دوالر أمريكي، وواف� البرن���امج على تموي���ل 
مة الس���حوبات خالل مليار دوالر أمريكي، كما بلغت قي

وضح الرسم يمليار دوالر أمريكي. و 15.2تلك الفترة 
التطور المرحلي للنش���������اط التمويلي  )4رقم (البي��اني 

وحتى  1991التراكمي خالل الفترة الممت�دة من�ذ الع�ام 
  .2018ة العام نهاي

 نشاط برنامج تمويل التجارة العربية البينية
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أما فيما يتعلق بخدمات المعلومات التي يوفرها 
عربية، فقد انتهى البرنامج للمتعاملين بالتجارة ال

العربية البرنامج من بناء شبكة معلومات التجارة 
على المستوى اإلقليمي للدول العربية، حيث  وتنفيذها

جميع في نقطة ارتباط موزعة ) 33(تم الربط مع 
ً الدول العربية  الموقع الرسمي وفر من خالل . وتتتقريبا

 )،atfp.org.ae(الشبكة اإللكترونية  علىلبرنامج ل
   .لومات عن جميع األقطار العربية وتجارتهامع
  

 ً من البرن���امج على توفير الفرص لتفعي���ل  حرص����������ا
المب���ادالت التج���اري���ة فيم���ا بين المتع���املين ب���التج���ارة 
العربي���ة، يقوم بتنظيم وتنفي���ذ لق���اءات للمص����������درين 
والمس�������توردين العاملين في قطاعات محددة في إطار 

في هذا اإلطار، . نش���اطه لترويج التجارة العربية البينية
متع��ددة في ال��دول نظم البرن��امج ب��التع��اون مع جه��ات 

للمص���درين والمس���توردين  العربية، ثمانية عش���ر لقاءاً 
لقطاعات التالية� قطاع النس�����يج الناش�����طين في االعرب 

المنتجات والص������ناعات الغذائية، ووالمالبس الجاهزة، 
الص�������ن��اع��ات المع��دني��ة، والزراعي��ة ومس�������تلزم��اته��ا، 

، والص�������ناعات ات الدوائية ومس�������تلزماتهاالص�������ناعو
  البناء والتشييد.مستلزمات و ،واألثاث ،ةالبتروكيماوي

أم��ان��ة مجلس مح��افظي  ص������ن��دوق النق��د العربييتولى 
المص����ارف المركزية ومؤس����س����ات النقد العربية، ومكتبه 

األمانة الفنية للجان المنبثقة الص�����ندوق الدائم. كذلك يتولى 
بية للرقابة المص������رفية، واللجنة عن المجلس كاللجنة العر

العربية لنُظم الدفع والتس�����وية، واللجنة العربية للمعلومات 
لكل من ندوق مهام األمانة الفنية االئتمانية. كما يتولى الص

فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الش������مول المالي في الدول 
   .وفريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية ،العربية

  
 2018، واصل الصندوق خالل عام اإلطار ضمن هذا

قيامه بمسؤولياته في إعداد الدراسات واألوراق والتقارير 
التي تتطلبها أعمال المجلس ومكتبه الدائم ولجانه الفنية 

  وفرق العمل المنبثقة عنه.
  

إطار مسؤوليته كأمانة فنية لمجلس محافظي ي ف
، نظم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

، 2018سبتمبر  17يوم  عّمانالصندوق، في مدينة 
واألربعين للمجلس. تضمن جدول  ثانيةاجتماع الدورة ال

 النقدية والمالية أعمال االجتماع، مناقشة التطورات
وتداعياتها على الدول  االقتصادية اإلقليمية والدوليةو

سبل تعزيز االئتمان للمشروعات الصغيرة و، العربية
شين" تديات تطبيق تقنيات "البلوكة، وتحوالمتوسط

وسالمة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات 
إجراءات الئحة االتحاد األوروبي لحماية البيانات على 

ناقش المجلس عدداً من التقارير،  ،كذلك .القطاع المالي
جان وفرق العمل التي تعمل تحت للاأعمال بتتعلق 
   .مظلته

  
عات التي ناقش���ها اش���تملت الموض���وفي هذا الس���ياق، 

عدد من القض�����ايا  ، خالل اجتماعه الس�����نوي،المجلس
أهمها� "إدارة مخاطر الس�������يولة وفق متطلبات بازل 

)III(  في ال��دول العربي��ة"، و"تح��دي��د وإدارة مخ��اطر
دعم الش�������رك��ات المرتبط��ة"، و"اإلجراءات الرق��ابي��ة 
واإلش����رافية للتعامل مع البنو� الض����عيفة"، و"تطبيق 

"، IIIل المس�������تقر وفقاً لبازل ة ص�������افي التموينس�������ب
و"تمكين المرأة مالياً ومص���رفياً"، و"اس���تخدام أدوات 
الدفع اإللكترونية لتعزيز الش������مول المالي"، و"تحفيز 

" الثورة الرقمية والبنو� لتمويل الش��ركات الناش���ة"، 
وتداعياتها على النظام المص��رفي واالس��تقرار المالي� 

طلب��ات إص��������دار و"مت، لم��الي��ة"مخ��اطر االبتك��ارات ا
مؤش������ر محلي لالس������تقرار المالي في الدول العربية" 
  و"دور تحويالت العاملين في دعم االستقرار المالي". 

  
الموضوعات واألوراق، "مخاطر الجرائم  تكما شمل

المالية اإللكترونية وآثارها على نظم الدفع" و"تطبيقات 
التحويالت الفورية في المدفوعات الصغيرة" و "قضايا 

بيق الشيك والتوقيع اإللكتروني" إلى جانب "إرشادات تط
حول حقوق مستخدمي خدمات االستعالم االئتماني" 

ل المنقولة في الدول العربية" و"تطوير نظم تسجيل األصو
إضافةً إلى "استخدام المعلومات االئتمانية ألغراض 
اإلشراف والرقابة في الدول العربية". كذلك، تضمن 

ذات األهمية  ،س عدداً من القضاياجدول أعمال المجل
للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها 

كلف به صندوق النقد الم العربية" لمقاصةتنفيذ مشروع "ا
العربي. تجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع الذي وصل 
لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس الموقر في سبتمبر 

الصندوق، يهدف إلى تعزيز  للتصميم الذي أعده 2017
استخدام العمالت العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات 

والكلفة على العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت 
جراء هذه المعامالت، ويخدم فرص إالمصارف في 

  .تعزيز االستثمارات والتجارة العربية البينية
  

ية للرقابة للجنة العربكأمانة فنية  مسؤولياتهفي إطار 
 ثالثينوال حادي، نظم الصندوق االجتماعين الالمصرفية

 نوفمبرالثالثين للجنة، خالل شهري مايو والثاني وو
ناقشت اللجنة، في هذين  مدينة أبو ظبي. في 2018

االجتماعين، عدة موضوعات وأوراق عمل اشتملت على 
في  )III(" إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 

عربية"، و" تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات الدول ال

���������ا� �ما�ة مجل� م�اف�� المص�������ا�� المر���ة 
 ومؤسسات النقد العربية
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المرتبطة"، و" اإلجراءات الرقابية واإلشرافية للتعامل مع 
البنوك الضعيفة"، إضافة إلى موضوع " تطبيق نسبة 

ً لبازل ، صافي التمويل المستقر كما ناقشت  .")III(وفقا
عدد من الموضوعات منها خالل االجتماعين  اللجنة

ية للمخصصات المفروضة ألغراض عالجة الرقابلما"
كفاية رأس المال وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

طبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات و"ت، "9
تداعيات تطبيق الالئحة "، و "الدورية في البلدان العربية

و"قضايا "، األوروبية لحماية البيانات على القطاع المالي
لمعايير االستنسابية في إطار بازل ديات تطبيق اوتح

)III( :و"اإلطار التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة ،"
  تجارب دولية وعربية". 

  
" تطبيق متطلب رأس  عاتكما ناقشت اللجنة موضو

المال لمواجهة مخاطر البنوك ذات األهمية النظامية 
، محلياً"، و" األطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"

 Cyber( اإللكترونيلمتعلقة بأمن الفضاء الجوانب او"
Securityفي إطار المخاطر التشغيلية (" .  

  
لفريق عمل لالستقرار كأمانة فنية  مسؤولياتهضمن 
للفريق،  ثامنوال سابعنّظم الصندوق االجتماعين ال، المالي
أبو ظبي، ، بمدينة 2018شهري مارس وسبتمبر خالل 

شة عدد من مناق خالل هذين االجتماعين حيث تم
الموضوعات شملت " الثورة الرقمية وتداعياتها على 
النظام المصرفي واالستقرار المالي: مخاطر االبتكارات 
المالية"، و" متطلبات إصدار مؤشر محلي لالستقرار 
المالي في الدول العربية"، و" دور تحويالت العاملين في 

ع لقطا" مديونية ادعم االستقرار المالي"، إضافة إلى 
  . العائلي وأثرها على االستقرار المالي"

  
العمالت االفتراضية، وخطط  موضوعي كما ناقش الفريق

 ً  .التعافي واإلنعاش للمصارف ذات األهمية النظامية محليا
في نفس السياق، انتهى الفريق من إعداد التقرير السنوي 

  األول حول االستقرار المالي في الدول العربية.
  

للجنة العربية لنظم الدفع األمانة الفنية في إطار توليه 
، نظم الصندوق خالل شهري فبراير وأكتوبر والتسوية

عشر  سادس، في مدينة أبو ظبي، االجتماعين ال2018
مناقشة عدد من  تعشر للجنة، حيث تم سابعوال

الموضوعات الهامة، منها " مخاطر الجرائم المالية 
و"تطبيقات  اإللكترونية وآثارها على نظم الدفع"،

التحويالت الفورية في المدفوعات الصغيرة"، و"قضايا 
تقنيات تطبيق الشيك والتوقيع اإللكتروني"، و"

شين واستخدام العمالت االفتراضية في نظم الدفع تالبلوك
، و"تطوير مراكز "، المصارف المركزية ودور

كما ناقشت   .لكترونية عبر الحدود"للتحويالت المالية اإل
الخدمات المالية موضوع خالل االجتماعين،  ،اللجنة

الرقمية ومنظومة الدفع عبر الهاتف النقال، إلى جانب 
وآلة الصراف  القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع

حول إحصاءات شاملة  تجميعإضافة إلى  التفاعلية،
  .عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية

  
شهري مارس  من جانب آخر، نظم الصندوق خالل

 خامسفي أبو ظبي، االجتماعين ال 2018وسبتمبر 
حيث جرى ، للجنة العربية للمعلومات االئتمانية سادسوال

عدد من الموضوعات الهامة، منها: " إرشادات مناقشة 
حول حقوق مستخدمي خدمات االستعالم االئتماني"، و" 
تطوير نظم تسجيل األصول المنقولة في الدول العربية"، 

استخدام المعلومات االئتمانية ألغراض اإلشراف و" 
والرقابة في الدول العربية". إضافة لذلك، تابعت اللجنة 

اخ األعمال المتعلق بالتقارير االئتمانية منهجية منمناقشة 
إلى جانب مناقشة مرئيات ، الصادرة عن البنك الدولي

الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً 
  ى صعيد المعلومات االئتمانية. عل
  

 ةثالث 2018في سياق آخر، نظم الصندوق خالل عام 
عشر)  امسخعشر وال رابعوال ثالث عشراجتماعات (ال
لتعزيز الشمول المالي في الدول  اإلقليميلفريق العمل 

خالل حيث عُِقد االجتماع األول  ،في أبو ظبي العربية
الثالث خالل و ،يوليوشهر والثاني خالل شهر مارس، 

  .رنوفمبشهر 
  

ناقش الفريق خالل االجتماعات العديد من الموضوعات 
اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي بالمبادرة القضايا المتعلقة و

تمكين المرأة مالياً )، و"FIARIفي الدول العربية (
ومصرفياً"، و"استخدام أدوات الدفع اإللكترونية لتعزيز 

ز البنوك لتمويل الشركات الشمول المالي"، و"تحفي
الموضوعات تعزيز مؤشرات  تضمنت. كما الناشئة"

ة اإلحصائي اتحوسالمو الشمول المالي في الدول العربية،
لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في  المحلية

. كما تم خالل والخدمات المالية الرقميةالدول العربية، 
حول تمويل  ئيستقصااالالستبيان ااالجتماعات مناقشة 

، إضافة المجتمعات الريفية والمزارعين في الدول العربية
إلى العالقة بين الشمول المالي وااللتزام بتنفيذ القرارات 
والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب إلى جانب االستعداد لفعاليات اليوم العربي 

  . 2019للشمول المالي للعام 
  
  
  

منذ  مجلس وزراء المالية العربأمانة توليه في إطار 
 ،2010إنشاءه ومباشرته الجتماعاته السنوية في عام 

الذي الدورة التاسعة للمجلس،  اجتماع الصندوقنظم 

 لعربمجلس وزراء المالية ا أنشطة أمانة
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أما فيما يتعلق بخدمات المعلومات التي يوفرها 
عربية، فقد انتهى البرنامج للمتعاملين بالتجارة ال

العربية البرنامج من بناء شبكة معلومات التجارة 
على المستوى اإلقليمي للدول العربية، حيث  وتنفيذها

جميع في نقطة ارتباط موزعة ) 33(تم الربط مع 
ً الدول العربية  الموقع الرسمي وفر من خالل . وتتتقريبا

 )،atfp.org.ae(الشبكة اإللكترونية  علىلبرنامج ل
   .لومات عن جميع األقطار العربية وتجارتهامع
  

 ً من البرن���امج على توفير الفرص لتفعي���ل  حرص����������ا
المب���ادالت التج���اري���ة فيم���ا بين المتع���املين ب���التج���ارة 
العربي���ة، يقوم بتنظيم وتنفي���ذ لق���اءات للمص����������درين 
والمس�������توردين العاملين في قطاعات محددة في إطار 

في هذا اإلطار، . نش���اطه لترويج التجارة العربية البينية
متع��ددة في ال��دول نظم البرن��امج ب��التع��اون مع جه��ات 

للمص���درين والمس���توردين  العربية، ثمانية عش���ر لقاءاً 
لقطاعات التالية� قطاع النس�����يج الناش�����طين في االعرب 

المنتجات والص������ناعات الغذائية، ووالمالبس الجاهزة، 
الص�������ن��اع��ات المع��دني��ة، والزراعي��ة ومس�������تلزم��اته��ا، 

، والص�������ناعات ات الدوائية ومس�������تلزماتهاالص�������ناعو
  البناء والتشييد.مستلزمات و ،واألثاث ،ةالبتروكيماوي

أم��ان��ة مجلس مح��افظي  ص������ن��دوق النق��د العربييتولى 
المص����ارف المركزية ومؤس����س����ات النقد العربية، ومكتبه 

األمانة الفنية للجان المنبثقة الص�����ندوق الدائم. كذلك يتولى 
بية للرقابة المص������رفية، واللجنة عن المجلس كاللجنة العر

العربية لنُظم الدفع والتس�����وية، واللجنة العربية للمعلومات 
لكل من ندوق مهام األمانة الفنية االئتمانية. كما يتولى الص

فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الش������مول المالي في الدول 
   .وفريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية ،العربية

  
 2018، واصل الصندوق خالل عام اإلطار ضمن هذا

قيامه بمسؤولياته في إعداد الدراسات واألوراق والتقارير 
التي تتطلبها أعمال المجلس ومكتبه الدائم ولجانه الفنية 

  وفرق العمل المنبثقة عنه.
  

إطار مسؤوليته كأمانة فنية لمجلس محافظي ي ف
، نظم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

، 2018سبتمبر  17يوم  عّمانالصندوق، في مدينة 
واألربعين للمجلس. تضمن جدول  ثانيةاجتماع الدورة ال

 النقدية والمالية أعمال االجتماع، مناقشة التطورات
وتداعياتها على الدول  االقتصادية اإلقليمية والدوليةو

سبل تعزيز االئتمان للمشروعات الصغيرة و، العربية
شين" تديات تطبيق تقنيات "البلوكة، وتحوالمتوسط

وسالمة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات 
إجراءات الئحة االتحاد األوروبي لحماية البيانات على 

ناقش المجلس عدداً من التقارير،  ،كذلك .القطاع المالي
جان وفرق العمل التي تعمل تحت للاأعمال بتتعلق 
   .مظلته

  
عات التي ناقش���ها اش���تملت الموض���وفي هذا الس���ياق، 

عدد من القض�����ايا  ، خالل اجتماعه الس�����نوي،المجلس
أهمها� "إدارة مخاطر الس�������يولة وفق متطلبات بازل 

)III(  في ال��دول العربي��ة"، و"تح��دي��د وإدارة مخ��اطر
دعم الش�������رك��ات المرتبط��ة"، و"اإلجراءات الرق��ابي��ة 
واإلش����رافية للتعامل مع البنو� الض����عيفة"، و"تطبيق 

"، IIIل المس�������تقر وفقاً لبازل ة ص�������افي التموينس�������ب
و"تمكين المرأة مالياً ومص���رفياً"، و"اس���تخدام أدوات 
الدفع اإللكترونية لتعزيز الش������مول المالي"، و"تحفيز 

" الثورة الرقمية والبنو� لتمويل الش��ركات الناش���ة"، 
وتداعياتها على النظام المص��رفي واالس��تقرار المالي� 

طلب��ات إص��������دار و"مت، لم��الي��ة"مخ��اطر االبتك��ارات ا
مؤش������ر محلي لالس������تقرار المالي في الدول العربية" 
  و"دور تحويالت العاملين في دعم االستقرار المالي". 

  
الموضوعات واألوراق، "مخاطر الجرائم  تكما شمل

المالية اإللكترونية وآثارها على نظم الدفع" و"تطبيقات 
التحويالت الفورية في المدفوعات الصغيرة" و "قضايا 

بيق الشيك والتوقيع اإللكتروني" إلى جانب "إرشادات تط
حول حقوق مستخدمي خدمات االستعالم االئتماني" 

ل المنقولة في الدول العربية" و"تطوير نظم تسجيل األصو
إضافةً إلى "استخدام المعلومات االئتمانية ألغراض 
اإلشراف والرقابة في الدول العربية". كذلك، تضمن 

ذات األهمية  ،س عدداً من القضاياجدول أعمال المجل
للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها 

كلف به صندوق النقد الم العربية" لمقاصةتنفيذ مشروع "ا
العربي. تجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع الذي وصل 
لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس الموقر في سبتمبر 

الصندوق، يهدف إلى تعزيز  للتصميم الذي أعده 2017
استخدام العمالت العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات 

والكلفة على العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت 
جراء هذه المعامالت، ويخدم فرص إالمصارف في 

  .تعزيز االستثمارات والتجارة العربية البينية
  

ية للرقابة للجنة العربكأمانة فنية  مسؤولياتهفي إطار 
 ثالثينوال حادي، نظم الصندوق االجتماعين الالمصرفية

 نوفمبرالثالثين للجنة، خالل شهري مايو والثاني وو
ناقشت اللجنة، في هذين  مدينة أبو ظبي. في 2018

االجتماعين، عدة موضوعات وأوراق عمل اشتملت على 
في  )III(" إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل 

عربية"، و" تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات الدول ال

���������ا� �ما�ة مجل� م�اف�� المص�������ا�� المر���ة 
 ومؤسسات النقد العربية
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المرتبطة"، و" اإلجراءات الرقابية واإلشرافية للتعامل مع 
البنوك الضعيفة"، إضافة إلى موضوع " تطبيق نسبة 

ً لبازل ، صافي التمويل المستقر كما ناقشت  .")III(وفقا
عدد من الموضوعات منها خالل االجتماعين  اللجنة

ية للمخصصات المفروضة ألغراض عالجة الرقابلما"
كفاية رأس المال وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

طبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات و"ت، "9
تداعيات تطبيق الالئحة "، و "الدورية في البلدان العربية

و"قضايا "، األوروبية لحماية البيانات على القطاع المالي
لمعايير االستنسابية في إطار بازل ديات تطبيق اوتح

)III( :و"اإلطار التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة ،"
  تجارب دولية وعربية". 

  
" تطبيق متطلب رأس  عاتكما ناقشت اللجنة موضو

المال لمواجهة مخاطر البنوك ذات األهمية النظامية 
، محلياً"، و" األطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"

 Cyber( اإللكترونيلمتعلقة بأمن الفضاء الجوانب او"
Securityفي إطار المخاطر التشغيلية (" .  

  
لفريق عمل لالستقرار كأمانة فنية  مسؤولياتهضمن 
للفريق،  ثامنوال سابعنّظم الصندوق االجتماعين ال، المالي
أبو ظبي، ، بمدينة 2018شهري مارس وسبتمبر خالل 

شة عدد من مناق خالل هذين االجتماعين حيث تم
الموضوعات شملت " الثورة الرقمية وتداعياتها على 
النظام المصرفي واالستقرار المالي: مخاطر االبتكارات 
المالية"، و" متطلبات إصدار مؤشر محلي لالستقرار 
المالي في الدول العربية"، و" دور تحويالت العاملين في 

ع لقطا" مديونية ادعم االستقرار المالي"، إضافة إلى 
  . العائلي وأثرها على االستقرار المالي"

  
العمالت االفتراضية، وخطط  موضوعي كما ناقش الفريق

 ً  .التعافي واإلنعاش للمصارف ذات األهمية النظامية محليا
في نفس السياق، انتهى الفريق من إعداد التقرير السنوي 

  األول حول االستقرار المالي في الدول العربية.
  

للجنة العربية لنظم الدفع األمانة الفنية في إطار توليه 
، نظم الصندوق خالل شهري فبراير وأكتوبر والتسوية

عشر  سادس، في مدينة أبو ظبي، االجتماعين ال2018
مناقشة عدد من  تعشر للجنة، حيث تم سابعوال

الموضوعات الهامة، منها " مخاطر الجرائم المالية 
و"تطبيقات  اإللكترونية وآثارها على نظم الدفع"،

التحويالت الفورية في المدفوعات الصغيرة"، و"قضايا 
تقنيات تطبيق الشيك والتوقيع اإللكتروني"، و"

شين واستخدام العمالت االفتراضية في نظم الدفع تالبلوك
، و"تطوير مراكز "، المصارف المركزية ودور

كما ناقشت   .لكترونية عبر الحدود"للتحويالت المالية اإل
الخدمات المالية موضوع خالل االجتماعين،  ،اللجنة

الرقمية ومنظومة الدفع عبر الهاتف النقال، إلى جانب 
وآلة الصراف  القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع

حول إحصاءات شاملة  تجميعإضافة إلى  التفاعلية،
  .عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية

  
شهري مارس  من جانب آخر، نظم الصندوق خالل

 خامسفي أبو ظبي، االجتماعين ال 2018وسبتمبر 
حيث جرى ، للجنة العربية للمعلومات االئتمانية سادسوال

عدد من الموضوعات الهامة، منها: " إرشادات مناقشة 
حول حقوق مستخدمي خدمات االستعالم االئتماني"، و" 
تطوير نظم تسجيل األصول المنقولة في الدول العربية"، 

استخدام المعلومات االئتمانية ألغراض اإلشراف و" 
والرقابة في الدول العربية". إضافة لذلك، تابعت اللجنة 

اخ األعمال المتعلق بالتقارير االئتمانية منهجية منمناقشة 
إلى جانب مناقشة مرئيات ، الصادرة عن البنك الدولي

الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً 
  ى صعيد المعلومات االئتمانية. عل
  

 ةثالث 2018في سياق آخر، نظم الصندوق خالل عام 
عشر)  امسخعشر وال رابعوال ثالث عشراجتماعات (ال
لتعزيز الشمول المالي في الدول  اإلقليميلفريق العمل 

خالل حيث عُِقد االجتماع األول  ،في أبو ظبي العربية
الثالث خالل و ،يوليوشهر والثاني خالل شهر مارس، 

  .رنوفمبشهر 
  

ناقش الفريق خالل االجتماعات العديد من الموضوعات 
اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي بالمبادرة القضايا المتعلقة و

تمكين المرأة مالياً )، و"FIARIفي الدول العربية (
ومصرفياً"، و"استخدام أدوات الدفع اإللكترونية لتعزيز 

ز البنوك لتمويل الشركات الشمول المالي"، و"تحفي
الموضوعات تعزيز مؤشرات  تضمنت. كما الناشئة"

ة اإلحصائي اتحوسالمو الشمول المالي في الدول العربية،
لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في  المحلية

. كما تم خالل والخدمات المالية الرقميةالدول العربية، 
حول تمويل  ئيستقصااالالستبيان ااالجتماعات مناقشة 

، إضافة المجتمعات الريفية والمزارعين في الدول العربية
إلى العالقة بين الشمول المالي وااللتزام بتنفيذ القرارات 
والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب إلى جانب االستعداد لفعاليات اليوم العربي 

  . 2019للشمول المالي للعام 
  
  
  

منذ  مجلس وزراء المالية العربأمانة توليه في إطار 
 ،2010إنشاءه ومباشرته الجتماعاته السنوية في عام 

الذي الدورة التاسعة للمجلس،  اجتماع الصندوقنظم 

 لعربمجلس وزراء المالية ا أنشطة أمانة
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، بالبحر الميت بالمملكة 2018أبريل  10يوم  عُِقد
   األردنية الهاشمية.

  
األعمال عدداً من الموضوعات الهامة، تضمن جدول 

والتحديات  ،قضايا إصالحات منظومة األجورة بالمتعلق
العمل أهمية التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن و

إضافةً على تطوير استراتيجيات إصالح نظم األجور، 
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في االستثمارات إلى 

، الدعم في الدول العربيةواقع سياسات إلى جانب  العامة،
عة من أوراق العمل حول مجموحيث تم مناقشة 

"إصالحات فاتورة األجور في الدول موضوعات 
مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين  "والعربية"، 

، سياسات الدعم في الدول العربية"و"العام والخاص"، 
  . "المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية و"
  
المقدم من لتقرير استعرض اتم خالل االجتماع ذلك، ك

صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام 
لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بعد  إقليمي

استكمال الصندوق لوثيقة التصميم التي تشمل كافة 
 تضمنتكذلك . الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام

سالة ر، عالتي تمت مناقشتها خالل االجتما الوثائق
السنوية لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي  المجلس

  .ومدير عام صندوق النقد الدولي
  

 2018يناير  18و 17نظم الصندوق خالل يومي 
، العرب المالية وزارات لوكالء الثالث السنوي االجتماع

عدد من خبراء صندوق النقد والبنك  االجتماع حضر حيث
تضمنت  .الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي

االجتماع:  أعمال الموضوعات، الُمدَْرَجة على جدول
، "إصالحات فاتورة األجور في الدول العربية"
مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص "و

. "في الدول العربية سياسات الدعم"، و"في الدول العربية
قضايا تطبيق المعايير  استعراض االجتماع خالل تم كما

ة للتبادل التلقائي للمعلومات المالية الصادرة عن الدولي
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي. كذلك ناقش االجتماع 
في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، إصالحات 

العربية، حيث تم  وسياسات ضبط المالية العامة في الدول
  استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن. 

  
 للمالية الثالث "المنتدى فعاليات نظيمبت الصندوق قامكما 

: إصالحات المالية العامة في العربية الدول في العامة
 شهر في عقد الذي ،"الدول العربية: اآلفاق والتحديات

 من عدد المنتدى في شارك. دبي بمدينة 2018 فبراير
 ومحافظي العرب المالية وزراء المعالي أصحاب

 جانب إلى العربية، لنقدا ومؤسسات المركزية المصارف
 من والخبراء المسؤولين وكبار رؤساء من عدد

 المالية، ووزارات والدولية، اإلقليمية المالية المؤسسات
   .العربية الدول المركزية، في والمصارف

  
قضايا السياسات المالية وتعزيز تعبئة  المنتدى ناقش

 المنتدى، هدفياإليرادات وتنوعها في الدول العربية. 
إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها 
صنّاع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات 

  .االقتصادية والمالية اإلقليمية والدولية
  

يات وتحديات إصالحات الدعم تناول المنتدى استراتيج
العام، إضافةً لمناقشة اآلفاق  اإلنفاقورفع كفاءة 

ها على المالية العامة في الدول االقتصادية وانعكاسات
العربية. كما ناقش المنتدى، التقنيات المالية الحديثة 
والمالية العامة لالستفادة من الفرص التي تحملها التقنيات 

المالية العامة. كذلك جرى تناول المالية في تطوير إدارة 
التجارب اإلقليمية والدولية المتعلقة بسياسات الدعم ورفع 

  العام. نفاقاإلكفاءة 
  
  
  

إلى الم��ادة الت��اس�������ع��ة واألربعين من اتف��اقي��ة  اس�������تن��اداً 
تقّوم أص��ول وخص��وم وعمليات ، ص��ندوق النقد العربي

الذي يعادل ثالث  ،بالدينار العربي الحس��ابيص��ندوق ال
كما يحدد قيمتها  ،وحدات من حقوق الس����حب الخاص����ة

   .صندوق النقد الدولي
  

 لص������ن��دوق النق��د العربيتع��دّ البي��ان��ات الم��الي��ة الموح��دة 
ً له والمؤسسة التابعة   (برنامج تمويل التجارة العربية) وفقا

ية الص�������ادرة عن مجلس  مال قارير ال ية للت لدول للمعايير ا
ر البيانات المالية الموحدة هِ ظْ معايير المحاس�����بة الدولية.  تُ 

، ونتائج 2018ديسمبر  31المركز المالي الموحد كما في 
لنق���دي���ة والت�يرات في حقوق األعم���ال والت���دفق���ات ا

المس���اهمين للس���نة المنتهية في �لك التاري�، والس���ياس���ات 
  المحاسبيّة الهامة واإليضاحات األخرى. 

  
فيم��ا يلي ملخ� أهم البنود الواردة في البي��ان��ات الم��الي��ة 

  :للصندوق الموحدة
  
  الموارد 
  

وفق مقتض������يات ص������ندوق النقد العربي، تتكون موارد 
رأس المال  :ش���رة من اتفاقية إنش���ائه منالحادية ع المادة

المدفوع، واالحتياطيات، والقروض والتس�������هيالت التي 
يتم الحص�������ول عليها، وأية موارد أخرى يقّرها مجلس 

 1989س���نة مجلس محافظي الص���ندوق المحافظين. أقّر 
قبول الودائع من مؤس�������س�������ات النقد والبنوك المركزية 

ي إدارة به���دف مس���������اع���دة ال���دول العربي���ة ف ،العربي���ة
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تس�������تخدم تلك األموال في  أالية على الخارج احتياطاتها
 ،تقديم القروض، ذلك في إطار تحقيق الصندوق ألهدافه

واس������تناداً إلى الوس������ائل التي أجا�تها المادة الخامس������ة 
من خالل  ض������اً،أي مجلسالكما أقّر  .الص������ندوقالتفاقية 

مة النظام األساسي لبرنامج تمويل التجارة العربية، مساه
م�س��س��ات تمويل من ف�ات مختلفة في رأس��مال البرنامج 

  لتعزيز الموارد الموجهة لتمويل التجارة العربية.
  

  رأس المال
  

إنش���اء ����ندوق من اتفاقية  ،حددت المادة الثانية عش���رة
 600,000رأس المال المصرح به بمقدار  ،النقد العربي

مقس��مة على ا�ني عش��ر ألف  ،ألف دينار عربي حس��ابي
ألف دينار عربي حسابي.  وافق  50قيمة كل منهما سهم 

) لسنة 3مجلس محافظي الصندوق بموجب قراره رقم (
على �ي���ادة رأس الم���ال المص�������رح ب���ه بقيم���ة  2013

ب�  600,000 ليص������� بي  ين����ار عربي حس����������ا ألف د
ألف دينار عربي حس��ابي، كما أقّر اكتتاب  1,200,000

 ألف دين��ار عربي 300,000ال��دول األعض��������اء بقيم��ة 
ارتفع ب���ل��ك رأس الم��ال المكتت��ب ب��ه إلى ، وحس��������ابي
ألف دينار عربي حس�����ابي.  تض�����ّمن القرار  900,000

ألف دينار  149,010أيضاً تسديد نصف االكتتاب البالغ 
العام، والنص��ف  عربي حس��ابي بالتحويل من االحتياطي

 بواقع ،ا�خر ب��التحوي��ل النق��دي من ال��دول األعض��������اء
، مع استمرار 2014أبريل  خمسة أقساط سنوية تبدأ من

تأجيل المطالبة بتس����ديد حص����ة فلس����طين في رأس المال 
    .1978) لسنة 7بموجب قرار المجلس رقم (

  
ألف دينار  878,425بلغ الجزء المدفوع من رأس المال 

 854,973مقابل ، 2018ي نهاية س���نة عربي حس���ابي ف
أم�ا . 2017ع�ام في نه��اي�ة  ألف دين��ار عربي حس��������ابي

ألف دينار عربي  21,575والبالغ  ،المدفوع الجزء غير
فيمثل األقساط المتأخر سدادها ، 2018حسابي في نهاية 

  الدول األعضاء.بعض بالتحويل النقدي من 
  

 االحتياطيات
  

م��ا  2018نه��اي��ة ع��ام بل���ت االحتي��اطي��ات في 
ألف دينار عربي حسابي،  434,655مجموعه 

ألف دين���ار عربي  407,907ب���المق���ارن���ة مع 
.  تمث����ل 2017بي في نه����اي����ة ع����ام حس����������ا

ية عام   49حوالي  2018االحتياطيات في نها
في المائة من رأس المال المدفوع، بينما كانت 

.  2017في المائة في نهاية عام  48تمثل نس����بة 
حتي����اطي����ات من االحتي����اطي الع����ام، تتكون اال

واحتي�اطي الطوارئ، واحتي�اطي الت�يّر في قيم 

قيمة العادلة من خالل عنا������ر االس�����تثمارات المالية بال
  .الدخل الشامل األخرى

  
ألف دين��ار  265,163ر��������ي��ده  بلغ ال���ا�:االحتي��اطي 

، بينما بلغ ر�����يد ه�ا 2018عربي حس����ابي بنهاية عام 
دين��ار عربي حس��������ابي في  ألف 238,343االحتي��اطي 

   .2017نهاية عام 
  

تّم تكوين��ه بموج��ب قراري مجلس  احتي��اطي ال�وار�:
) لس�������ن��ة 4ورقم ( 1989) لس�������ن��ة 7رقم (المح��افظين 

ألف دينار عربي  5,000حيث يتم تحويل مبلغ ، 2000
في المائة من ���افي الدخل س��نويا أيهما  10حس��ابي أو 

بلة أي خس�����ائر أكبر إلى ه�ا االحتياطي، ويس�����تخدم لمقا
الطوارئ غير متوقعة مس�����تقبال.  بلغ ر������يد احتياطي 

، 2018عام  ألف دينار عربي حسابي بنهاية 175,000
 م��ا قيمت��ه 2017ر��������ي��ده في نه��اي��ة ع��ام  بلغبينم��ا 

  .ألف دينار عربي حسابي 170,000
  

احتياطي التغيّر �ي �ي� اال��������ت�مارات المالي� �القيم� 
 بلغ األخرى:ال�ا�ل� �ن خ�ل ��ا������ر ال�خ� ال������ا�� 

) ألف دينار عربي حس���ابي في 5,508ر����يده المدين (
) 436مدين قدره ( مقارنة بر��������يد، 2018نهاية عام 

  .2017ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 
  

 حقوق المساهمين
  

ارتفعت حقوق مس��اهمي الص��ندوق المتمثلة برأس المال 
ألف دين����ار عربي  1,313,080واالحتي����اطي����ات إلى 
 1,262,880مقارنة بمبلغ ، 2018حسابي في نهاية عام 

، أي 2017ألف دين��ار عربي حس��������ابي في نه��اي�ة ع�ام 
ألف دين��ار عربي حس��������ابي  50,200زي��ادة مق��داره��ا ب

) 3المائة. يو���� الش��كل رقم (في  4وبنس��بة نمو قدرها 
أدناه تطّور حقوق مس�����اهمي ������ندوق النقد العربي من� 

 . 2018ديسمبر  31إنشائه وحتى 
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، بالبحر الميت بالمملكة 2018أبريل  10يوم  عُِقد
   األردنية الهاشمية.

  
األعمال عدداً من الموضوعات الهامة، تضمن جدول 

والتحديات  ،قضايا إصالحات منظومة األجورة بالمتعلق
العمل أهمية التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن و

إضافةً على تطوير استراتيجيات إصالح نظم األجور، 
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في االستثمارات إلى 

، الدعم في الدول العربيةواقع سياسات إلى جانب  العامة،
عة من أوراق العمل حول مجموحيث تم مناقشة 

"إصالحات فاتورة األجور في الدول موضوعات 
مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين  "والعربية"، 

، سياسات الدعم في الدول العربية"و"العام والخاص"، 
  . "المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية و"
  
المقدم من لتقرير استعرض اتم خالل االجتماع ذلك، ك

صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام 
لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بعد  إقليمي

استكمال الصندوق لوثيقة التصميم التي تشمل كافة 
 تضمنتكذلك . الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام

سالة ر، عالتي تمت مناقشتها خالل االجتما الوثائق
السنوية لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي  المجلس

  .ومدير عام صندوق النقد الدولي
  

 2018يناير  18و 17نظم الصندوق خالل يومي 
، العرب المالية وزارات لوكالء الثالث السنوي االجتماع

عدد من خبراء صندوق النقد والبنك  االجتماع حضر حيث
تضمنت  .الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي

االجتماع:  أعمال الموضوعات، الُمدَْرَجة على جدول
، "إصالحات فاتورة األجور في الدول العربية"
مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص "و

. "في الدول العربية سياسات الدعم"، و"في الدول العربية
قضايا تطبيق المعايير  استعراض االجتماع خالل تم كما

ة للتبادل التلقائي للمعلومات المالية الصادرة عن الدولي
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي. كذلك ناقش االجتماع 
في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، إصالحات 

العربية، حيث تم  وسياسات ضبط المالية العامة في الدول
  استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن. 

  
 للمالية الثالث "المنتدى فعاليات نظيمبت الصندوق قامكما 

: إصالحات المالية العامة في العربية الدول في العامة
 شهر في عقد الذي ،"الدول العربية: اآلفاق والتحديات

 من عدد المنتدى في شارك. دبي بمدينة 2018 فبراير
 ومحافظي العرب المالية وزراء المعالي أصحاب

 جانب إلى العربية، لنقدا ومؤسسات المركزية المصارف
 من والخبراء المسؤولين وكبار رؤساء من عدد

 المالية، ووزارات والدولية، اإلقليمية المالية المؤسسات
   .العربية الدول المركزية، في والمصارف

  
قضايا السياسات المالية وتعزيز تعبئة  المنتدى ناقش

 المنتدى، هدفياإليرادات وتنوعها في الدول العربية. 
إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها 
صنّاع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات 

  .االقتصادية والمالية اإلقليمية والدولية
  

يات وتحديات إصالحات الدعم تناول المنتدى استراتيج
العام، إضافةً لمناقشة اآلفاق  اإلنفاقورفع كفاءة 

ها على المالية العامة في الدول االقتصادية وانعكاسات
العربية. كما ناقش المنتدى، التقنيات المالية الحديثة 
والمالية العامة لالستفادة من الفرص التي تحملها التقنيات 

المالية العامة. كذلك جرى تناول المالية في تطوير إدارة 
التجارب اإلقليمية والدولية المتعلقة بسياسات الدعم ورفع 

  العام. نفاقاإلكفاءة 
  
  
  

إلى الم��ادة الت��اس�������ع��ة واألربعين من اتف��اقي��ة  اس�������تن��اداً 
تقّوم أص��ول وخص��وم وعمليات ، ص��ندوق النقد العربي

الذي يعادل ثالث  ،بالدينار العربي الحس��ابيص��ندوق ال
كما يحدد قيمتها  ،وحدات من حقوق الس����حب الخاص����ة

   .صندوق النقد الدولي
  

 لص������ن��دوق النق��د العربيتع��دّ البي��ان��ات الم��الي��ة الموح��دة 
ً له والمؤسسة التابعة   (برنامج تمويل التجارة العربية) وفقا

ية الص�������ادرة عن مجلس  مال قارير ال ية للت لدول للمعايير ا
ر البيانات المالية الموحدة هِ ظْ معايير المحاس�����بة الدولية.  تُ 

، ونتائج 2018ديسمبر  31المركز المالي الموحد كما في 
لنق���دي���ة والت�يرات في حقوق األعم���ال والت���دفق���ات ا

المس���اهمين للس���نة المنتهية في �لك التاري�، والس���ياس���ات 
  المحاسبيّة الهامة واإليضاحات األخرى. 

  
فيم��ا يلي ملخ� أهم البنود الواردة في البي��ان��ات الم��الي��ة 

  :للصندوق الموحدة
  
  الموارد 
  

وفق مقتض������يات ص������ندوق النقد العربي، تتكون موارد 
رأس المال  :ش���رة من اتفاقية إنش���ائه منالحادية ع المادة

المدفوع، واالحتياطيات، والقروض والتس�������هيالت التي 
يتم الحص�������ول عليها، وأية موارد أخرى يقّرها مجلس 

 1989س���نة مجلس محافظي الص���ندوق المحافظين. أقّر 
قبول الودائع من مؤس�������س�������ات النقد والبنوك المركزية 

ي إدارة به���دف مس���������اع���دة ال���دول العربي���ة ف ،العربي���ة
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تس�������تخدم تلك األموال في  أالية على الخارج احتياطاتها
 ،تقديم القروض، ذلك في إطار تحقيق الصندوق ألهدافه

واس������تناداً إلى الوس������ائل التي أجا�تها المادة الخامس������ة 
من خالل  ض������اً،أي مجلسالكما أقّر  .الص������ندوقالتفاقية 

مة النظام األساسي لبرنامج تمويل التجارة العربية، مساه
م�س��س��ات تمويل من ف�ات مختلفة في رأس��مال البرنامج 

  لتعزيز الموارد الموجهة لتمويل التجارة العربية.
  

  رأس المال
  

إنش���اء ����ندوق من اتفاقية  ،حددت المادة الثانية عش���رة
 600,000رأس المال المصرح به بمقدار  ،النقد العربي

مقس��مة على ا�ني عش��ر ألف  ،ألف دينار عربي حس��ابي
ألف دينار عربي حسابي.  وافق  50قيمة كل منهما سهم 

) لسنة 3مجلس محافظي الصندوق بموجب قراره رقم (
على �ي���ادة رأس الم���ال المص�������رح ب���ه بقيم���ة  2013

ب�  600,000 ليص������� بي  ين����ار عربي حس����������ا ألف د
ألف دينار عربي حس��ابي، كما أقّر اكتتاب  1,200,000

 ألف دين��ار عربي 300,000ال��دول األعض��������اء بقيم��ة 
ارتفع ب���ل��ك رأس الم��ال المكتت��ب ب��ه إلى ، وحس��������ابي
ألف دينار عربي حس�����ابي.  تض�����ّمن القرار  900,000

ألف دينار  149,010أيضاً تسديد نصف االكتتاب البالغ 
العام، والنص��ف  عربي حس��ابي بالتحويل من االحتياطي

 بواقع ،ا�خر ب��التحوي��ل النق��دي من ال��دول األعض��������اء
، مع استمرار 2014أبريل  خمسة أقساط سنوية تبدأ من

تأجيل المطالبة بتس����ديد حص����ة فلس����طين في رأس المال 
    .1978) لسنة 7بموجب قرار المجلس رقم (

  
ألف دينار  878,425بلغ الجزء المدفوع من رأس المال 

 854,973مقابل ، 2018ي نهاية س���نة عربي حس���ابي ف
أم�ا . 2017ع�ام في نه��اي�ة  ألف دين��ار عربي حس��������ابي

ألف دينار عربي  21,575والبالغ  ،المدفوع الجزء غير
فيمثل األقساط المتأخر سدادها ، 2018حسابي في نهاية 

  الدول األعضاء.بعض بالتحويل النقدي من 
  

 االحتياطيات
  

م��ا  2018نه��اي��ة ع��ام بل���ت االحتي��اطي��ات في 
ألف دينار عربي حسابي،  434,655مجموعه 

ألف دين���ار عربي  407,907ب���المق���ارن���ة مع 
.  تمث����ل 2017بي في نه����اي����ة ع����ام حس����������ا

ية عام   49حوالي  2018االحتياطيات في نها
في المائة من رأس المال المدفوع، بينما كانت 

.  2017في المائة في نهاية عام  48تمثل نس����بة 
حتي����اطي����ات من االحتي����اطي الع����ام، تتكون اال

واحتي�اطي الطوارئ، واحتي�اطي الت�يّر في قيم 

قيمة العادلة من خالل عنا������ر االس�����تثمارات المالية بال
  .الدخل الشامل األخرى

  
ألف دين��ار  265,163ر��������ي��ده  بلغ ال���ا�:االحتي��اطي 

، بينما بلغ ر�����يد ه�ا 2018عربي حس����ابي بنهاية عام 
دين��ار عربي حس��������ابي في  ألف 238,343االحتي��اطي 

   .2017نهاية عام 
  

تّم تكوين��ه بموج��ب قراري مجلس  احتي��اطي ال�وار�:
) لس�������ن��ة 4ورقم ( 1989) لس�������ن��ة 7رقم (المح��افظين 

ألف دينار عربي  5,000حيث يتم تحويل مبلغ ، 2000
في المائة من ���افي الدخل س��نويا أيهما  10حس��ابي أو 

بلة أي خس�����ائر أكبر إلى ه�ا االحتياطي، ويس�����تخدم لمقا
الطوارئ غير متوقعة مس�����تقبال.  بلغ ر������يد احتياطي 

، 2018عام  ألف دينار عربي حسابي بنهاية 175,000
 م��ا قيمت��ه 2017ر��������ي��ده في نه��اي��ة ع��ام  بلغبينم��ا 

  .ألف دينار عربي حسابي 170,000
  

احتياطي التغيّر �ي �ي� اال��������ت�مارات المالي� �القيم� 
 بلغ األخرى:ال�ا�ل� �ن خ�ل ��ا������ر ال�خ� ال������ا�� 

) ألف دينار عربي حس���ابي في 5,508ر����يده المدين (
) 436مدين قدره ( مقارنة بر��������يد، 2018نهاية عام 

  .2017ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام 
  

 حقوق المساهمين
  

ارتفعت حقوق مس��اهمي الص��ندوق المتمثلة برأس المال 
ألف دين����ار عربي  1,313,080واالحتي����اطي����ات إلى 
 1,262,880مقارنة بمبلغ ، 2018حسابي في نهاية عام 

، أي 2017ألف دين��ار عربي حس��������ابي في نه��اي�ة ع�ام 
ألف دين��ار عربي حس��������ابي  50,200زي��ادة مق��داره��ا ب

) 3المائة. يو���� الش��كل رقم (في  4وبنس��بة نمو قدرها 
أدناه تطّور حقوق مس�����اهمي ������ندوق النقد العربي من� 

 . 2018ديسمبر  31إنشائه وحتى 
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أما �����افي حقوق المس����اهمين اآلخرين في المؤس����س����ة 
الت��ابع��ة، التي تمث��ل حص��������ة المس��������اهمين اآلخرين في 

أسمال واحتياطيات برنامج تمويل التجارة العربية، فقد ر
ألف دينار عربي حس�������ابي كما في نهاية  121,297بلغ 

ألف دين���ار عربي  116,353مع ب���المق���ارن���ة  2018
قة، بارتفاع قدره حس�������ابي كما في نهاية الس�������نة الس�������اب

في  4ألف دينار عربي حس�������ابي وما نس�������بته  4,944
لفروق��ات الن��اتج��ة عن يعود �ل��ك بمعظم��ه إلى ا .الم��ائ��ة

االخت�� في س�������عر تحوي��ل ال��دوالر األمريكي (عمل��ة 
كما  ،مقابل الدينار العربي الحس��ابي ،األس��ا� للبرنامج)

  .2017عام نهاية السعر في مقابل  2018في نهاية عام 
  

بلغ مجموع حقوق المس�������اهمين في الص�������ندوق  ،بذلك
 1,434,377والمساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة 

مقارنة  ،2018ألف دينار عربي حس�����ابي في نهاية عام 
ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام  1,379,233مع 

. توزعت توظيفات الموارد على تمويل عمليات 2017
ط االئتمان للوكاالت وخطو ،ا�قرا� للدول األعض����اء

وأ�����ول أخرى  ،الوطنية المعتمدة، واس����تثماراٍت ماليّةٍ 
  اه:على النحو المبين أدن

  
 قروض للدول األعضاء 
  

بلغ ر�������يد القرو� القائمة في �مة الدول األعض������اء 
ديسمبر  31ألف دينار عربي حسابي كما في  502,558

ألف دين��ار  486,578، في حين بلغ الر��������ي��د 2018
التزام��ات  أم��ا.  2017عربي حس��������ابي في نه��اي��ة ع��ام 

الص�������ندوق للقرو� المتعاقد عليها والقائمة مع الدول 
ين��ار عربي ألف د 574,279فق��د بلغ��ت  ،اءاألعض��������

.  تمثّل التزامات 2018ديس������مبر  31حس������ابي كما في 
القرو� أر����������دة القرو� الق��ائم��ة في �م��ة ال��دول 
األعض���اء مض���افاً إليها أر����دة القرو� المتعاقد عليها 

ألف دين��ار عربي  71,721و�ير المس�������حوب��ة الب��الغ��ة 
  .2018حسابي بنهاية عام 

  
 خطوط االئتمان

  
دم المؤس����س����ة التابعة (برنامج تمويل التجارة العربية) تق

خطوط ائتم��ان مقّوم��ة بعمل��ة األس��������ا� وهو ال��دوالر 
األمريكي لوكاالت وطنية معتمدة لتمويل الص�������ادرات 
والواردات للس��لع العربية وال�دمات المص��احبة لها.  بلغ 

ديس���مبر  31ر����يد س���حوبات خطوط االئتمان كما في 
 888دينار عربي حسابي ( لفأ 212,713مبلغ  2018

 197,684مليون دوالر أمريكي) بالمقارنة بر����يد بلغ 
مليون دوالر أمريكي)  845ألف دينار عربي حس����ابي (

  .2017في نهاية عام 
  

 ودائع لدى البنوك المركزية
  

اس���تناداً إلى المادة الرابعة ع����رة من اتفاقية الص���ندوق، 
المكتتب بها المساهمة في المائة من قيمة  2سددت نسبة 

أس���اس���اً في رأس���مال الص���ندوق بعملة العض���و الوطنية، 
وأودعت لدى البنوك المركزية في الدول األعض�������اء.  
تقوم كل دولة عض�������و بتعديل مبلغ المس�������اهمة بالعملة 
الوطنية في نهاية كل س���نة على أس���ا� س���عر الص���ر� 

بما يحافظ على ، المحدّد من قِبل ��������ندوق النقد الدولي
ة للمس��������اهم��ة مقّوم��ة ب��ال��دين��ار العربي القيم��ة االس�������مي��

ية لدى البنوك  بالعم�ت الوطن الحس�������ابي. تبلغ الودائع 
 ،ألف دينار عربي حس�������ابي 5,336المركزية ما يعادل 

  .2017و 2018ديسمبر  31كما في 
  

 االستثمارات
 

تتكون المحفظة االستثمارية الموّحدة من حسابات جارية 
وحس��������ا�  ،وكألج��ل ل��دى البنوودائع  ،وتح��ت الطل��ب

الحائزين اآلخرين لدى ������ندوق النقد الدولي، ومحفظة 
االس���تثمارات المالية، مطروحاً منها الودائع المقبولة من 
المؤسسات النقدية والمالية العربية.  بلغت قيمة المحفظة 

ألف دين��ار عربي  715,175االس�������تثم��اري��ة الموح��دة 
ت قيمته��ا ، بينم��ا بلغ��2018حس��������ابي في نه��اي��ة ع��ام 

ألف دين��ار عربي حس��������ابي في نه��اي��ة ع��ام  714,106
2017.   

  
 موجودات أخرى 
  

تتضمن الموجودات األخرى مساهمة الصندوق المقّومة 
بالدينار الكويتي في رأس��مال المؤس��س��ة العربية لض��مان 
االس����تثمار وائتمان الص����ادرات.  بلغت قيمة المس����اهمة 

، 2018ألف دينار عربي حس���ابي في نهاية عام  8,013
ألف دينار عربي حس�����ابي في  7,871بلغت قيمتها بينما 

محافظي ��������ندوق النقد ن مجلس . كا2017نهاية عام 
 ،2002) لع�ام 6بموج�ب قراره رقم ( ،ق�د واف� العربي

في زيادة  ،نيابة عن دوله األعض�������اء ،على المس�������اهمة
ألف دينار كويتي  8,118رأس���مال المؤس���س���ة بما يعادل 
 2015) لعام 3راره رقم (تم س���دادها بالكامل. �م اتبعه بق

المؤس���س���ة القا����ي باكتتا� الص���ندوق بزيادة رأس���مال 
من مس���اهمته القائمة، أ� ما يعادل  في المائة 25بنس���بة 
ألف دينار كويتي وتس��ديدها على خمس��ة أقس��اط  2,030

ألف دينار  10,148 إلىمتساوية، لتصل بذلك مساهمته 
  تتب بها.  كويتي.  قام الصندوق بسداد كامل الزيادة المك

  
  نتائج األعمال  
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، بع���د اس�������تبع���اد م���ا يخ� 2018ديس�������مبر  31في 
ألف  35,129المساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة، 

ألف دينار  33,094مقارنة بمبلغ دينار عربي حس������ابي 
ل عربي حس�����ابي للس�����نة الس�����ابقة.  يتمثل ص�����افي الدخ

  بعناصر الدخل واإلنفاق التالية:
  
 الدخل 

  
بلغ إجمالي الدخل الموحد للص��ندوق والمؤس��س��ة التابعة، 
بعد اس����تقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من 

ألف  45,137المؤس��س��ات النقدية والمالية العربية، مبلغ 
ديس�����مبر  31دينار عربي حس�����ابي للس�����نة المنتهية في 

ألف دينار عربي حسابي  42,073بلغ ، مقارنة بم2018
  بقة.  للسنة السا

  
 المصروفات اإلدارية والعمومية 
  

ألف  6,255لمص�����روفات اإلدارية والعمومية ابلغ إجمالي 
، 2018ديسمبر  31 دينار عربي حسابي للسنة المنتهية في

ألف دينار عربي حس�������ابي للس������نة  5,927مقارنة بمبلغ 
نفقات العاملين ومصروفات  السابقة.  تتضمن بنود اإلنفاق

إ����افة  ،المحافظين والمديرين التنفيذييناجتماعات مجلس 
المكاتب والض���يافة واالتص���االت  أ�����الإلى مص���روفات 

  والمصروفات البنكيّة واالستشارات.
  
  المعونة الفنيةنفقات  
  

يق���دّم الص�������ن���دوق برامج معون���ة فني���ة لل���دول العربي���ة 
مية ودولية بإطار تس��اهم فيها مؤس��س��ات إقلي ،األعض��اء

الش�����راكات معها.  بلغ اإلنفاق على برامج المعونة الفنية 
ألف دينار  818ما مجموعه  2018المقدّمة خالل عام 

مس��اهمات عينية ونقدية من  يتض��منبما عربي حس��ابي، 
ألف دين��ار عربي  214الجه��ات المش��������ارك��ة بحوالي 

من مجموع اإلنفاق.  بذلك  في المائة 26حس��ابي، بنس��بة 
ندوق من مجمل اإلنفاق ب ألف  604لغ ما تحّمله الص�������

ما تحّمله الص����ندوق  بلغحين في دينار عربي حس����ابي. 
خالل  ألف دينار عربي حس���ابي 576من مجمل اإلنفاق 

خالل الع���ام  بلغ مجموع اإلنف���اق، حي���� 2017ع���ام 
نار عربي حس�������ابي، س�������اهم� 783 المذكور  ألف دي

ألف  207الي المؤس�������س�������ات اإلقليمية والدولية فيه بحو
   .في المائة 26دينار عربي حسابي بنسبة 

  
  العمالت 
  

يعتمد الصندوق في توظيف موارده المالية سياسة تجنب 
بااللتزام بتوزيع موجوداته بالعمالت  ،مخاطر العمالت

بش�����كل متوافق مع أوزان س�����لة العمالت المكّونة لوحدة 

 التي يرتبط بها الدينار العربي ،حقوق الس���حب الخاص���ة
جميع عمليات اإلقرا� للدول األعض��اء  تتمالحس��ابي.  

بالدينار العربي الحسابي.  يتم تضمين حصة الصندوق 
 تتمالتي  ،ارة العربي��ةفي عملي��ات برن��امج تموي��ل التج��

ة  ،ب��ال��دوالر األمريكي كجزء من الش�������ريح��ة ال��دوالري��ّ
ّظف الموارد األخرى في عمالت وَ لمحفظ��ة العمالت. تٌ 

  .رافقة بعقود آجلةقابلة للتحويل مت
  

يبيّن الج��دول أدن��اه أوزان العمالت المكّون��ة لوح��دة حقوق 
التي يعادل الدينار العربي الحسابي ثالثاً  ،السحب الخاصة

وكذلك  2017ونهاية س���نة  2018منها كما في نهاية س���نة 
  .2016سبتمبر  30األوزان المعمول بها اعتباراً من 

  
  لفلسطينياإلنساني للشعب ا العونتخصيصات 

  
يُس���اهم ص���ندوق النقد العربي في الُجهد الجماعي للهيئات 

لش������عب بهد� تقديم العون اإلنس�������اني ل ،المالية العربية
من  في المائة 10الفلس������طيني، �لك بتخص������ي� نس������بة 

.  بهذا 2002منذ العام  للص���ندوق ص���افي الدخل الس���نوي
قراره بموجب  ،محافظي الص��ندوقوافق مجلس  ،اإلطار
اجتماعه الس������نوي الص������ادر عن  2018لس������نة ) 7رقم (

األردنية الها����مية المملكة المنعقد في  ،الحادي واألربعين
س�������اد� التخص������يٍ� العلى  ،2018أبريل  10بتاريخ 
مليون دين��ار عربي  3.309بل���� قيمت��ه  ، ال��ذيعش������ر

مليون دوالر أمريكي).  14.4حس�����ابي (ما يعادل حوالي 
ّرها مجلس وص����ل بذلك مجموع التخص����يص����ات التي أق

إلى  ،لش������عب الفلس������طينياإلنس������اني ل لدعمل ،المحافظين
نار عربي حس�������ابي (ما يعادل حوالي مليون دي 46.787
  مليون دوالر أمريكي). 206.5

  
يعتم��د مجلس الم��ديرين التنفي��ذيين مكون��ات البرامج التي 

عليها  تفقٌ مُ  بناًء على منهجيّةٍ  ،اإلنس������اني الدعملها يوّجه 
 .بإدارة البنك اإلس�����المي للتنمية ،مع ص�����ندوق األقص�����ى

مش���اركة معالي محاف� في المنهجية المش���ار إليها ل وتتمثّ 
فلس������طين لدى ص������ندوق النقد العربي بالتوص������ية دولة 

ش������ّكل اإلطار العام لبرامج ومكونات بالقطاعات التي تُ 
المش�������اريع المقتر� تنفيذها لكل تخص������ي�، بما ي�خذ 

بار التنس������يق الالزم مع محافظ ية باالعت ي الهيئات المال
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أما �����افي حقوق المس����اهمين اآلخرين في المؤس����س����ة 
الت��ابع��ة، التي تمث��ل حص��������ة المس��������اهمين اآلخرين في 

أسمال واحتياطيات برنامج تمويل التجارة العربية، فقد ر
ألف دينار عربي حس�������ابي كما في نهاية  121,297بلغ 

ألف دين���ار عربي  116,353مع ب���المق���ارن���ة  2018
قة، بارتفاع قدره حس�������ابي كما في نهاية الس�������نة الس�������اب

في  4ألف دينار عربي حس�������ابي وما نس�������بته  4,944
لفروق��ات الن��اتج��ة عن يعود �ل��ك بمعظم��ه إلى ا .الم��ائ��ة

االخت�� في س�������عر تحوي��ل ال��دوالر األمريكي (عمل��ة 
كما  ،مقابل الدينار العربي الحس��ابي ،األس��ا� للبرنامج)

  .2017عام نهاية السعر في مقابل  2018في نهاية عام 
  

بلغ مجموع حقوق المس�������اهمين في الص�������ندوق  ،بذلك
 1,434,377والمساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة 

مقارنة  ،2018ألف دينار عربي حس�����ابي في نهاية عام 
ألف دينار عربي حسابي في نهاية عام  1,379,233مع 

. توزعت توظيفات الموارد على تمويل عمليات 2017
ط االئتمان للوكاالت وخطو ،ا�قرا� للدول األعض����اء

وأ�����ول أخرى  ،الوطنية المعتمدة، واس����تثماراٍت ماليّةٍ 
  اه:على النحو المبين أدن

  
 قروض للدول األعضاء 
  

بلغ ر�������يد القرو� القائمة في �مة الدول األعض������اء 
ديسمبر  31ألف دينار عربي حسابي كما في  502,558

ألف دين��ار  486,578، في حين بلغ الر��������ي��د 2018
التزام��ات  أم��ا.  2017عربي حس��������ابي في نه��اي��ة ع��ام 

الص�������ندوق للقرو� المتعاقد عليها والقائمة مع الدول 
ين��ار عربي ألف د 574,279فق��د بلغ��ت  ،اءاألعض��������

.  تمثّل التزامات 2018ديس������مبر  31حس������ابي كما في 
القرو� أر����������دة القرو� الق��ائم��ة في �م��ة ال��دول 
األعض���اء مض���افاً إليها أر����دة القرو� المتعاقد عليها 

ألف دين��ار عربي  71,721و�ير المس�������حوب��ة الب��الغ��ة 
  .2018حسابي بنهاية عام 

  
 خطوط االئتمان

  
دم المؤس����س����ة التابعة (برنامج تمويل التجارة العربية) تق

خطوط ائتم��ان مقّوم��ة بعمل��ة األس��������ا� وهو ال��دوالر 
األمريكي لوكاالت وطنية معتمدة لتمويل الص�������ادرات 
والواردات للس��لع العربية وال�دمات المص��احبة لها.  بلغ 

ديس���مبر  31ر����يد س���حوبات خطوط االئتمان كما في 
 888دينار عربي حسابي ( لفأ 212,713مبلغ  2018

 197,684مليون دوالر أمريكي) بالمقارنة بر����يد بلغ 
مليون دوالر أمريكي)  845ألف دينار عربي حس����ابي (

  .2017في نهاية عام 
  

 ودائع لدى البنوك المركزية
  

اس���تناداً إلى المادة الرابعة ع����رة من اتفاقية الص���ندوق، 
المكتتب بها المساهمة في المائة من قيمة  2سددت نسبة 

أس���اس���اً في رأس���مال الص���ندوق بعملة العض���و الوطنية، 
وأودعت لدى البنوك المركزية في الدول األعض�������اء.  
تقوم كل دولة عض�������و بتعديل مبلغ المس�������اهمة بالعملة 
الوطنية في نهاية كل س���نة على أس���ا� س���عر الص���ر� 

بما يحافظ على ، المحدّد من قِبل ��������ندوق النقد الدولي
ة للمس��������اهم��ة مقّوم��ة ب��ال��دين��ار العربي القيم��ة االس�������مي��

ية لدى البنوك  بالعم�ت الوطن الحس�������ابي. تبلغ الودائع 
 ،ألف دينار عربي حس�������ابي 5,336المركزية ما يعادل 

  .2017و 2018ديسمبر  31كما في 
  

 االستثمارات
 

تتكون المحفظة االستثمارية الموّحدة من حسابات جارية 
وحس��������ا�  ،وكألج��ل ل��دى البنوودائع  ،وتح��ت الطل��ب

الحائزين اآلخرين لدى ������ندوق النقد الدولي، ومحفظة 
االس���تثمارات المالية، مطروحاً منها الودائع المقبولة من 
المؤسسات النقدية والمالية العربية.  بلغت قيمة المحفظة 

ألف دين��ار عربي  715,175االس�������تثم��اري��ة الموح��دة 
ت قيمته��ا ، بينم��ا بلغ��2018حس��������ابي في نه��اي��ة ع��ام 

ألف دين��ار عربي حس��������ابي في نه��اي��ة ع��ام  714,106
2017.   

  
 موجودات أخرى 
  

تتضمن الموجودات األخرى مساهمة الصندوق المقّومة 
بالدينار الكويتي في رأس��مال المؤس��س��ة العربية لض��مان 
االس����تثمار وائتمان الص����ادرات.  بلغت قيمة المس����اهمة 

، 2018ألف دينار عربي حس���ابي في نهاية عام  8,013
ألف دينار عربي حس�����ابي في  7,871بلغت قيمتها بينما 

محافظي ��������ندوق النقد ن مجلس . كا2017نهاية عام 
 ،2002) لع�ام 6بموج�ب قراره رقم ( ،ق�د واف� العربي

في زيادة  ،نيابة عن دوله األعض�������اء ،على المس�������اهمة
ألف دينار كويتي  8,118رأس���مال المؤس���س���ة بما يعادل 
 2015) لعام 3راره رقم (تم س���دادها بالكامل. �م اتبعه بق

المؤس���س���ة القا����ي باكتتا� الص���ندوق بزيادة رأس���مال 
من مس���اهمته القائمة، أ� ما يعادل  في المائة 25بنس���بة 
ألف دينار كويتي وتس��ديدها على خمس��ة أقس��اط  2,030

ألف دينار  10,148 إلىمتساوية، لتصل بذلك مساهمته 
  تتب بها.  كويتي.  قام الصندوق بسداد كامل الزيادة المك

  
  نتائج األعمال  
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، بع���د اس�������تبع���اد م���ا يخ� 2018ديس�������مبر  31في 
ألف  35,129المساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة، 

ألف دينار  33,094مقارنة بمبلغ دينار عربي حس������ابي 
ل عربي حس�����ابي للس�����نة الس�����ابقة.  يتمثل ص�����افي الدخ

  بعناصر الدخل واإلنفاق التالية:
  
 الدخل 

  
بلغ إجمالي الدخل الموحد للص��ندوق والمؤس��س��ة التابعة، 
بعد اس����تقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من 

ألف  45,137المؤس��س��ات النقدية والمالية العربية، مبلغ 
ديس�����مبر  31دينار عربي حس�����ابي للس�����نة المنتهية في 

ألف دينار عربي حسابي  42,073بلغ ، مقارنة بم2018
  بقة.  للسنة السا

  
 المصروفات اإلدارية والعمومية 
  

ألف  6,255لمص�����روفات اإلدارية والعمومية ابلغ إجمالي 
، 2018ديسمبر  31 دينار عربي حسابي للسنة المنتهية في

ألف دينار عربي حس�������ابي للس������نة  5,927مقارنة بمبلغ 
نفقات العاملين ومصروفات  السابقة.  تتضمن بنود اإلنفاق

إ����افة  ،المحافظين والمديرين التنفيذييناجتماعات مجلس 
المكاتب والض���يافة واالتص���االت  أ�����الإلى مص���روفات 

  والمصروفات البنكيّة واالستشارات.
  
  المعونة الفنيةنفقات  
  

يق���دّم الص�������ن���دوق برامج معون���ة فني���ة لل���دول العربي���ة 
مية ودولية بإطار تس��اهم فيها مؤس��س��ات إقلي ،األعض��اء

الش�����راكات معها.  بلغ اإلنفاق على برامج المعونة الفنية 
ألف دينار  818ما مجموعه  2018المقدّمة خالل عام 

مس��اهمات عينية ونقدية من  يتض��منبما عربي حس��ابي، 
ألف دين��ار عربي  214الجه��ات المش��������ارك��ة بحوالي 

من مجموع اإلنفاق.  بذلك  في المائة 26حس��ابي، بنس��بة 
ندوق من مجمل اإلنفاق ب ألف  604لغ ما تحّمله الص�������

ما تحّمله الص����ندوق  بلغحين في دينار عربي حس����ابي. 
خالل  ألف دينار عربي حس���ابي 576من مجمل اإلنفاق 

خالل الع���ام  بلغ مجموع اإلنف���اق، حي���� 2017ع���ام 
نار عربي حس�������ابي، س�������اهم� 783 المذكور  ألف دي

ألف  207الي المؤس�������س�������ات اإلقليمية والدولية فيه بحو
   .في المائة 26دينار عربي حسابي بنسبة 

  
  العمالت 
  

يعتمد الصندوق في توظيف موارده المالية سياسة تجنب 
بااللتزام بتوزيع موجوداته بالعمالت  ،مخاطر العمالت

بش�����كل متوافق مع أوزان س�����لة العمالت المكّونة لوحدة 

 التي يرتبط بها الدينار العربي ،حقوق الس���حب الخاص���ة
جميع عمليات اإلقرا� للدول األعض��اء  تتمالحس��ابي.  

بالدينار العربي الحسابي.  يتم تضمين حصة الصندوق 
 تتمالتي  ،ارة العربي��ةفي عملي��ات برن��امج تموي��ل التج��

ة  ،ب��ال��دوالر األمريكي كجزء من الش�������ريح��ة ال��دوالري��ّ
ّظف الموارد األخرى في عمالت وَ لمحفظ��ة العمالت. تٌ 

  .رافقة بعقود آجلةقابلة للتحويل مت
  

يبيّن الج��دول أدن��اه أوزان العمالت المكّون��ة لوح��دة حقوق 
التي يعادل الدينار العربي الحسابي ثالثاً  ،السحب الخاصة

وكذلك  2017ونهاية س���نة  2018منها كما في نهاية س���نة 
  .2016سبتمبر  30األوزان المعمول بها اعتباراً من 

  
  لفلسطينياإلنساني للشعب ا العونتخصيصات 

  
يُس���اهم ص���ندوق النقد العربي في الُجهد الجماعي للهيئات 

لش������عب بهد� تقديم العون اإلنس�������اني ل ،المالية العربية
من  في المائة 10الفلس������طيني، �لك بتخص������ي� نس������بة 

.  بهذا 2002منذ العام  للص���ندوق ص���افي الدخل الس���نوي
قراره بموجب  ،محافظي الص��ندوقوافق مجلس  ،اإلطار
اجتماعه الس������نوي الص������ادر عن  2018لس������نة ) 7رقم (

األردنية الها����مية المملكة المنعقد في  ،الحادي واألربعين
س�������اد� التخص������يٍ� العلى  ،2018أبريل  10بتاريخ 
مليون دين��ار عربي  3.309بل���� قيمت��ه  ، ال��ذيعش������ر

مليون دوالر أمريكي).  14.4حس�����ابي (ما يعادل حوالي 
ّرها مجلس وص����ل بذلك مجموع التخص����يص����ات التي أق

إلى  ،لش������عب الفلس������طينياإلنس������اني ل لدعمل ،المحافظين
نار عربي حس�������ابي (ما يعادل حوالي مليون دي 46.787
  مليون دوالر أمريكي). 206.5

  
يعتم��د مجلس الم��ديرين التنفي��ذيين مكون��ات البرامج التي 

عليها  تفقٌ مُ  بناًء على منهجيّةٍ  ،اإلنس������اني الدعملها يوّجه 
 .بإدارة البنك اإلس�����المي للتنمية ،مع ص�����ندوق األقص�����ى

مش���اركة معالي محاف� في المنهجية المش���ار إليها ل وتتمثّ 
فلس������طين لدى ص������ندوق النقد العربي بالتوص������ية دولة 

ش������ّكل اإلطار العام لبرامج ومكونات بالقطاعات التي تُ 
المش�������اريع المقتر� تنفيذها لكل تخص������ي�، بما ي�خذ 

بار التنس������يق الالزم مع محافظ ية باالعت ي الهيئات المال

  
  

  لسحب الخاصةالمكونة لوحدة حقوق ا العمالت أوزان 
سعر وحدة حقوق السحب 

الخاصة مقابل العمالت المكونة 
  لها

ديسمبر  31 العملة
2018 

ديسمبر  31
2017 

سبتمبر  30
2016 

ديسمبر  31
2018  

 ديسمبر 31
2017  

 1.424 1.391 %41.73 %40.90 %41.88 يكيدوالر أمر
 1.188 1.213 %30.94 %32.55 %31.88 يورو

 1.054 1.095 %7.98 %8.16 %7.85 جنيه إسترليني
 160.236 153.383 %8.43 %7.43 %7.76 ين ياباني
  9.281  9.570 %10.92 %10.96  %10.63  الرينيمبي

 100.00% 100.00% 100.00%     
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ومع ص������ن��دوق النق��د العربي  جه��ةٍ العربي��ة األخرى من 
أخرى، وبحيث تتكامل  وص������ندوق األقص������ى من جهةٍ 

  لشعب الفلسطيني.للدعم اإلنساني لة المشاريع ذات األولويّ 
  

توّزع� التخص�����يص�����ات على قطاعات تش�����كل األبواب 
لة التي تندرج بإطارها مكونات المشاريع المموّ  ،الرئيسية

 للدعم اإلنس���انيمن تخص���يص���ات ص���ندوق النقد العربي 
  لشعب الفلسطيني كما يلي:ل

  
دعم ص����ندوق وإنش����اء مدارس جديدة، : التعليمقطاع  . 1

ترميم وصيانة وتجهيز وإقراض الطالب الفلسطيني، 
بلغ مجموع االعتمادات لدعم قطاع التعليم .  مدارسال

مليون دوالر أمريكي، ما يمثل نس������بة  82.4حوالي 
 .من مجمل المبالغ التي تم تخصيصها في المائة 40

  
إنش������اء مراكز طبية،  مثل :الص�������يةقطاع الخدمات  . 2

بن��اء وتو�������ع��ة مس������تش������في��ات، وتجهيزات طبي��ة و
بلغ مجموع االعتم��ادات .  لمس������تش������في��ات وعي��ادات

مليون دوالر أمريكي،  22.1حوالي الموجهة للقطاع 
 .جمالي التخصيصاتإمن  في المائة 11وبنسبة 

 
دعم  مثل :األهليةع د�م الم�������ات والجمعيات قطا . 3

مش������اريع تش�������يل وتأهيل وأنش������طة الهالل األحمر، 
مليون  29.4بلغ مجموع االعتمادات حوالي .  الشباب
بة أدوالر  مائة 14مريكي، وبنس������ جمالي إمن  في ال

 .التخصيصات
  

 :االقتصادية المندمجة والتمكين قطاع التنمية الريفيّ  . 4
دعم ويين، وتأهيل المناطق، دعم ص�������ار الحرف مثل

ية الطرق المياه والكهرباء والش������بكات والقرى،  ريف
طرق التعبيد وتأهيل ورا�������ي، األوا�������تص������ال� 

مشاريع وصحي، الصرف الإقامة شبكات وداخلية، ال
بلغ .  �������ر المحتاجة واأليتامالمرأة المنتجة، ودعم األُ 

مليون  66.1مجموع االعتم��ادات ل��دعم ه���ا القط��اع 
بة دوالر  مائة 32أمريكي، وبنس������ جمالي إمن  في ال

 .التخصيصات
  

إعمار  مثل :التاريخّيةقطاع حماية وتطوير المباني  . 5
بلغ .  البلدة القديمة بالقدس، وتأهيل المباني التاريخية

مليون دوالر  6.5 للقط���اع مجموع االعتم���ادات
لم���ائ���ة 3أمريكي، وبنس�������ب���ة  جم���الي إمن  في ا

 .التخصيصات
  

م، يوفّر الص������ندوق للكوادر الحكومية في إ�������افةً لما تقدّ 
فُر� الت��دري��ب وبن��اء الق��درات في مج��االت فلس������طين 

رش من خالل الدورات التدريبية ووِ ، تخصص الصندوق
وفق ، مها معهد الس�����يا������ات االقتص�����اديةالعمل التي يقدّ 

برام� ���نوية منت�مة بالتعاون مع العديد من الم����س��ات 
لدولي�ة، اإلقليمي�ة لدول وُيدعى إلي وا ها كوادر من جميع ا
ً  485، تدربين الفلس������طينيينبلغ عدد الم . العربية ، متدربا

  .2018حتى نهاية ديسمبر 
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 هيكل التنظيمي للصندوقال
 

 مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، والمدير العام :ص������ندوق النقد العربيلالهيكل التنظيمي  يتض������من
   .التنفيذيين رئيس مجلس المديرين

  
  مجلس المحافظين

  
وينتخب  ،الصندوقفي عضاء األدولة من الدول عينهما كل تمن محافظ ونائب للمحافظ  يتكون مجلس المحافظين

يتمتع يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق، وبالتناوب. من بين أعضائه رئيساً له المجلس 
ً سنوياً مجلس محافظي الصندوق يعقد جميع سلطات اإلدارة. ب في دولة  ،من كل عامفي النصف األول  ،اجتماعا

   : مجلس محافظي الصندوقالحالي لتشكيل اليوضح الجدول التالي خارجها. المقر أو 
  

 المحافظون ونواب المحافظين  الدول األعضاء

 معالي الدكتور زياد فريز المحافظ  المملكة األردنية الهاشمية
  عز الدين محي الدين كناكرية سعادة الدكتور  نائب المحافظ 

 معالي عبيد حميد الطاير المحافظ  ولة اإلمارات العربية المتحدةد
 معالي مبارك راشد المنصوري  نائب المحافظ 

 مملكة البحرين
  )1(سلمان بن خليفة آل خليفة معالي الشيخ   المحافظ

  محمد المعراجسعادة رشيد   نائب المحافظ

 الجمهورية التونسية
  ) 2(باسيمعالي الدكتور مروان الع  المحافظ

   )3(مراد عبد السالم سعادة   نائب المحافظ

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   عبد الرحمان راويةمعالي   المحافظ

  سعادة محمد لوكال  نائب المحافظ

 جمهورية جيبوتي
  معالي بودي أحمد روبلة  المحافظ

  سعادة عثمان أحمد علي  نائب المحافظ

 السعوديةالمملكة العربية 
  الجدعان عبد هللامعالي محمد بن   المحافظ

  الخليفي معبد الكريمعالي الدكتور أحمد بن   نائب المحافظ

 جمهورية السودان
   )4(معتز موسى عبد هللا سالم معالي   المحافظ

  ) 5(محمد خير الزبير سعادة الدكتور   نائب المحافظ

 الجمهورية العربية السورية
  لدكتور مأمون حمدانمعالي ا  المحافظ

  )6(حازم يونس قرفول سعادة الدكتور   نائب المحافظ

 جمهورية الصومال الفيدرالية
  )7(عبد الرحمن دعاله بيله معالي   المحافظ

  سعادة بشيـر عيسـى  نائب المحافظ

 جمهورية العراق
  معالي الدكتور علي محسن إسماعيل المحافظ

  ح الدين حامد جعاطةسعادة الدكتور صال نائب المحافظ
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 المحافظون ونواب المحافظين  الدول األعضاء

 البلوشيمعالي درويش بن إسماعيل بن علي  المحافظ  سلطنة ُعمان
 طاهر بن سالم بن عبد هللا العمريسعادة  نائب المحافظ 

 عبير عوده معالي  المحافظ  دولة فلسطين
 صطفى أبو شحادة سعادة الدكتور رياض م نائب المحافظ 

 معالي علي شريف العمادي  المحافظ  دولة قطر
 معالي الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثاني نائب المحافظ 

  سيد علي سيد شيخانمعالي  المحافظ جمهورية القمر المتحدة

  يونس إيمانسعادة  نائب المحافظ 

 جرف حالدكتور نايف فالح مبارك المعالي  المحافظ  دولة الكويت 
 معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل نائب المحافظ 

 معالي رياض توفيق سالمة المحافظ  الجمهورية اللبنانية
 سعادة رائد شرف الدين نائب المحافظ  

 الكبيرالصديق عمر  سعادة المحافظ  دولــــة ليبيــــــــا
 محافظ مصرف ليبيا المركزينائب  سعادة نائب المحافظ 

 معالي طارق حسن علي عامر  المحافظ  ة مصر العربيةجمهوري
 )8(محمد معيط معالي الدكتور  نائب المحافظ 

 )9(محمد بنشعبون معالي  المحافظ  المغربيةالمملكة 
 معالي عبد اللطيف الجواهري  نائب المحافظ 

 معالي عبد العزيز ولد داهي  المحافظ  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 سعادة بومدين ولد الطايع ئب المحافظنا 

 معالي أحمد عبيد الفضلي المحافظ  الجمهورية اليمنية
 )10(الدكتور محمد منصور زمام  معالي المحافظنائب  

  
  2018، اعتباراً من ديسمبر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفةلخلفاً ) 1(
  2018اً من فبراير ، اعتبارخلفاً لمعالي الدكتور الشاذلي العياري) 2(
  2018 أكتوبر، اعتباراً من ) خلفاً لسعادة أحمد طرشي3(
  2018 سبتمبر، اعتباراً من الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي ) خلفاً لمعالي4(
  2018 سبتمبر، اعتباراً من ) خلفاً لسعادة الدكتور حازم عبد القادر أحمد بابكر5(
  2018 سبتمبر، اعتباراً من ام) خلفاً لسعادة الدكتور دريد درغ6(
  2018 مارس، اعتباراً من محمد آدن إبراهيم فرجيتي ) خلفاً لمعالي7( 
  2018 يونيو، اعتباراً من الدكتور عمرو عبد العزيز الجارحي ) خلفاً لمعالي8(
  2018 سبتمبر، اعتباراً من محمد بوسعيد ) خلفاً لمعالي9(
  2018 فبرايراعتباراً من  ،منصر صالح القعيطي ) خلفاً لمعالي10(
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  2018 يونيو، اعتباراً من الدكتور عمرو عبد العزيز الجارحي ) خلفاً لمعالي8(
  2018 سبتمبر، اعتباراً من محمد بوسعيد ) خلفاً لمعالي9(
  2018 فبرايراعتباراً من  ،منصر صالح القعيطي ) خلفاً لمعالي10(
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  مجلس المديرين التنفيذيين
  

يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيساً للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء غير متفرغين 
ينتخبهم مجلس المحافظين من الدول األعضاء، يعيـّنون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس اإلشراف 

مجلس المديرين التنفيذيين الجدول التالي تشكيل  يوضحلى نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسباً من مشورة. ع
  :2018كما في نهاية ديسمبر  ،)2016-2019(
  

  

القوة التصويتية  الدولة/الدول التي يمثلونها المديرون التنفيذيون
)%( 

  تنفيذيينالدير العام رئيس مجلس المديرين الم الحميدي عبد هللابن  نعبد الرحممعالي الدكتور 

 13.96 المملكة العربية السعودية سعادة محمد بن صالح الغفيلي 

 12.27 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة عبد الحق بجاوي

 12.27 جمهورية العراق  مازن صباح أحمدسعادة 

 *19.65 لعربيةجمهورية مصر ا 1(اليمن)  شكيب الحبيشيسعادة 
  الجمهورية اليمنية 
  جمهورية السودان  
   جمهورية الصومال الفيدرالية 

  جمهورية جيبوتي 
  جمهورية القمر المتحدة

 15.13 دولة الكويت ) اإلماراتسعادة يونس حاجي الخوري (
  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  12.87  المملكة المغربية 2 (تونس) نادية قمحةسعادة 
    دولة ليبيا 

    الجمهورية التونسية 
    الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 6.77 دولة قطر البحرين) ( خليفةسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل 
  مملكة البحرين 
  سلطنة ُعمان 

 7.07 الجمهورية العربية السورية األردن) ( غنماسعادة زياد أسعد 
  شميةالمملكة األردنية الها 
  الجمهورية اللبنانية 
  دولة فلسطين 
  

  تتأثر القوة التصويتية المبينة أعاله بسبب الوقف المؤقت لعضوية جمهورية الصومال الفيدرالية.* 
  
  2018) خلفاً لسعادة عباس أحمد الباشا اعتباراً من يوليو 1
  2018اعتباراً من أكتوبر خلفاً لسعادة محمد الرقيق ) 2
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  رة التنفيذية للصندوقاإلدا

  
يعيّن مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة 

والمسؤول عن اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين. يعتبر مدير عام الصندوق الرئيس األعلى لموظفي الصندوق 
ً  ،جميع أعماله يساعد  عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي. ويقدم تقريراً سنويا

إضافة إلى الدوائر، يتضّمن الهيكل  .دوائر عدةالمدير العام في إنجاز أعمال الصندوق موظفون فنيون ينتظمون في 
جنتي القروض واالستثمار خمس لجان، منها لجنتين دائمتين، هما لم تشكيل كما ت .التنظيمي مكتباً للتدقيق الداخلي

الذي وافق  ،المنصوص عليهما في اتفاقية الصندوق، إضافة إلى اللجنة اإلدارية التي أنشئت بموجب نظام العاملين
، إضافة إلى لجنة وتم اعتماده من قِبل مجلس المحافظين، ولجنة إدارة المخاطر ،عليه مجلس المديرين التنفيذيين

  عن مجلس المديرين التنفيذيين. المراجعة والمخاطر المنبثقة 
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  مالحق التقرير

 77 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

  جداول القروض ):1ملحق رقم (

  

رقم السنة
تس���ي�  ت������يممتدعاديتلق�ا�يالدول�ةالق�رض

ت��حي� تس��ي� الن���تجاري
هيكلي

تس��ي� دع��م 
ال�ي����ة الم�اتي����ة 
للم�������روعا� 

ال�����ير� 
والمت�����ة

 إجمالي
 السنة

4,688م���19781
1,875ا����ودان2

6,56300000006,563
750موريتانيا19793

1,875ا�������4
750سوريا5
1,875ا����ودان6
11,250ا����ودان7

5,250011,2500000016,500
750موريتانيا19808

4,500موريتانيا9
1,500ا���وما�10
5,000ا����ودان11

2,2504,50005,000000011,750
2,940ا�ي���198112

1,875ا�������13
31,850ا�������14
3,600ا�������15
8,820ا�ي���16
9,800ا�������17
1,440ا���وما�18
12,740ا���وما�19
1,875ا����ودان20
3,675ا�ي���21

15,4058,82044,5909,800000078,615
5,000ا����ودان198222

3,600ا����ودان23
2,190موريتانيا24
1,875ا�������25
2,940سوريا26
8,240موريتانيا27
3,675ا�ي���28
3,920ا�ي���29

14,280013,2403,920000031,440
27,930ا������ا�198330

4,800ا����ودان31
1,875ا����ودان32
3,920ا�ي���33
750موريتانيا34
27,000ا������ا�35
3,000سوريا36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700ا�ي���39

34,5455,700031,8008,88000080,925
1,500ا���وما�198440

4,900ا�ي���41
4,335ا����ودان42
1,875ا�������43
3,690ا�ي���44

7,06504,33504,90000016,300
3,975ا�ي���198545

3,600ا�������46
3,750ا�������47
5,100ا�ي���48
1,050األردن49
2,660األردن50
700األردن51
2,190موريتانيا52
27,930ا������ا�53

42,495007,76070000050,955

ج��دول ( �-1): ت�اق�دا� الق�روض م�� ال�دول ا�ع��ا� ��ن��اً (1978 - 2018)

�ل� د�نار ع�ر�ي �س��ا�ي  
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  جداول القروض ):1ملحق رقم (
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رقم السنة
تس���ي�  ت������يممتدعاديتل��ا�يالد�ل�ةال����

ت���ي� تس��ي� الن���تجاري
هيكلي

تس�ي� دع�م 
ال�ي���ة الم�اتي���ة 
للم��������عا� 

ال����ي�� 
�المت�����ة

 إجمالي
 السنة

3,675ا�ي���198654
1,875ا�������55
2,940سوريا56
2,400سوريا57
6,250ا�������58
2,500ا�������59
3,250موريتانيا60
1,500موريتانيا61
3,675تونس62
3,990األردن63
1,500تونس64

21,5556,2503,25002,50000033,555
3,450تونس198765

2,500ا�ي���66
18,620ا������ا�67

02,5000022,07000024,570
1,875ا�������198868

3,690ا�ي���69
1,960األردن70
7,350ا�������71
18,620ا������ا��72
2,460موريتانيا73
6,150ا�ي���74
4,687م���75
3,975ا�ي���76
2,190موريتانيا77
5,100ا�ي���78
8,200سوريا79
27,930ا������ا��80
27,930ا������ا�81

79,62714,35002,46025,680000122,117
3,300ا������ا�198982

5,320األردن83
5,250م���84
17,150ا�������85
41,640ا������ا��86

8,55046,96017,1500000072,660
9,050موريتانيا199087

6,625م���88
009,0506,625000015,675

1991
14,800ا�������199289

3,675تونس90
3,675014,8000000018,475

3,250موريتانيا199391
003,25000003,250

11,340ا�ي���199492
2,460موريتانيا93
7,980األردن94
29,150ا������ا��95

11,340037,1302,460000050,930
15,120ا�ي���199596

5,175تونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,3200000025,615
31,230ا������ا��199699

4,955موريتانيا100
0036,1850000036,185

ج��د�� (  �-1)�  ت�اق��دا� ال������ م��ع ال��د�� ا�ع���ا� ���ن��اً (1978 -  2018) -  تابع

�ل� د�نار ع��بي �س��ابي  
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رقم السنة
تس���ي�  ت������يممتدعاديتل��ا�يالد�ل�ةال����

ت���ي� تس��ي� الن���تجاري
هيكلي

تس�ي� دع�م 
ال�ي���ة الم�اتي���ة 
للم��������عا� 

ال����ي�� 
�المت�����ة

إجمالي
 السنة

2,660األردن1997101
367جيبوتي102
19,656الي���103

036719,6562,660000022,683
3,910األردن1998104

9,057الي���105
00000012,967012,967

30,605ال�����ا��1999106
5,175تونس107
10,878ال������108
5,072تونس109
3,675لبنان110

8,8500000046,555055,405
245جيبوتي2000111

3,601لبنان112
4,000موريتانيا113
7,400ال������114
23,153م���115

004,2457,4000026,754038,399
5,214األردن2001116

14,504ال������117
15,750م���118
23,625م���119
3,450تونس120
6,762تونس121

23,6250019,2000026,480069,305
30,870م���2002122

420جيبوتي123
3,675لبنان124

3,6750000031,290034,965
11,100ال������2003125

368جيبوتي126
55,125م���127

0055,49300011,100066,593
184ال����� ال�ت����� 2004128

5,175تونس129
9,800ال���ودان130
23,625م���131

18409,80000028,800038,784
8,600موريتانيا2005132

9,800ال���ودان133
6,825لبنان134

008,60000016,625025,225
350جيبوتي2006135

0000003500350
2,000سوريا2007136

9,100لبنان137
00000011,100011,100

184ال����� ال�ت����� 2008138
614جيبوتي139
9,600سوريا140
18,200لبنان141

018400018,8149,600028,598

ج��د�� (  �-1)�  ت�اق��دا� ال������ م��ع ال��د�� ا�ع���ا� ���ن��اً (1978 -  2018) -  تابع

�ل� د�نار ع��بي �س��ابي  
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29,150ا������ا��95

11,340037,1302,460000050,930
15,120ا�ي���199596

5,175تونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,3200000025,615
31,230ا������ا��199699

4,955موريتانيا100
0036,1850000036,185
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رقم السنة
تس���ي�  ت������يممتدعاديتل��ا�يالد�ل�ةال����

ت���ي� تس��ي� الن���تجاري
هيكلي

تس�ي� دع�م 
ال�ي���ة الم�اتي���ة 
للم��������عا� 

ال����ي�� 
�المت�����ة

إجمالي
 السنة

2,660األردن1997101
367جيبوتي102
19,656الي���103

036719,6562,660000022,683
3,910األردن1998104

9,057الي���105
00000012,967012,967

30,605ال�����ا��1999106
5,175تونس107
10,878ال������108
5,072تونس109
3,675لبنان110

8,8500000046,555055,405
245جيبوتي2000111

3,601لبنان112
4,000موريتانيا113
7,400ال������114
23,153م���115

004,2457,4000026,754038,399
5,214األردن2001116

14,504ال������117
15,750م���118
23,625م���119
3,450تونس120
6,762تونس121

23,6250019,2000026,480069,305
30,870م���2002122

420جيبوتي123
3,675لبنان124

3,6750000031,290034,965
11,100ال������2003125

368جيبوتي126
55,125م���127

0055,49300011,100066,593
184ال����� ال�ت����� 2004128

5,175تونس129
9,800ال���ودان130
23,625م���131

18409,80000028,800038,784
8,600موريتانيا2005132

9,800ال���ودان133
6,825لبنان134

008,60000016,625025,225
350جيبوتي2006135

0000003500350
2,000سوريا2007136

9,100لبنان137
00000011,100011,100

184ال����� ال�ت����� 2008138
614جيبوتي139
9,600سوريا140
18,200لبنان141

018400018,8149,600028,598
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رقم السنة
تس���ي�  ت������يممتدعاديتل��ا�يالد�ل�ةال����

ت���ي� تس��ي� الن���تجاري
هيكلي

تس�ي� دع�م 
ال�ي���ة الم�اتي���ة 
للم��������عا� 

ال����ي�� 
�المت�����ة

 إجمالي
 السنة

7,365األردن2009142
12,275األردن143
47,863ا�������144
9,120موريتانيا145
21,880ا�������146

7,3650021,8800069,258098,503
9,820األردن2010147

17,185األردن148
47,863ا�������149
43,000ا�ي���150

0043,0009,8200065,0480117,868
13,675ا�������2011151

43,725م���152
58,300م���153

43,725000013,67558,3000115,700
7,365األردن2012154

21,000ا�ي���155
24,000ا�ي���156
15,935تونس157
12,750تونس158
9,562تونس159
27,350ا�������160

16,92721,000064,1000015,9350117,962
9,800ا����ودان2013161

21,000ا�ي���162
12,790األردن163
12,790األردن164
787ا������ ا��ت����� 165
12,000تونس166
20,000تونس167
60,000ا�������168

021,00013,57712,79000101,8000149,167
20,000موريتانيا2014169

36,510ا�ي���170
0056,5100000056,510

13,285األردن2015171
78,880م���172
59,160م���173
39,900ا����ودان174

59,160039,90000092,1650191,225
9,964األردن2016175

12,340موريتانيا176
81,820م���177

9,9640094,1600000104,124
13,400األردن2017178

69,500ا�������179
00013,4000069,500082,900

18,532تونس2018180
18,532تونس181
22,800ا����ودان182
87,700م���183
41,125ا�������184

00059,657000129,032188,689

431,250146,751450,331374,89264,73032,489693,627129,0322,323,102 المجم�������������
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عدد الدول المستفيدة من ���������  �������������
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من ���������� �����������مليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

326.090المملكة األردنية الهاشمية633.724المملكة األردنية الهاشمية
260.380الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية628.762الجمهورية التونسية

570.285جمهورية السودان127.930الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
112.740جمهورية الصومال511.100جمهورية السودان

155.125جمهورية مصر العربية49.030الجمهورية العربية السورية
363.800المملكة المغربية34.440جمهورية الصومال

861.345الجمهورية اإلسالمية الموريتانية487.090جمهورية العراق
399.166الجمهورية اليمنية27.350الجمهورية اللبنانية

20.613جمهورية جيبوتي6141.135جمهورية مصر العربية
10.787جمهورية القمر المتحدة1029.550المملكة المغربية

710.320الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
940.635الجمهورية اليمنية

10.184جمهورية القمر المتحدة
64431.25029450.331

عدد الدول المستفيدة من ���������� �����������
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من ��������� ���������مليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

34.620المملكة االردنية الهاشمية15.320المملكة األردنية 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 اإلسالمية الموريتانية
12.500المملكة المغربية780.290الجمهورية اليمنية
313.920الجمهورية اليمنية10.367جمهورية جيبوتي

10.184جمهورية القمر المتحدة

14146.7511164.730

عدد الدول المستفيدة من ��������� ������������
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من ������� ��������� ���������مليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

551.869المملكة األردنية الهاشمية541.330المملكة األردنية الهاشمية
664.944الجمهورية التونسية334.732الجمهورية التونسية
130.605الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية29.800جمهورية السودان
219.600جمهورية السودان127.000جمهورية العراق

319.526الجمهورية اللبنانية3104.195جمهورية مصر العربية
5214.828جمهورية مصر العربية5107.555المملكة المغربية

7261.708المملكة المغربية317.260الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
19.057الجمهورية اليمنية333.020الجمهورية اليمنية

20.770جمهورية جيبوتي
211.600الجمهورية العربية السورية

19.120الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

25374.89235693.627

عدد الدول المستفيدة من ��� ����� �������
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

الدول المستفيدة من ��� ����� ���� ������� 
������������� ����������� ������������ �����������

عدد 
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

122.800جمهورية السودان10.614جمهورية جيبوتي
187.700جمهورية مصر العربية118.200الجمهورية اللبنانية

118.532الجمهورية التونسية113.675المملكة المغربية

332.4893129.032

�2018 � 1978� ������� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������� � �2��� ������



81

 80 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

  

رقم السنة
تس���ي�  ت������يممتدعاديتل��ا�يالد�ل�ةال����

ت���ي� تس��ي� الن���تجاري
هيكلي

تس�ي� دع�م 
ال�ي���ة الم�اتي���ة 
للم��������عا� 
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�المت�����ة
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 السنة
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21,880ا�������146
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9,820األردن2010147
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47,863ا�������149
43,000ا�ي���150

0043,0009,8200065,0480117,868
13,675ا�������2011151

43,725م���152
58,300م���153

43,725000013,67558,3000115,700
7,365األردن2012154

21,000ا�ي���155
24,000ا�ي���156
15,935تونس157
12,750تونس158
9,562تونس159
27,350ا�������160

16,92721,000064,1000015,9350117,962
9,800ا����ودان2013161

21,000ا�ي���162
12,790األردن163
12,790األردن164
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12,000تونس166
20,000تونس167
60,000ا�������168

021,00013,57712,79000101,8000149,167
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36,510ا�ي���170
0056,5100000056,510
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78,880م���172
59,160م���173
39,900ا����ودان174

59,160039,90000092,1650191,225
9,964األردن2016175

12,340موريتانيا176
81,820م���177

9,9640094,1600000104,124
13,400األردن2017178

69,500ا�������179
00013,4000069,500082,900

18,532تونس2018180
18,532تونس181
22,800ا����ودان182
87,700م���183
41,125ا�������184

00059,657000129,032188,689

431,250146,751450,331374,89264,73032,489693,627129,0322,323,102 المجم�������������
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313.920الجمهورية اليمنية10.367جمهورية جيبوتي

10.184جمهورية القمر المتحدة

14146.7511164.730

عدد الدول المستفيدة من ��������� ������������
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من ������� ��������� ���������مليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.
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25374.89235693.627

عدد الدول المستفيدة من ��� ����� �������
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

الدول المستفيدة من ��� ����� ���� ������� 
������������� ����������� ������������ �����������

عدد 
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.
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332.4893129.032

�2018 � 1978� ������� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������� � �2��� ������



82

 82 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������
  �������� �������
������ ���� ���� ���������

���������

 ����� �������
 ���� ����������

�������� ���������� ��������

��������
��������� ����������� 

 ������� ������
 ���� ��������� ��������

������ ����

 ����� �������
 ���� ����������

�������� ���������� ��������

��������
��������� ����������� 

44,10444,10429,29729,297المملكة األردنية الهاشمية

56,1647,98064,14466,7039,12075,823جمهورية السودان

2,8802,8802,8802,880الجمهورية العربية السورية

14,87614,87614,87614,876جمهورية الصومال

29,11529,11520,16120,161جمهورية العراق

183,729183,729137,70335,080172,783جمهورية مصر العربية

55,50030,00085,500118,625118,625المملكة المغربية

62,60518,25580,86062,60518,25580,860الجمهورية اليمنية

الجمهورية االسالمية 
28,00528,00518,71018,710الموريتانية

9,6009,60030,9989,26640,264الجمهورية التونسية

������������ 486,57856,235542,813502,55871,721574,279

�2018  � 2017� ���������� �������� ����� �������� ���������� �������  � �3��� ������

�������� ����� ������ ����   

2017 ����� ������2018 ����� ������

��������

 83 2018التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ����ة ال����� ال�����ة السنة
خالل العام

 
������ ال��ا��ا�

 ال������� 

 
������� ������ا� 

ال��������  

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
2011115,700466,769416,119
2012117,962509,723440,605
2013149,167541,148466,096
201456,510474,284402,047
2015191,225528,846451,978
2016104,124570,911542,869
201782,900542,813486,578
2018188,689574,279502,558

  ( �ل� ��نا� ����� �س��ا��) 

���ل (�-4) � ������� ال��ا���ا� ال������ ال�ا����ة ���ن��اً (1978- 2018)

�   �������ة ����������� ��������� ���������� ������������ ��������ة ��������� ��������� ��������ً �������� ��������ة ������� ������������ ������ ���������� �����������.
�� �������ة ����������� ����� ��������� ���������� ���������ً �������� ���������� ���������ّدة.
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14,87614,87614,87614,876جمهورية الصومال

29,11529,11520,16120,161جمهورية العراق

183,729183,729137,70335,080172,783جمهورية مصر العربية

55,50030,00085,500118,625118,625المملكة المغربية
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28,00528,00518,71018,710الموريتانية

9,6009,60030,9989,26640,264الجمهورية التونسية

������������ 486,57856,235542,813502,55871,721574,279

�2018  � 2017� ���������� �������� ����� �������� ���������� �������  � �3��� ������

�������� ����� ������ ����   

2017 ����� ������2018 ����� ������

��������
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 ����ة ال����� ال�����ة السنة
خالل العام

 
������ ال��ا��ا�

 ال������� 

 
������� ������ا� 

ال��������  

19786,5636,5636,563
197916,50023,06318,062
198011,75048,68742,187
198178,615102,83468,674
198231,440129,733111,700
198380,925198,587193,037
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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
2011115,700466,769416,119
2012117,962509,723440,605
2013149,167541,148466,096
201456,510474,284402,047
2015191,225528,846451,978
2016104,124570,911542,869
201782,900542,813486,578
2018188,689574,279502,558

  ( �ل� ��نا� ����� �س��ا��) 

���ل (�-4) � ������� ال��ا���ا� ال������ ال�ا����ة ���ن��اً (1978- 2018)

�   �������ة ����������� ��������� ���������� ������������ ��������ة ��������� ��������� ��������ً �������� ��������ة ������� ������������ ������ ���������� �����������.
�� �������ة ����������� ����� ��������� ���������� ���������ً �������� ���������� ���������ّدة.
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 ��������
2018

 ���������
2018

 ������
2018

أ������ 
2018

������
2018  

 ��������
2018

 ��������
2018

أغسطس
2018

 ���������
2018

أ�������� 
2018

 ���������
2018

��س������ 
2018

2.29%2.51%2.54%2.45%2.56%2.50%2.43%2.49%2.43%2.56%2.57%2.46%

2.16%2.37%2.40%2.33%2.44%2.38%2.32%2.37%2.31%2.44%2.45%2.35%

2.09%2.27%2.32%2.26%2.36%2.32%2.27%2.30%2.25%2.37%2.38%2.29%

2.01%2.16%2.22%2.18%2.27%2.24%2.20%2.22%2.18%2.29%2.31%2.23%

1.72%1.76%1.87%1.95%1.95%1.96%1.96%1.88%1.87%1.91%2.01%2.05%
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  رأس المال  ):2ملحق رقم (
  

  
  
  
  
  
  
  

الم����و� 
بالعملة الوطنية

الم��و� ب�العم�� 
ال�ابلة للتحو����

الم���و� بالتحو���� 
م� ا��تي�اط�

 العام ** 
��م�ال� الم���و�

-114,850   80         7,795       6,975       14,850   

-252,950   300      27,725     24,925     52,950   

-313,800   80         7,220       6,500       13,800   

-419,275   100      10,113     9,063       19,275   

-5116,850 760      61,115     54,975     116,850  

-6133,425 760      69,878     62,788     133,425  

-727,600   200      9,800       13,000     23,000   

-819,875   80         7,120       9,363       16,563   

-911,025   80         3,920       5,188       9,188      

-10116,850 760      61,115     54,975     116,850  

-11 13,800   80         7,220       6,500       13,800   

-1227,600   200      14,400     13,000     27,600   

-1388,200   500      46,200     41,500     88,200   

-1413,800   100      7,200       6,500       13,800   

-1537,035   186      19,427     17,423     37,035   

-1688,200   500      46,200     41,500     88,200   

-1741,325   200      21,688     19,438     41,325   

-1813,800   80         7,220       6,500       13,800   

-1942,450   280      16,535     19,975     36,790   

-205,940     -       -           -           -          

-21675       5           245          313           563         

-22675       5           245          313           563         

900,000    5,336      452,379  420,710      878,425    

الجمهورية اليمنية

دولة ليبيا

جمهورية جيبوتي
جمهورية القمر المتحدة

الجمهورية االسالمية الموريتانية

دولة فلسطين*

( أل� ��نار ���ب� ����اب�) 

ال�ول�����ة

المملكة االردنية الهاشمية
دولة االمارات العربية المتحدة

جمهورية الصومال

الجمهورية اللبنانية

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان
دولة قطر

رأس الم����ال الم������و�
م���ار الم��ا�مة 

ب�أس الم�ال 
المكتتب به

المملكة المغربية
جمهورية مصر العربية

دولة الكويت

جمهورية العراق

����ول (��1) :  رأس الم��ال �م��ا ���� 31 ������م�� 2018

جمهورية السودان

الم�م�����و�

مملكة البحرين
الجمهورية التونسية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  1978 لسنة )7( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب فلسطين مساهمة بتسديد المطالبة تأجيل تم.

مرحلتين على تمّ  المال رأس إلى العام االحتياطي من التحويل:

ً مص كان الذي المال رأس من المتبقي بالرصيد لالكتتاب العام االحتياطي من جزءٍ  رسملة تمّ  ،2005 لسنة )3( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب :األولى  ّرحا
  .حسابي عربي دينار مليون 271.7 والبالغ آنذاك به

 الزيادة بنصف واالكتتاب حسابي، عربي دينار مليون 600 بقيمة به المصرح المال رأس زيادة تم 2013 لسنة )3( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب :الثانية
 المتبقي نصفوال االحتياطيات رسملة خالل من االكتتاب نصف تسديد وتم بها، المكتتب الحصص نسب بنفس حسابي عربي دينار مليون 300 وبقيمة
ً  تسديده يتم حسابي عربي دينار مليون 149.01 والبالغ ً  متساوية سنوية أقساط خمسة وعلى األعضاء الدول قبل من نقدا .2014 أبريل من بدءا
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 الزيادة بنصف واالكتتاب حسابي، عربي دينار مليون 600 بقيمة به المصرح المال رأس زيادة تم 2013 لسنة )3( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب :الثانية
 المتبقي نصفوال االحتياطيات رسملة خالل من االكتتاب نصف تسديد وتم بها، المكتتب الحصص نسب بنفس حسابي عربي دينار مليون 300 وبقيمة
ً  تسديده يتم حسابي عربي دينار مليون 149.01 والبالغ ً  متساوية سنوية أقساط خمسة وعلى األعضاء الدول قبل من نقدا .2014 أبريل من بدءا
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