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  م ــــــــتقدي

  
،  إنشائه اتفاقية  الثالثة والثالثين من حسب مقتضيات المادة  لصندوق النقد العربي يتم إعداد التقرير السنوي 

،  2019ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في والمركز المالي خالصة نشاط الصندوق، م التقرير دِ َق يُ و 

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

الرسمية بوزارات  العربية تطوير قدرات الكوادر بناء و مجال ته في اإلقراض والمعونة الفنية، وإسهاما 

من خالل الدورات   ، الرسمية ، والمؤسسات اإلحصائية والبنوك المركزية  ، والتجارة، واالقتصاد  ، المالية 

يستعرض التقرير  التابع له.  التدريب وبناء القدرات التي ينظمها معهد  ، والندوات  ، التدريبية، وورش العمل 

 ً ،  إنشائه ستثماري الذي يقوم به الصندوق، حسب ما حددته المادة الخامسة من اتفاقية   تطورات النشاط اال أيضا

  ، ليات والفعا األنشطة األخرى  كما يستعرض التقرير    وكذلك خالصة نشاطه في دعم وتعزيز التجارة العربية.  

بهدف طرح حلول ومقترحات   ، تلفة المخ  والنقدية والمالية  الصندوق في المجاالت االقتصادية  نظمها التي 

بشأن القضايا   تبادل اآلراء والخبرات واجهها االقتصادات العربية، و ت لمواجهة التحديات المختلفة التي 

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

المبادرات  كما يلقي التقرير الضوء على ع مالية الحكومة. طا وق  ، والمصرفي والنقدي صعيد القطاع المالي 

، بما يؤدي إلى  التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله األعضاء وإرساء البنية التحتية 

  .  في الدول العربية والمصرفية    ة والنقدي األنظمة المالية  طوير وتحديث  ت 

  

  

  بن عبد هللا الحميدي نعبد الرحم
  المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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ً  ، في تسجيل معدالت ضعيفة2019استمر النمو االقتصادي العالمي، خالل عام  ، دون نسبيا
العالم ال تزال ال تِف بمتطلبات تحقيق النمو الذي  الطموحات، فاالستثمارات المنفذة على مستوى 
جاءت المؤشرات غير المواتية للنمو واالستثمار  يمكنه خلق المزيد من فرص العمل المنشودة. 

ن ارتفاع الحواجز التجارية، وتأثيراتها السلبية على  انعكاساً للتحديات والمخاطر السلبية الناجمة ع
مع مواصلة الواليات المتحدة األمريكية رفع التعريفات   ،ارةأنشطة االستثمار والتصنيع والتج

صين إجراءات مماثلة بالمقابل، واستمرار سيادة حالة اتخاذ ال صينية، والواردات الالجمركية على 
السياسية - من عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، والتوترات الجغرافية

 ً كل هذه التحديات تفضي بدون شك إلى تدني مستوى    على أسعار الطاقة.    المتصاعدة التي أثرت سلبا
ً من عدم االستقرار في سالسل  الثقة، وتحد من التدفقات االستثمارية للدول النامية، وتحدث نوعا

توقعات النمو االقتصادي العالمي في المدى المنظور. بالنسبة للتطورات   تُْضِعفلقيمة، بالتالي ا
تجارة العالمية، فقد سجلت معدالت نمو حجم التجارة الدولية أدنى مستوى لها في أعقاب  المتعلقة بال

لمالية العالمية متأثرةً بتزايد أجواء عدم اليقين من اتجاه السياسات التجارية في ظل ضبابية  األزمة ا
   .2020المشهد بشـأن توقعات النمو في 

  
اسي على مستوى االقتصادات المتقدمة إلى دون مع ضعف نمو الطلب النهائي، تراجع التضخم األس

ي إلى ما دون مستوى المتوسطات التاريخية المستوى المستهدف، كما استمر هبوط التضخم األساس
لنامية. في ظل تراجع الطلب النهائي  في كثير من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات ا 

إلى السياسات النقدية التيسيرية، وهو ما  وضعف التضخم، لجأت العديد من االقتصادات الكبرى 
أدى   ،من انخفاض أسعار الفائدةب سنوات  في أعقا  ،ساهم في استمرار تراكم مواطن الضعف المالي

إلى تراكم غير مسبوق لمستوى المديونيات العامة والخاصة. بالنسبة القتصادات األسواق الناشئة، 
لنمو االقتصادي بها في المدى المنظور، فضالً عن فليس من المتوقع أن تشهد تحسناً في معدالت ا

قدرتها على االعتماد بصورة ذاتية على تدعيم النمو  محدودية الحيز المالي بموازناتها بما يحد من 
   .من خالل االستثمار المحلي

  
بظروف تباطؤ الطلب العالمي،   2019على مستوى االقتصادات العربية، فقد تأثرت خالل عام 

لدولية، واالنخفاض في األسعار العالمية للنفط، وهو ما انعكس على أداء بعض الدول  والتجارة ا 
التي تم التركيز   ،صدرة للنفط، إال أنه من الالفت لالنتباه أن إصالحات التنويع االقتصادي العربية المُ 

وية نشاط ساعدت على تق   ،عليها في إطار االستراتيجيات والرؤى االقتصادية التي تتبناها هذه الدول
اقتصادات هذه القطاعات غير النفطية ومكنتها من تحقيق وتيرة نمو معتدلة خففت نسبياً من حدة تأثر  

مستوردة للنفط في  الدول بالتطورات في السوق النفطية الدولية. فيما واصل عدد من الدول العربية ال
والتي قللت من حدة   ،لتشغيلجني ثمار برامج اإلصالح االقتصادي المطبقة لدفع النمو وا   2019عام  

بمواصلة الدول  2019اتسم عام  االختالالت االقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجه هذه الدول.
نتاجية والتنافسية الدولية من خالل التركيز على إصالحات زيادة جاذبية العربية لمساعيها لتعزيز اإل

م النمو االقتصادي الشامل والمستدام عبر تشجيع  بيئات األعمال، واستمرار جهودها الرامية إلى دع
المالي، وتحديث البنى التقنية في العديد من  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع 

  .القطاعات لمواكبة المستجدات التقنية المتالحقة
  

  2019عام في ضوء ما سبق، واصل صندوق النقد العربي جهوده لدعم االقتصادات العربية خالل 
قدرات   ومساعيه لتمكينها من تجاوز التحديات االقتصادية الخارجية والداخلية التي تواجهها وتعزيز 

عمل الصندوق على دعم برامج اإلصالح االقتصادي المطبقة   ، النمو في هذه البلدان. في هذا اإلطار 

  رسالة المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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ً  ، في تسجيل معدالت ضعيفة2019استمر النمو االقتصادي العالمي، خالل عام  ، دون نسبيا
العالم ال تزال ال تِف بمتطلبات تحقيق النمو الذي  الطموحات، فاالستثمارات المنفذة على مستوى 
جاءت المؤشرات غير المواتية للنمو واالستثمار  يمكنه خلق المزيد من فرص العمل المنشودة. 

ن ارتفاع الحواجز التجارية، وتأثيراتها السلبية على  انعكاساً للتحديات والمخاطر السلبية الناجمة ع
مع مواصلة الواليات المتحدة األمريكية رفع التعريفات   ،ارةأنشطة االستثمار والتصنيع والتج

صين إجراءات مماثلة بالمقابل، واستمرار سيادة حالة اتخاذ ال صينية، والواردات الالجمركية على 
السياسية - من عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، والتوترات الجغرافية

 ً كل هذه التحديات تفضي بدون شك إلى تدني مستوى    على أسعار الطاقة.    المتصاعدة التي أثرت سلبا
ً من عدم االستقرار في سالسل  الثقة، وتحد من التدفقات االستثمارية للدول النامية، وتحدث نوعا

توقعات النمو االقتصادي العالمي في المدى المنظور. بالنسبة للتطورات   تُْضِعفلقيمة، بالتالي ا
تجارة العالمية، فقد سجلت معدالت نمو حجم التجارة الدولية أدنى مستوى لها في أعقاب  المتعلقة بال

لمالية العالمية متأثرةً بتزايد أجواء عدم اليقين من اتجاه السياسات التجارية في ظل ضبابية  األزمة ا
   .2020المشهد بشـأن توقعات النمو في 

  
اسي على مستوى االقتصادات المتقدمة إلى دون مع ضعف نمو الطلب النهائي، تراجع التضخم األس

ي إلى ما دون مستوى المتوسطات التاريخية المستوى المستهدف، كما استمر هبوط التضخم األساس
لنامية. في ظل تراجع الطلب النهائي  في كثير من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات ا 

إلى السياسات النقدية التيسيرية، وهو ما  وضعف التضخم، لجأت العديد من االقتصادات الكبرى 
أدى   ،من انخفاض أسعار الفائدةب سنوات  في أعقا  ،ساهم في استمرار تراكم مواطن الضعف المالي

إلى تراكم غير مسبوق لمستوى المديونيات العامة والخاصة. بالنسبة القتصادات األسواق الناشئة، 
لنمو االقتصادي بها في المدى المنظور، فضالً عن فليس من المتوقع أن تشهد تحسناً في معدالت ا

قدرتها على االعتماد بصورة ذاتية على تدعيم النمو  محدودية الحيز المالي بموازناتها بما يحد من 
   .من خالل االستثمار المحلي

  
بظروف تباطؤ الطلب العالمي،   2019على مستوى االقتصادات العربية، فقد تأثرت خالل عام 

لدولية، واالنخفاض في األسعار العالمية للنفط، وهو ما انعكس على أداء بعض الدول  والتجارة ا 
التي تم التركيز   ،صدرة للنفط، إال أنه من الالفت لالنتباه أن إصالحات التنويع االقتصادي العربية المُ 

وية نشاط ساعدت على تق   ،عليها في إطار االستراتيجيات والرؤى االقتصادية التي تتبناها هذه الدول
اقتصادات هذه القطاعات غير النفطية ومكنتها من تحقيق وتيرة نمو معتدلة خففت نسبياً من حدة تأثر  

مستوردة للنفط في  الدول بالتطورات في السوق النفطية الدولية. فيما واصل عدد من الدول العربية ال
والتي قللت من حدة   ،لتشغيلجني ثمار برامج اإلصالح االقتصادي المطبقة لدفع النمو وا   2019عام  

بمواصلة الدول  2019اتسم عام  االختالالت االقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجه هذه الدول.
نتاجية والتنافسية الدولية من خالل التركيز على إصالحات زيادة جاذبية العربية لمساعيها لتعزيز اإل

م النمو االقتصادي الشامل والمستدام عبر تشجيع  بيئات األعمال، واستمرار جهودها الرامية إلى دع
المالي، وتحديث البنى التقنية في العديد من  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع 

  .القطاعات لمواكبة المستجدات التقنية المتالحقة
  

  2019عام في ضوء ما سبق، واصل صندوق النقد العربي جهوده لدعم االقتصادات العربية خالل 
قدرات   ومساعيه لتمكينها من تجاوز التحديات االقتصادية الخارجية والداخلية التي تواجهها وتعزيز 

عمل الصندوق على دعم برامج اإلصالح االقتصادي المطبقة   ، النمو في هذه البلدان. في هذا اإلطار 

  رسالة المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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جاء على رأسها    ، ن اآلليات في عدد من الدول العربية بهدف مواجهة االختالالت القائمة عبر العديد م 
جيع المشروعات الصغيرة  دعم إصالح السياسات االقتصادية الكلية في الدول العربية، والعمل على تش 
السلطات الرقابية في الدول  والمتوسطة وزيادة مستويات الشمول المالي، إلى جانب مساندة جهود 

تتيحها التقنيات المالية لزيادة مستويات كفاءة  العربية لتطوير القطاع المالي واالستفادة من الفرص التي  
لدعم  ،  2019خالل عام    ، ما كثف الصندوق جهوده الخدمات المالية وزيادة فرص النفاذ إلى التمويل. ك 

فرص التكامل االقتصادي العربي سواًء من خالل الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع  
خالل مواصلة العمل على إنجاز المراحل الالزمة لبدء تشغيل نظام   تدفقات التجارة العربية، أو من 

، والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين  وعات العربية البينية المقاصة العربية بغرض تيسير المدف 
  .  للدول العربية 

  
،  توالفعاليا، وورش العمل، بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية 2019كما قام الصندوق خالل عام 
واألنشطة التي استهدفت بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب   ،والمؤتمرات عالية المستوى 

   .األعضاء للدولية بالنسبة وية والدولية في العديد من الموضوعات ذات األول العرب
  

، يقف صندوق النقد العربي على مشارف مرحلة جديدة من تاريخه مع بدء تنفيذ  2019بانتهاء عام 
  2040) التي تأتي في إطار رؤية صندوق النقد العربي  2025-2020اتيجية الصندوق للفترة (استر

خاللها إلى أن يكون "الشريك األقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات   التي يسعى من 
 الستقرار والتطوير االقتصادي والمالي والنقدي".  للمحافظة على مسيرة ا

 
ديدة للصندوق العديد من األنشطة والبرامج التي تستهدف دعم جهود الدول تتضمن االستراتيجية الج

ضوء   فيإلى تجاوز التحديات االقتصادية الراهنة، أو تلك المتوقعة األعضاء سواًء تلك الهادفة 
الرؤية االستشرافية للمستقبل، والتي نأمل من خاللها العمل على تمكين الدول العربية من إطالق 

تصادية الكامنة لتبوء المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي وتلبية طموحات األجيال  طاقاتها االق
  .القادمة

  
  

  
  

5 
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 النشأة 
  

الدول العربية ـصندوق النقد العربي رغبة منها  أنـشأت  
دـية للتـكاـمل االقتصــــادي  في إرســــاء المقوـمات النـق
ة في جميع   ة االقتصـــــادـي ة التنمـي العربي، ودفع عجـل
اء الصـندوق   الدول العربية. تم التوقيع على اتفاقية إنـش

في    1976في السـابع والعشـرين من شـهر أبريل عام 
لمغربية. تميزت اتفاقية لرباط عاصمة المملكة ا مدينة ا 

إنـشاء الـصندوق بـشمولية األغراض التي أوكلت إليه، 
ــم   ا ـله لتحقيقـها. يضــ ــاـئل التي أـتاحتـه ومروـنة الوســ
ــويته جميع الدول العربية   ــندوق حالياً في عضــ الصــ
األعضــاء في جامعة الدول العربية. ويتخذ الصــندوق  

ة اإلمـا  ــمـة دوـل ة أبو ظبي عـاصــ ة مـديـن رات العربـي
  قراً دائماً له. المتحدة م 

  
  الرسالة 

  
ـــندوق ثمرة للجهود التي ـبذلتـها اـلدول   ــاء الصــ يـعد إنشــ
العربـية في مـجال التـعاون النقدي والمالي منذ منتصــــف  
عـقد األربعيـنات، لتنفرد ـبذـلك المنطـقة العربـية بين ـكاـفة  
ــادـية في الـعالم   التكتالت والتجمـعات اإلقليمـية واالقتصــ

د إنـشاء صندوق النقد  دوق نقد خاص بها. جسـَّ بوجود ـصن 
نَّاع لم الذي راود  العربي الحُ  القرار في الدول العربية    صـٌ

ة التي  إيـجاد اآللـي ة ـب اـمل   تعزز لفترة طويـل اون والتـك التـع
النقدي بين الدول العربية، ضـمن منظومة العمل العربي  
المشــــترك، اـلذي يســــعى إلى تقوـية أواصــــر التـعاون  

ية تمهيداً للوصـول  تصـادي بين الدول العرب والتكامل االق 
  إلى هدف الوحدة العربية المنشودة على كافة األصعدة.  

  
يعتمد الصــندوق منهجية اســتباقية في تقديم الدعم لدوله  
األعضــاء، حيث يبادر بدراســة التداعيات االقتصــادية  
ة عن التطورات   اجـم ة، الـن على االقتصـــــادات العربـي

يضـع  ن اإلقليمي والدولي، و االقتصـادية على المسـتويي 
البدائل المناـسبة لتقديم الدعم المالي والفني للمـساعدة في  
ــادات العربـية المـتأثرة   التـعاـمل معـها، والعودة ـباالقتصــ

ق  ّبِ طَ بتلك التطورات إلى مـسار التنمية المـستدامة. كما يُ 
ــتراتيجية ممنهجة إلدارة األزمات   ــندوق خطط اس الص

ــاد  ات المنطقــة العربيــة  التي قــد تتعرض لهــا اقتصـــ
ــندوق بنخبة من  وم  واجهة تداعياتها، حيث يحظى الصـ

الكوادر الفنية والمتخصـصـين، يتم اسـتقطابهم من كافة  
اـلدول العربـية، ممن ـلديهم المؤهالت العلمـية والخبرات  

  العملية التي تؤهلهم للعمل. 
  

ـــندوق اهتـماـماً كبيراً بتحقيق التـعاون وتـبادل    يولي  الصــ
ــات النـقدـية الخبرات، في م  ـــياســ بين  والـمالـية    ـجال الســ

ــل   ــاف ــا ـفي اـلـمح ـــيق ـمواـقـفه ــة وـتنســ ــدول اـلـعرـبي ال
ــيق بين   ك تعزيز التنســ ذـل ة، وـك دولـي اعـات اـل واالجتـم
ــات النقد العربية، في   ــسـ ــارف المركزية ومؤسـ المصـ
مختلف المجاالت ذات الصـــلة بعمل هذه المصـــارف،  
ــاـعد على تـبادل التـجارب والخبرات فيـما بينـها،   بـما يســ

ــيق المواقف تجاه الم وت  ــتجدات اإلقليمية والدولية  نسـ سـ
ذات العالقة بالعمل المصــرفي. تصــب هذه الجهود في  
ة   دول العربـي دي بين اـل اون النـق ل على تحقيق التـع العـم
ــات   ــياس ــتركة في بناء الس ــيغة مش ــول لص بغية الوص

  النقدية.  
  

ــواق المالية العربية   ــوع تطوير األسـ كما يحظى موضـ
ً باهتمام خاص من ج  من قناعته    انب الصـندوق، انطالقا

ة   الـي ة الموارد الـم ــواق في تعبـئ ذه األســ ة دور ـه أهمـي ـب
ــاملة   ــادية الشــ وتوجيهها لتمويل خطط التنمية االقتصــ
ــهم في خلق فرص العمل المنتج،   ــتدامة، بما يسـ والمسـ

  وتنويع وتوسيع قاعدة االقتصاد واإلنتاجية.   
  

الفنية  نة  برامج للمعو يوفر الصــندوق لدوله األعضــاء،  
ات وآليات العمل   ترتبط  ياـس قدرات  وتنمية  ،  بتطوير الـس

ادرات التي  يحرص على الكوادر الوطنـية، و  إثراء المـب
ــتوى اإلقليمي لتطوير أنظـمة اـلدفع،   يتبـناـها على المســ

ات  ة، وتطبيـق ة الحـديـث الـي ات الـم ــواق رأس  التقنـي وأســ
ة وإحصــــاءات   ات االقتصــــادـي اـن د البـي ال، وقواـع الـم

ات  ة قو ال الحســـــاـب ة لتحقيق  ، وتعزيز ا مـي لجهود الرامـي
ــمول المالي،  ــاطات ذات العالقة    الشـ وغيرها من النشـ
  بعمل الصندوق. 

  
  األهداف 

  
ــندوق   ــاء الصـ ــمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشـ تضـ

نشــــطته  أ أهداف يســــعى الصــــندوق من خالل  ثمانية  
 إلى تحقيقها، وهي: المختلفة  

  
دفوعـات الـ  . 1 ــحيح االختالل في موازين ـم دول  تصــ

  األعضاء. 
اســـتقرار أســـعار الصـــرف بين العمالت العربية،   . 2

ل على   ا، والعـم ا بينـه ل فيـم ا للتحوـي ابليتـه وتحقيق ـق
دول   ة بين اـل دفوعـات الجـارـي ة القيود على الـم إزاـل

 األعضاء. 
إرـساء الـسياسات وأساليب التعاون النقدي العربي،   . 3

ــادي   بـما يحقق المزـيد من خطى التـكاـمل االقتصــ
ــادية في الدول  جلة العربي، ودفع ع  التنمية االقتص

  األعضاء. 
إبداء المـشورة فيما يتـصل بالـسياـسات االـستثمارية   . 4

األعـضاء، العربية  الخارجية للموارد النقدية للدول 
ــة  ــذي يؤمن المحــافظــة على القيم على النحو ال

 نبذة عن صندوق النقد العربي 
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عـقد األربعيـنات، لتنفرد ـبذـلك المنطـقة العربـية بين ـكاـفة  
ــادـية في الـعالم   التكتالت والتجمـعات اإلقليمـية واالقتصــ

د إنـشاء صندوق النقد  دوق نقد خاص بها. جسـَّ بوجود ـصن 
نَّاع لم الذي راود  العربي الحُ  القرار في الدول العربية    صـٌ

ة التي  إيـجاد اآللـي ة ـب اـمل   تعزز لفترة طويـل اون والتـك التـع
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يعتمد الصــندوق منهجية اســتباقية في تقديم الدعم لدوله  
األعضــاء، حيث يبادر بدراســة التداعيات االقتصــادية  
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يضـع  ن اإلقليمي والدولي، و االقتصـادية على المسـتويي 
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ــيق بين   ك تعزيز التنســ ذـل ة، وـك دولـي اعـات اـل واالجتـم
ــات النقد العربية، في   ــسـ ــارف المركزية ومؤسـ المصـ
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  األعضاء. 
اســـتقرار أســـعار الصـــرف بين العمالت العربية،   . 2

ل على   ا، والعـم ا بينـه ل فيـم ا للتحوـي ابليتـه وتحقيق ـق
دول   ة بين اـل دفوعـات الجـارـي ة القيود على الـم إزاـل

 األعضاء. 
إرـساء الـسياسات وأساليب التعاون النقدي العربي،   . 3

ــادي   بـما يحقق المزـيد من خطى التـكاـمل االقتصــ
ــادية في الدول  جلة العربي، ودفع ع  التنمية االقتص

  األعضاء. 
إبداء المـشورة فيما يتـصل بالـسياـسات االـستثمارية   . 4

األعـضاء، العربية  الخارجية للموارد النقدية للدول 
ــة  ــذي يؤمن المحــافظــة على القيم على النحو ال

 نبذة عن صندوق النقد العربي 



صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019  صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019 

2

6 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

ا   ا حيثـم ذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتـه ة لـه الحقيقـي
  ب منه ذلك. َل طْ يُ 

ال الدينار العربي  ســـتعم دراســـة ســـبل توســـيع ا  . 5
اء عملة   ابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنـش الحـس

  عربية موحدة. 
  تطوير األسواق المالية العربية.  . 6
يق مواقف الدول   . 7 األعضـاء في مواجهة  العربية  تنـس

المشــكالت النقدية واالقتصــادية الدولية، بما يحقق  
مـصالحها المـشتركة، وبما يـسهم في الوقت ذاته في  

  لنقدية العالمية. الت ا المشك حل  
دول  . 8 ة بين اـل ات الجـارـي دفوـع ة الـم ــوـي ة  تســ العربـي

  بما يعزز حركة المبادالت التجارية.   ، األعضاء 
  

على  من االتفاقية  إضـافة إلى ذلك، نصـت المادة الثامنة  
ة في   ات والخـدمـات الفنـي دوق المعوـن ـــن دم الصــ أن يـق

ــاء  ـقد  التي تع   ، المـجاالت النـقدـية والـمالـية لـلدول األعضــ
تسـتهدف الوصـول إلى اتحاد نقدي    ، ت اقتصـادية فاقيا ات 

ــمى  بينهــا كمرحلــة من مراحــل تحقيق  الهــدف األســ
ــادي   ــول إلى التكامل االقتصـ ــندوق، وهو الوصـ للصـ

  . والنقدي العربي 
  

  والموارد   الوسائل 
  

ــبيل تحقيق   ــائل في سـ ــندوق عدد من الوسـ يعتمد الصـ
منها،    ، ئه اتفاقية إنـشا أهدافه، أفردتها المادة الخامـسة من  

ــطة األجل للدول   ــيرة ومتوســ ــهيالت قصــ تقديم التســ
ل العجز الكلي في   األعضـــــاء، للمســـــاعـدة في تموـي
اجم عن   اقي دول العـالم، الـن موازين مـدفوعـاتهـا مع ـب
ال رؤوس   ــلع والـخدـمات والتحويالت وانتـق ادل الســ تـب

  ، األموال، وإصــدار الكفاالت لصــالح الدول األعضــاء 
األخرى  لمصــادر المالية  اســتفادتها من ا   تعزيزاً لفرص 

ا،   اتـه دفوـع ل العجز الكلي في موازين ـم ل تموـي من أـج
ــواق المالية   ــدار القروض في األسـ ــط في إصـ والتوسـ

  .العربية والدولية لحساب الدول األعضاء وبضماناتها 
  

من هذه الوسـائل أيضـاً، تنسـيق السـياسـات النقدية للدول  
لنقدية  األعضـاء وتطوير التعاون بين السـلطات ا العربية  

ــك العمــل على  ــذل ــدول، ك ــذه ال ــة  في ه تحرير وتنمي
المـبادالت التـجارـية والـمدفوـعات الـجارـية المترتـبة عليـها  
ــدول   ــال رؤوس األموال بين ال ــة انتق وتشــــجيع حرك

  األعضاء.  
  

نصت االتفاقية على أن يضع الصندوق باالتفاق  كما 
مع الدولة العضو أو الدول األعضاء، ذات العالقة،  

ت الالزمة إلدارة أي أموال تعهد بها إليه دولة  الترتيبا 
عربية   ، عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى 

  بما يتفق مع أهداف الصندوق.    ، أو غير عربية 

الـصندوق    تفاقية إنـشاء المادة الـسادـسة من ا كذلك، أكدت  
تعاون الدول األعضـاء فيما بينها، وفيما  على ضـرورة  

ــدوق،  ــن ــا وـبـين الصــ ـنه ـي ـيود ـعـلى  ـمن اـلقـ ـقالل ـلإل ـب
الـمدفوـعات الـجارـية، وـكذـلك القيود على انتـقال رؤوس  
األموال وعوائدها فيما بينها، مع اســتهداف إزالة القيود  

ــرو المذكورة كليًة  ري  ، والعمل على تحقيق القدر الضــ
من التنسيق بين السياسات االقتصادية، وال سيما المالية  

ــادي  العربي    والنـقدـية منـها، بـما يـخدم التـكاـمل االقتصــ
ــاء عمـلة عربـية   ــاـعد على تهيـئة الظروف إلنشــ ويســ

    .موحدة 
  

ـــندوق في تحقيق أـهداـفه،   ـتأكـيداً للمروـنة المعـطاة للصــ
نصت المادة التاسعة على إمكانية قيام الصندوق، بقرار  
من مجلس المحافظين، باتباع أي وسـيلة أخرى تسـاعد  

  على تحقيق أهدافه. 
  

ــندوق، وفقاً لما ن  ــت عليه المادة  تتكون موارد الصـ صـ
ــرة من ا  ــاـئه، من رأس الـمال  الـحادـية عشــ تـفاقـية إنشــ

المدفوع، واالحتياطيات، والقروض والتســـهيالت التي  
ـــندوق، وأـية موارد أخرى يقرـها   ــل عليـها الصــ يحصــ

 فظين. مجلس المحا 
  

  إطار الحوكمة بالصندوق 
  

ـــندوق يرتكز إـطار الحوكـمة   على مجموـعة من    ـبالصــ
االلتزام بها في مقدمة    المبادئ، يضــع الصــندوق مهمة 

  بالتالي:   أولوياته، وتتلخص 
  

مبدأ حماية حقوق الدول األعـضاء والمعاملة المتكافئة  
ة   لهم،  اـي دوق حـم ـــن الصــ ة ـب ار الحوكـم ل إـط ث يكـف حـي

وتســهيل ممارســتهم لها ومعاملتهم    المســاهمين، حقوق  
ل   القرار في المســــاـئ افؤ، وال يتيح اإلـطار التفرد ـب بتـك

ــواًء عل  ــتوى مجلس المــديرين  الجوهريــة، ســ ى مســ
ــتوى اإلدارات التنفيذية، حيث أن   التنفيذيين أو على مس

ــاء مجلس الـمديرين التنف  ـيذيين تتم الموافـقة على  أعضــ
ــلطة، وهو  ــيحهم من أعلى سـ   ، مجلس المحافظين   ترشـ

ويتم اختيارهم من مواطني الدول األعضــاء المشــهود  
ذيين  لهم ـبالخبرة والكـفاءة. يعـمل مجلس الـمديرين التنفيـ 

وفق قواعد إجرائية تنظم اتخاذ القرارات. على مـستوى  
العمل    اإلدارات التنفيذية، تنظم ســـياســـات وإجراءات 

ــالحيــات  ــؤوليــات والصــ كمــا تــدرس اللجــان   ، المســ
  ة األمور الجوهرية وتتخذ التوصية بشأنها. المتخصص 

  
دف  ه الذي ي مبدأ االعتراف بحقوق أصـحاب المصـالح،  

مصـالح، بما يشـمل الدول  إلى حماية حقوق أصـحاب ال 
 األعضاء والموظفين والمتعاقدين مع الصندوق. 
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ــاح  ــفافية،    مبدأ تحقيق اإلفصـ باعتبار أن مجلس  والشـ
ــافظين هو المعني  ــه المح ــذات ــات   ب ــالمرتب ــا   ب والمزاي

ــاح عن  الممنوـحة أل  ــاء مجلس اإلدارة، واإلفصــ عضــ
ة  ادـي الحـي دى تمتعهم ـب ث يوافق  ، ـم اً  حـي المجلس مجتمـع

  . المزايا الممنوحة لهم   د ألعضاء ويحد على ترشيح ا 
  

ــاءلة،  ــندوق مـبدأ المســ على جميع   الذي يطبقه الصــ
ات، إذ  ــتوـي ة   يعكس المســ ـمدى   الُمَطبَّق   إـطار الحوكـم

ختصـاصـات  ا لتوضـيح  الصـندوق الحرص الذي يوليه 
ــرافـية والتنفـيذـية، وتـكاملـها   التوجيهـية   األجهزة  واإلشــ

ــيق وتفاعلها،  ــال والتنسـ بينها،   وتعزيز قنوات االتصـ
ــافة إلى   ــاركة في الرأي قبل  إضـ ــيع نطاق المشـ توسـ

مجلس  اتـخاذ القرار. يتكون هيـكل أجهزة الحوكـمة من 
ذيين  ديرين التنفـي ذي المحـافظين، ومجلس الـم نبثق  ت اـل

ة وال  ة المراجـع ه لجـن اطر، م مـن دات  ـخ ة الوـح ومنظوـم
ــمــل  الــدوائر  التنظيميــة لإلدارة التنفيــذيــة، التي تشــ

، ، ومكتـب التـدقيق الـداخلي دارة التنفيـذيـة ولجـان اإل 
   ومدققي الحسابات الخارجيين. 

 
محافظي جميع الدول العربية  يضم    ، مجلس المحافظين 

بالتوجيه    األعضـاء، ويعتبر بمثابة الـسلطة العليا المعنية 
االســــتراتيجي والمســــاءلة وتقييم األداء، حيث أناطت  
ــلـطات اإلدارة إلى مجلس   ـــندوق ـكاـفة ســ اتـفاقـية الصــ

افظ  ديرين  المـح ة تفويض مجلس الـم ــلـط ه ســ ين وخّولـت
ت  ممارســــة أي ســــلطة ما عدا الســــلطا في  التنفيذيين  

. يعقد المجلس اجتماعاته ســـنوياً وفقاً  ) 1(له الحصـــرية  
للقواعــد اإلجرائيــة التي تنظم إجراءات االجتمــاعــات  

أحد المحافظين من  المجلس سـنوياً  ينتخب  والتصـويت.  
  رئيساً له بالتناوب.    بين أعضائه 

  
من المــدير العــام   يتكون   مجلس المــديرين التنفيــذيين، 
ــاء غير   ــاً وثمانية أعضـ متفرغين، يتم تعيينهم من  رئيسـ

جانب مجلس المحافظين من الدول األعضـاء لمدة ثالث  
ــنوات قابـلة للتـجديد. يتولى مجلس الـمديرين التنفـيذيين   ســ
اإلشــراف على نشــاط الصــندوق، حيث يختص مجتمعاً  

ــراف على وضــع  ــات الجوهرية وخطط    باإلش الســياس
ــاءلة اإلدارة   ــتراتيجية واألداء ومسـ وبرامج العمل االسـ

  المجلس   يعـقد   ورفع التـقارير لمجلس المـحافظين.   التنفـيذية 
ــنوـية التـخاذ القرارات  وفـقاً لقواـعد  ،  اجتـماـعات ربع ســ

  وإجراءات التصويت المحددة باتفاقية إنشاء الصندوق. 
  

ــاطر ــة والمخ ــة المراجع ــة عن مالمنبث  ،لجن  جلسق
على المديرين التنفيذيين، تهدف إلى مساعدة المجلس  

 
ــرـية لمجلس المـحافظين وفق اتـفاقـية   1 ــلـطات الحصــ تتمـثل الســ

رئيس مجلس المديرين إنشاء الصندوق في: تعيين المدير العام  
ــاء مجلس المــديري ن التنفيـذيين، وتحــديـد التنفيـذيين وأعضـــ

مكافآتهم ومخصـــصـــاتهم، وقبول األعضـــاء الجدد، وإيقاف 

، من خالل مراقبة ســــالمة اإلشــــرافية  بمهامهالقيام 
ـــياســــات إدارة  اـنات الـمالـية، ومـتابـعة تطبيق ســ البـي
المخـاطر والرقـابـة الـداخليـة، وتقييم فعـاليـة مكتـب 
تقاللية  ة تقاريره، ومراقبة اـس التدقيق الداخلي ومناقـش

ـ  ــة تقاريره، وتلقي ابات الخارجمدقق الحـس ي ومناقش
ــأنها. تتكون لجنة  ــية بشـ بالغات المخالفات والتوصـ

تقلين   المراجعة والمخاطر عن   من ثالثة أعضـاء مـس
مجلس   قِبَّلإدارة الصندوق التنفيذية، يتم انتخابهم من  

المــديرين التنفيــذيين في بــدايــة كــل دورة للمجلس. 
  ها.اق ينظم عملوتقوم اللجنة بمهامها وفقاً لميث

  
ة    دات التنظيمـي ة الوـح ة   منظوـم ذـي التي   ، لإلدارة التنفـي

ــدـيرـين  ـتـتـكون  ــام رـئـيس ـمـجـلس اـلم ــدـير اـلع ـمن اـلم
متخصـصـة هي: الدائرة    تنفيذية   دوائر التنفيذيين وسـت  
ــادـية،   دائرة  و   ، الـتدرـيب وبـناء الـقدرات معـهد  و االقتصــ

  ، الخدمات المسـاندة ودائرة    المالية، دائرة  ال و االسـتثمار،  
ــة  ــانوني ــال  ودائرة الق ــة إلى ، واالمتث ــدة  إضـــــاف وح

ة والتقييم، ووحـدة إدارة المخـاطر  ــتراتيجـي ا  . االســ كـم
تتولى لجان اإلدارة التنفيذية بصـفتها جهات اسـتشـارية  
ـتـكون   ــة، وـت ــورة ـفي األـمور اـلـجوـهري ــدـيم اـلمشــ ق ـت
ــدوق ذوي   ــن ــار ـموـظـفي الصــ ــا ـمن ـكب ــوـيـته عضــ

ــات، وـهذه اللـجان هي: لجـنة   ــاصــ ،  القروض االختصــ
ــتثمــار، واللجنــة اإلداريــة، ولجنــة إدارة  ولجنــ  ة االســ

دوق   ـــن ة في الصــ المخـاطر. تعمـل الوحـدات التنظيمـي
يشــتمل    ، مترابط ومتكامل   نظام للضــبط الداخلي   بإطار 

ــات وقواعد   ، على لوائح تنظيمية  ــياسـ وإجراءات    ، وسـ
ـــندوق وعملـياـته عـمل   ــاـطات الصــ وال يتيح    ، تنظم نشــ

  وهرية.  ئل الج المسا   التفرد بالقرار في النظام  
  

ـــكل مكوـناَ ، مكـتب الـتدقيق اـلداخلي  ـهاـماً في   اـلذي يشــ
منظومة الضــبط الداخلي، حيث تحرص اإلدارة العليا  

المكتب    تشـــمل مهام  . يؤدي دوره باســـتقاللية   أن   على 
ـــطة إدارة  ــبط اـلداخلي وأنشــ تقييم فـعالـية أنظـمة الضــ

ــل  المخاطر والحوكمة وفقاً لمنهجية معتمدة،   ويتواصـ
ــرة م  اشــ ة المراجـعة مـب ة ع لجـن عن    والمـخاطر المنبثـق

  .  مجلس المديرين التنفيذيين 
  

حلقة هامة في منظومة  الذي يـشكل  ، التدقيق الخارجي 
الحوكـمة، حـيث يختص مجلس المـحافظين دون غيره  

ــاـبات الـخارجيين  ـــية  ، بتعيين ـمدققي الحســ من  بتوصــ
المديرين التنفيذيين، وال تتيح اتفاقية الصـندوق    مجلس 

محافظين تفويض هذا االختصــاص ألي من  لمجلس ال 
  وق. السلطات األخرى بالصند 

العضوية، وزيادة رأس المال، وتوزيع الدخل، وتعيين مراقبي 
ــير  ــابات الختامية، والبت في تفسـ ــابات، واعتماد الحسـ الحسـ

  وتعديلها.  أحكام اتفاقية الصندوق
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ا   ا حيثـم ذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتـه ة لـه الحقيقـي
  ب منه ذلك. َل طْ يُ 

ال الدينار العربي  ســـتعم دراســـة ســـبل توســـيع ا  . 5
اء عملة   ابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنـش الحـس

  عربية موحدة. 
  تطوير األسواق المالية العربية.  . 6
يق مواقف الدول   . 7 األعضـاء في مواجهة  العربية  تنـس

المشــكالت النقدية واالقتصــادية الدولية، بما يحقق  
مـصالحها المـشتركة، وبما يـسهم في الوقت ذاته في  

  لنقدية العالمية. الت ا المشك حل  
دول  . 8 ة بين اـل ات الجـارـي دفوـع ة الـم ــوـي ة  تســ العربـي

  بما يعزز حركة المبادالت التجارية.   ، األعضاء 
  

على  من االتفاقية  إضـافة إلى ذلك، نصـت المادة الثامنة  
ة في   ات والخـدمـات الفنـي دوق المعوـن ـــن دم الصــ أن يـق

ــاء  ـقد  التي تع   ، المـجاالت النـقدـية والـمالـية لـلدول األعضــ
تسـتهدف الوصـول إلى اتحاد نقدي    ، ت اقتصـادية فاقيا ات 

ــمى  بينهــا كمرحلــة من مراحــل تحقيق  الهــدف األســ
ــادي   ــول إلى التكامل االقتصـ ــندوق، وهو الوصـ للصـ

  . والنقدي العربي 
  

  والموارد   الوسائل 
  

ــبيل تحقيق   ــائل في سـ ــندوق عدد من الوسـ يعتمد الصـ
منها،    ، ئه اتفاقية إنـشا أهدافه، أفردتها المادة الخامـسة من  

ــطة األجل للدول   ــيرة ومتوســ ــهيالت قصــ تقديم التســ
ل العجز الكلي في   األعضـــــاء، للمســـــاعـدة في تموـي
اجم عن   اقي دول العـالم، الـن موازين مـدفوعـاتهـا مع ـب
ال رؤوس   ــلع والـخدـمات والتحويالت وانتـق ادل الســ تـب

  ، األموال، وإصــدار الكفاالت لصــالح الدول األعضــاء 
األخرى  لمصــادر المالية  اســتفادتها من ا   تعزيزاً لفرص 

ا،   اتـه دفوـع ل العجز الكلي في موازين ـم ل تموـي من أـج
ــواق المالية   ــدار القروض في األسـ ــط في إصـ والتوسـ

  .العربية والدولية لحساب الدول األعضاء وبضماناتها 
  

من هذه الوسـائل أيضـاً، تنسـيق السـياسـات النقدية للدول  
لنقدية  األعضـاء وتطوير التعاون بين السـلطات ا العربية  

ــك العمــل على  ــذل ــدول، ك ــذه ال ــة  في ه تحرير وتنمي
المـبادالت التـجارـية والـمدفوـعات الـجارـية المترتـبة عليـها  
ــدول   ــال رؤوس األموال بين ال ــة انتق وتشــــجيع حرك

  األعضاء.  
  

نصت االتفاقية على أن يضع الصندوق باالتفاق  كما 
مع الدولة العضو أو الدول األعضاء، ذات العالقة،  

ت الالزمة إلدارة أي أموال تعهد بها إليه دولة  الترتيبا 
عربية   ، عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى 

  بما يتفق مع أهداف الصندوق.    ، أو غير عربية 

الـصندوق    تفاقية إنـشاء المادة الـسادـسة من ا كذلك، أكدت  
تعاون الدول األعضـاء فيما بينها، وفيما  على ضـرورة  

ــدوق،  ــن ــا وـبـين الصــ ـنه ـي ـيود ـعـلى  ـمن اـلقـ ـقالل ـلإل ـب
الـمدفوـعات الـجارـية، وـكذـلك القيود على انتـقال رؤوس  
األموال وعوائدها فيما بينها، مع اســتهداف إزالة القيود  

ــرو المذكورة كليًة  ري  ، والعمل على تحقيق القدر الضــ
من التنسيق بين السياسات االقتصادية، وال سيما المالية  

ــادي  العربي    والنـقدـية منـها، بـما يـخدم التـكاـمل االقتصــ
ــاء عمـلة عربـية   ــاـعد على تهيـئة الظروف إلنشــ ويســ

    .موحدة 
  

ـــندوق في تحقيق أـهداـفه،   ـتأكـيداً للمروـنة المعـطاة للصــ
نصت المادة التاسعة على إمكانية قيام الصندوق، بقرار  
من مجلس المحافظين، باتباع أي وسـيلة أخرى تسـاعد  

  على تحقيق أهدافه. 
  

ــندوق، وفقاً لما ن  ــت عليه المادة  تتكون موارد الصـ صـ
ــرة من ا  ــاـئه، من رأس الـمال  الـحادـية عشــ تـفاقـية إنشــ

المدفوع، واالحتياطيات، والقروض والتســـهيالت التي  
ـــندوق، وأـية موارد أخرى يقرـها   ــل عليـها الصــ يحصــ

 فظين. مجلس المحا 
  

  إطار الحوكمة بالصندوق 
  

ـــندوق يرتكز إـطار الحوكـمة   على مجموـعة من    ـبالصــ
االلتزام بها في مقدمة    المبادئ، يضــع الصــندوق مهمة 

  بالتالي:   أولوياته، وتتلخص 
  

مبدأ حماية حقوق الدول األعـضاء والمعاملة المتكافئة  
ة   لهم،  اـي دوق حـم ـــن الصــ ة ـب ار الحوكـم ل إـط ث يكـف حـي

وتســهيل ممارســتهم لها ومعاملتهم    المســاهمين، حقوق  
ل   القرار في المســــاـئ افؤ، وال يتيح اإلـطار التفرد ـب بتـك

ــواًء عل  ــتوى مجلس المــديرين  الجوهريــة، ســ ى مســ
ــتوى اإلدارات التنفيذية، حيث أن   التنفيذيين أو على مس

ــاء مجلس الـمديرين التنف  ـيذيين تتم الموافـقة على  أعضــ
ــلطة، وهو  ــيحهم من أعلى سـ   ، مجلس المحافظين   ترشـ

ويتم اختيارهم من مواطني الدول األعضــاء المشــهود  
ذيين  لهم ـبالخبرة والكـفاءة. يعـمل مجلس الـمديرين التنفيـ 

وفق قواعد إجرائية تنظم اتخاذ القرارات. على مـستوى  
العمل    اإلدارات التنفيذية، تنظم ســـياســـات وإجراءات 

ــالحيــات  ــؤوليــات والصــ كمــا تــدرس اللجــان   ، المســ
  ة األمور الجوهرية وتتخذ التوصية بشأنها. المتخصص 

  
دف  ه الذي ي مبدأ االعتراف بحقوق أصـحاب المصـالح،  

مصـالح، بما يشـمل الدول  إلى حماية حقوق أصـحاب ال 
 األعضاء والموظفين والمتعاقدين مع الصندوق. 
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ــاح  ــفافية،    مبدأ تحقيق اإلفصـ باعتبار أن مجلس  والشـ
ــافظين هو المعني  ــه المح ــذات ــات   ب ــالمرتب ــا   ب والمزاي

ــاح عن  الممنوـحة أل  ــاء مجلس اإلدارة، واإلفصــ عضــ
ة  ادـي الحـي دى تمتعهم ـب ث يوافق  ، ـم اً  حـي المجلس مجتمـع

  . المزايا الممنوحة لهم   د ألعضاء ويحد على ترشيح ا 
  

ــاءلة،  ــندوق مـبدأ المســ على جميع   الذي يطبقه الصــ
ات، إذ  ــتوـي ة   يعكس المســ ـمدى   الُمَطبَّق   إـطار الحوكـم

ختصـاصـات  ا لتوضـيح  الصـندوق الحرص الذي يوليه 
ــرافـية والتنفـيذـية، وتـكاملـها   التوجيهـية   األجهزة  واإلشــ

ــيق وتفاعلها،  ــال والتنسـ بينها،   وتعزيز قنوات االتصـ
ــافة إلى   ــاركة في الرأي قبل  إضـ ــيع نطاق المشـ توسـ

مجلس  اتـخاذ القرار. يتكون هيـكل أجهزة الحوكـمة من 
ذيين  ديرين التنفـي ذي المحـافظين، ومجلس الـم نبثق  ت اـل

ة وال  ة المراجـع ه لجـن اطر، م مـن دات  ـخ ة الوـح ومنظوـم
ــمــل  الــدوائر  التنظيميــة لإلدارة التنفيــذيــة، التي تشــ

، ، ومكتـب التـدقيق الـداخلي دارة التنفيـذيـة ولجـان اإل 
   ومدققي الحسابات الخارجيين. 

 
محافظي جميع الدول العربية  يضم    ، مجلس المحافظين 

بالتوجيه    األعضـاء، ويعتبر بمثابة الـسلطة العليا المعنية 
االســــتراتيجي والمســــاءلة وتقييم األداء، حيث أناطت  
ــلـطات اإلدارة إلى مجلس   ـــندوق ـكاـفة ســ اتـفاقـية الصــ

افظ  ديرين  المـح ة تفويض مجلس الـم ــلـط ه ســ ين وخّولـت
ت  ممارســــة أي ســــلطة ما عدا الســــلطا في  التنفيذيين  

. يعقد المجلس اجتماعاته ســـنوياً وفقاً  ) 1(له الحصـــرية  
للقواعــد اإلجرائيــة التي تنظم إجراءات االجتمــاعــات  

أحد المحافظين من  المجلس سـنوياً  ينتخب  والتصـويت.  
  رئيساً له بالتناوب.    بين أعضائه 

  
من المــدير العــام   يتكون   مجلس المــديرين التنفيــذيين، 
ــاء غير   ــاً وثمانية أعضـ متفرغين، يتم تعيينهم من  رئيسـ

جانب مجلس المحافظين من الدول األعضـاء لمدة ثالث  
ــنوات قابـلة للتـجديد. يتولى مجلس الـمديرين التنفـيذيين   ســ
اإلشــراف على نشــاط الصــندوق، حيث يختص مجتمعاً  

ــراف على وضــع  ــات الجوهرية وخطط    باإلش الســياس
ــاءلة اإلدارة   ــتراتيجية واألداء ومسـ وبرامج العمل االسـ

  المجلس   يعـقد   ورفع التـقارير لمجلس المـحافظين.   التنفـيذية 
ــنوـية التـخاذ القرارات  وفـقاً لقواـعد  ،  اجتـماـعات ربع ســ

  وإجراءات التصويت المحددة باتفاقية إنشاء الصندوق. 
  

ــاطر ــة والمخ ــة المراجع ــة عن مالمنبث  ،لجن  جلسق
على المديرين التنفيذيين، تهدف إلى مساعدة المجلس  

 
ــرـية لمجلس المـحافظين وفق اتـفاقـية   1 ــلـطات الحصــ تتمـثل الســ

رئيس مجلس المديرين إنشاء الصندوق في: تعيين المدير العام  
ــاء مجلس المــديري ن التنفيـذيين، وتحــديـد التنفيـذيين وأعضـــ

مكافآتهم ومخصـــصـــاتهم، وقبول األعضـــاء الجدد، وإيقاف 

، من خالل مراقبة ســــالمة اإلشــــرافية  بمهامهالقيام 
ـــياســــات إدارة  اـنات الـمالـية، ومـتابـعة تطبيق ســ البـي
المخـاطر والرقـابـة الـداخليـة، وتقييم فعـاليـة مكتـب 
تقاللية  ة تقاريره، ومراقبة اـس التدقيق الداخلي ومناقـش

ـ  ــة تقاريره، وتلقي ابات الخارجمدقق الحـس ي ومناقش
ــأنها. تتكون لجنة  ــية بشـ بالغات المخالفات والتوصـ

تقلين   المراجعة والمخاطر عن   من ثالثة أعضـاء مـس
مجلس   قِبَّلإدارة الصندوق التنفيذية، يتم انتخابهم من  

المــديرين التنفيــذيين في بــدايــة كــل دورة للمجلس. 
  ها.اق ينظم عملوتقوم اللجنة بمهامها وفقاً لميث

  
ة    دات التنظيمـي ة الوـح ة   منظوـم ذـي التي   ، لإلدارة التنفـي

ــدـيرـين  ـتـتـكون  ــام رـئـيس ـمـجـلس اـلم ــدـير اـلع ـمن اـلم
متخصـصـة هي: الدائرة    تنفيذية   دوائر التنفيذيين وسـت  
ــادـية،   دائرة  و   ، الـتدرـيب وبـناء الـقدرات معـهد  و االقتصــ

  ، الخدمات المسـاندة ودائرة    المالية، دائرة  ال و االسـتثمار،  
ــة  ــانوني ــال  ودائرة الق ــة إلى ، واالمتث ــدة  إضـــــاف وح

ة والتقييم، ووحـدة إدارة المخـاطر  ــتراتيجـي ا  . االســ كـم
تتولى لجان اإلدارة التنفيذية بصـفتها جهات اسـتشـارية  
ـتـكون   ــة، وـت ــورة ـفي األـمور اـلـجوـهري ــدـيم اـلمشــ ق ـت
ــدوق ذوي   ــن ــار ـموـظـفي الصــ ــا ـمن ـكب ــوـيـته عضــ

ــات، وـهذه اللـجان هي: لجـنة   ــاصــ ،  القروض االختصــ
ــتثمــار، واللجنــة اإلداريــة، ولجنــة إدارة  ولجنــ  ة االســ

دوق   ـــن ة في الصــ المخـاطر. تعمـل الوحـدات التنظيمـي
يشــتمل    ، مترابط ومتكامل   نظام للضــبط الداخلي   بإطار 

ــات وقواعد   ، على لوائح تنظيمية  ــياسـ وإجراءات    ، وسـ
ـــندوق وعملـياـته عـمل   ــاـطات الصــ وال يتيح    ، تنظم نشــ

  وهرية.  ئل الج المسا   التفرد بالقرار في النظام  
  

ـــكل مكوـناَ ، مكـتب الـتدقيق اـلداخلي  ـهاـماً في   اـلذي يشــ
منظومة الضــبط الداخلي، حيث تحرص اإلدارة العليا  

المكتب    تشـــمل مهام  . يؤدي دوره باســـتقاللية   أن   على 
ـــطة إدارة  ــبط اـلداخلي وأنشــ تقييم فـعالـية أنظـمة الضــ

ــل  المخاطر والحوكمة وفقاً لمنهجية معتمدة،   ويتواصـ
ــرة م  اشــ ة المراجـعة مـب ة ع لجـن عن    والمـخاطر المنبثـق

  .  مجلس المديرين التنفيذيين 
  

حلقة هامة في منظومة  الذي يـشكل  ، التدقيق الخارجي 
الحوكـمة، حـيث يختص مجلس المـحافظين دون غيره  

ــاـبات الـخارجيين  ـــية  ، بتعيين ـمدققي الحســ من  بتوصــ
المديرين التنفيذيين، وال تتيح اتفاقية الصـندوق    مجلس 

محافظين تفويض هذا االختصــاص ألي من  لمجلس ال 
  وق. السلطات األخرى بالصند 

العضوية، وزيادة رأس المال، وتوزيع الدخل، وتعيين مراقبي 
ــير  ــابات الختامية، والبت في تفسـ ــابات، واعتماد الحسـ الحسـ

  وتعديلها.  أحكام اتفاقية الصندوق
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 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

  
  
  مالمح االستراتيجية وإطارها العام    
  

ــتراتيجيته المعتمدة   ــندوق إطاراً عاماً السـ ــع الصـ وضـ
ا يتفق مع 2020-  2015للفترة  دوق  ، بـم ـــن ة الصــ رؤـي

التي تعكس آمال وطموحات دوله األعضــــاء، وتتطلب  
في مجاالت عمله وأنشــطته لتواكب    التطوير المســتمر 

  المتغيرات التي تطرأ على هـذه الطموحـات، حســـــب 
ا   ة، وهو ـم دولـي ة واـل المتغيرات في الســــاحتين اإلقليمـي
دوق في الحرص على تطوير برامـجه   ـــن يترجـمه الصــ

ة ا  ه ومنظوـم ات عمـل اً ألفضــــل  وآلـي ه وفـق دـي ة ـل لحوكـم
ارســــات  اً. المـم ا دولـي ار  المعمول بـه ذ إـط أـخ ك، ـي ذـل ـك

واالحتياجات    باالعتبار التوجهات تراتيجية الـصندوق  اسـ 
  .المستقبلية للدول األعضاء 

  
ــنــدوق على   ــتراتيجيــة الصــ يركز اإلطـار العــام الســ
االســتفادة من المزايا النســبية التي يتمتع بها الصــندوق،  
المنطـقة العربـية،   دة ـب دـية الوحـي ــة النـق ــســ لكوـنه المؤســ

ه كمركز للتالقي  ة اـلدور اـلذي يلعـب ــاور   وألهمـي والتشــ
لصــانعي الســياســات االقتصــادية والمالية والنقدية، إلى  

اء الـقدرات من خالل برامج الـتدرـيب  ـجاـنب دوره في بنـ 
  معهد التدريب وبناء القدرات المتخصــصــة التي يقدمها  

في الـصندوق لكوادر الدول األعـضاء. كذلك تـشمل هذه  
ـــندوق بـما يعزز ثـقة   المزاـيا، مـتاـنة المركز الـمالي للصــ

ول األعضـاء فيه، إضـافة إلى دوره في تقديم خدمات  الد 
ــتثمــار  ــالح ا ات قبول الودائع وإدارة االســ لــدول  لصـــ

  .األعضاء 
  

ــندوق اهتماماً   ــتراتيجية الص كما يولي اإلطار العام الس
ــتغالل الفرص كبيراً   المتاحة لتطوير وتعزيز قدرته    باس

ــاء   ــتجابة لالحتياجات المتزايدة للدول األعض على االس
الفنية    والمعونة   ير الدعم المالي، وتقديم المشــورة في توف 

، وتلبية االحتياجات  في مجاالت اإلصــالح االقتصــادي 
اء الـقدرات   امـية والمتنوـعة في مـجال الـتدرـيب وبـن المتـن

  في مختلف المجاالت االقتصادية والمالية.  
  

منحت مرونة الوسائل المتاحة للصندوق، واتساع نطاق  
ة أخرى  ــبـي ه ميزة نســ ــطـت ل مع   أنشــ اـم ه من التـع تَُمِكـن

دول   ات التي يمكن أن تواجههـا اقتصـــــادات اـل التحـدـي
ـ ا  ــات واـلـتـطورات  ـلـعرـبـي ــاه ــب ـمع االـتج ــا ـيـتواك ة، ـبم

االقتصـــادية والمالية العالمية، واالنعكاســـات المحتملة  
ــواق الـمال   ــرفـية وأســ على القـطاـعات الـمالـية والمصــ
ــكلت احتياجات الدول العربية، مرجعاً مهماً    العربية. شـ
ــتراتيجيته للفترة   ــندوق عند إعداد اإلطار العام الس للص

ــث ركــز 2020 - 2015(  ــار عــلــى  )، حــي ــذا اإلط ه
اســتخالص وتحديد توقعات وتطلعات الدول األعضــاء  

، ومــا يتطلبــه ذلــك من تعزيز  الفترة المــذكورة خالل 
ــه   ــدرات ــا، وتطوير ق ال معه ــّ لقنوات التواصـــــل الفع

اعدة دوله األ  إضـافة إلى  عضـاء،  ومبادراته الرامية لمـس
ات  ت  اـن طوير نشــــاـطه البحثي واإلحصــــائي لتوفير بـي

، وتقارير تحليلية، أكثر شموالً وعمقاً،  اقتصادية موثوقة 
  تدعم جهود صانعي السياسات والباحثين. 

  

رسالته التي وضحتها  تأتي رؤية الصندوق انطالقاً من 
ه، التي تتلخص في وضع األسس النقدية  ئ اتفاقية إنشا 

قق التكامل االقتصادي العربي وتدفع عجلة  التي تح 
نمية االقتصادية في كل الدول العربية. وفي سياق  الت 

سعي الصندوق لتحقيق هذه الرسالة، فإنه يعمل  
على تطوير ورفع كفاءة وفعالية برامجه   باستمرار 

نه من   وأنشطته وعملياته لتتالءم مع المتغيرات، بما يَُمّكِ
ية والفرص المتاحة لتعزيز  االستفادة من مزاياه النسب 

  الدول العربية األعضاء.   دوره الرائد في خدمة 
 

  االستراتيجية األهداف  

يتطلع صندوق النقد العربي إلى تحقيق رؤيته  
االستراتيجية من خالل تحقيق مجموعة من األهداف،  

مجاالت متكاملة، تتمثل في تعزيز فرص   ثالث تغطي 
ونقدية  ية ومالية  النمو الشامل، وإرساء مؤسسات اقتصاد 

، وتقوية التعاون والتكامل االقتصادي العربي،  كفؤة 
ات المالية والنقدية  بالتعاون الوثيق مع المؤسس 

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

  
االرتقاء   : في  لصندوق ل تتمثل األهداف االستراتيجية 

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

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

المحوري للصندوق كمركز للتالقي والتشاور  
ودعم   ، ية لصانعي السياسات االقتصادية والمال 

التكامل االقتصادي والمالي في الدول   مشاريع 
تعزيز دور الصندوق كمركز للمعرفة  و العربية، 

والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات في مجاالت  
  اختصاصاته. 

 ) 2020  –   2015إطار استراتيجية الصندوق ( 
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  مالمح االستراتيجية وإطارها العام    
  

ــتراتيجيته المعتمدة   ــندوق إطاراً عاماً السـ ــع الصـ وضـ
ا يتفق مع 2020-  2015للفترة  دوق  ، بـم ـــن ة الصــ رؤـي

التي تعكس آمال وطموحات دوله األعضــــاء، وتتطلب  
في مجاالت عمله وأنشــطته لتواكب    التطوير المســتمر 

  المتغيرات التي تطرأ على هـذه الطموحـات، حســـــب 
ا   ة، وهو ـم دولـي ة واـل المتغيرات في الســــاحتين اإلقليمـي
دوق في الحرص على تطوير برامـجه   ـــن يترجـمه الصــ

ة ا  ه ومنظوـم ات عمـل اً ألفضــــل  وآلـي ه وفـق دـي ة ـل لحوكـم
ارســــات  اً. المـم ا دولـي ار  المعمول بـه ذ إـط أـخ ك، ـي ذـل ـك

واالحتياجات    باالعتبار التوجهات تراتيجية الـصندوق  اسـ 
  .المستقبلية للدول األعضاء 

  
ــنــدوق على   ــتراتيجيــة الصــ يركز اإلطـار العــام الســ
االســتفادة من المزايا النســبية التي يتمتع بها الصــندوق،  
المنطـقة العربـية،   دة ـب دـية الوحـي ــة النـق ــســ لكوـنه المؤســ

ه كمركز للتالقي  ة اـلدور اـلذي يلعـب ــاور   وألهمـي والتشــ
لصــانعي الســياســات االقتصــادية والمالية والنقدية، إلى  

اء الـقدرات من خالل برامج الـتدرـيب  ـجاـنب دوره في بنـ 
  معهد التدريب وبناء القدرات المتخصــصــة التي يقدمها  

في الـصندوق لكوادر الدول األعـضاء. كذلك تـشمل هذه  
ـــندوق بـما يعزز ثـقة   المزاـيا، مـتاـنة المركز الـمالي للصــ

ول األعضـاء فيه، إضـافة إلى دوره في تقديم خدمات  الد 
ــتثمــار  ــالح ا ات قبول الودائع وإدارة االســ لــدول  لصـــ

  .األعضاء 
  

ــندوق اهتماماً   ــتراتيجية الص كما يولي اإلطار العام الس
ــتغالل الفرص كبيراً   المتاحة لتطوير وتعزيز قدرته    باس

ــاء   ــتجابة لالحتياجات المتزايدة للدول األعض على االس
الفنية    والمعونة   ير الدعم المالي، وتقديم المشــورة في توف 

، وتلبية االحتياجات  في مجاالت اإلصــالح االقتصــادي 
اء الـقدرات   امـية والمتنوـعة في مـجال الـتدرـيب وبـن المتـن

  في مختلف المجاالت االقتصادية والمالية.  
  

منحت مرونة الوسائل المتاحة للصندوق، واتساع نطاق  
ة أخرى  ــبـي ه ميزة نســ ــطـت ل مع   أنشــ اـم ه من التـع تَُمِكـن

دول   ات التي يمكن أن تواجههـا اقتصـــــادات اـل التحـدـي
ـ ا  ــات واـلـتـطورات  ـلـعرـبـي ــاه ــب ـمع االـتج ــا ـيـتواك ة، ـبم

االقتصـــادية والمالية العالمية، واالنعكاســـات المحتملة  
ــواق الـمال   ــرفـية وأســ على القـطاـعات الـمالـية والمصــ
ــكلت احتياجات الدول العربية، مرجعاً مهماً    العربية. شـ
ــتراتيجيته للفترة   ــندوق عند إعداد اإلطار العام الس للص

ــث ركــز 2020 - 2015(  ــار عــلــى  )، حــي ــذا اإلط ه
اســتخالص وتحديد توقعات وتطلعات الدول األعضــاء  

، ومــا يتطلبــه ذلــك من تعزيز  الفترة المــذكورة خالل 
ــه   ــدرات ــا، وتطوير ق ال معه ــّ لقنوات التواصـــــل الفع

اعدة دوله األ  إضـافة إلى  عضـاء،  ومبادراته الرامية لمـس
ات  ت  اـن طوير نشــــاـطه البحثي واإلحصــــائي لتوفير بـي

، وتقارير تحليلية، أكثر شموالً وعمقاً،  اقتصادية موثوقة 
  تدعم جهود صانعي السياسات والباحثين. 

  

رسالته التي وضحتها  تأتي رؤية الصندوق انطالقاً من 
ه، التي تتلخص في وضع األسس النقدية  ئ اتفاقية إنشا 

قق التكامل االقتصادي العربي وتدفع عجلة  التي تح 
نمية االقتصادية في كل الدول العربية. وفي سياق  الت 

سعي الصندوق لتحقيق هذه الرسالة، فإنه يعمل  
على تطوير ورفع كفاءة وفعالية برامجه   باستمرار 

نه من   وأنشطته وعملياته لتتالءم مع المتغيرات، بما يَُمّكِ
ية والفرص المتاحة لتعزيز  االستفادة من مزاياه النسب 

  الدول العربية األعضاء.   دوره الرائد في خدمة 
 

  االستراتيجية األهداف  

يتطلع صندوق النقد العربي إلى تحقيق رؤيته  
االستراتيجية من خالل تحقيق مجموعة من األهداف،  

مجاالت متكاملة، تتمثل في تعزيز فرص   ثالث تغطي 
ونقدية  ية ومالية  النمو الشامل، وإرساء مؤسسات اقتصاد 

، وتقوية التعاون والتكامل االقتصادي العربي،  كفؤة 
ات المالية والنقدية  بالتعاون الوثيق مع المؤسس 

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

  
االرتقاء   : في  لصندوق ل تتمثل األهداف االستراتيجية 

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

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

المحوري للصندوق كمركز للتالقي والتشاور  
ودعم   ، ية لصانعي السياسات االقتصادية والمال 

التكامل االقتصادي والمالي في الدول   مشاريع 
تعزيز دور الصندوق كمركز للمعرفة  و العربية، 

والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات في مجاالت  
  اختصاصاته. 

 ) 2020  –   2015إطار استراتيجية الصندوق ( 
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  هداف االستراتيجية األ الوسائل واألنشطة لتحقيق 

،  2020-2015اـستراتيجية الـصندوق، للفترة   تتـضمن 
ــتـخدام العـمل على رفع ك  ــاـئل المـتاـحة ـفاءة اســ ،  الوســ

ــهم في تعزيز نتائج   ــائل جديدة تســ ــتحداث وســ واســ
األنشـــطة المتنوعة والمتطورة، التي يقوم الصـــندوق  
بأدائها للوصـول إلى أفضـل النتائج المرجوة، وتحقيق  
أهداف االـستراتيجية على النحو الذي يحقق طموحات  

  الدول األعضاء.  
  

ــاـئل ،  في ـهذا اإلـطار  ها  ، التي يســــتـخدم تتضــــمن الوســ
الـصندوق لمـساعدة دوله األعـضاء، مجموعة من النوافذ  

لمواجهة العجز الكلي في    المالي اإلقراضــية لتقديم الدعم  
ميزان المدفوعات، ودعم اإلصالحات الهيكلية في قطاع  
ـمالـية الحكوـمة والقـطاع الـمالي والمصــــرفي، وذـلك في  

ــي   ــاط اإلقراضـ ــا   عه الذي تـضــ إطار النشـ ء  اتفاقية إنشـ
ـــندوق على  ــاـئل التي أتيـحت ـله    الصــ رأس ـقائـمة الوســ

م الـصندوق تـسهيالته االئتمانية  ّدِ َق لتحقيق أهداف إنـشائه. ُي 
اوـتة اآلـجال   ـــكل قروض متـف ــاء في شــ لـلدول األعضــ
ــير. ويصــاحب تقديم معظم التســهيالت   ومتســمة بالتيس
لطات المختصـة في   اورات مع الـس االئتمانية، إجراء مـش

برنامج لإلصـــالح  تفاق معها على  ول المقترضـــة لال الد 
ــمل   ــادي يش ــبة  االقتص ــات واإلجراءات المناس ــياس الس

ــادـية،   ــاعـها االقتصــ والـمالـية  لمـعالـجة وإصــــالح أوضــ
  إضافة إلى متابعة تنفيذها.   والنقدية،  

  
المنوه   ، لصـــندوق األهداف االســـتراتيجية ل ت  من تضـــَّ 
بأنشــطة وبرامج دعم  ، العمل على االرتقاء ســلفاً عنها  

االقتصـادي الكلي  حات التي تعزز االسـتقرار اإلصـال 
ــة، من خالل التركيز على تطوير   ــدول العربي في ال
البرامج واألنشطة التي يقوم بها الصندوق لدعم جهود  
ــتقرار  ا لتحقيق االســ ــعيـه دول األعضـــــاء في ســ اـل

ــواءً  الي   االقتصــــادي الكلي، ســ دعم الـم من خالل اـل
ــادي، أو من  ــالح االقتصـ ــحوب ببرامج اإلصـ   المصـ
خالل تعزيز المشـــورة الفنية الالزمة في هذا الشـــأن. 

ـــمل العـمل  تحقيق الـهدف  في إـطار ـهذا الـهدف، ويشــ
الصــندوق في صــدارة أولوياته  الفرعي الذي يضــعه  

  . خالل فترة االستراتيجية 
  

ل في  ــتمر تطوير ال يتمـث ــي لنشـــــاط اإل ل المســ قراضــ
ــندوق  لتســـهيالت  من خالل المراجعة الدورية ل ، للصـ

ــد و  ، اـلـمـتوـفرة  ــدول  م ــات ال ــا ـمع ـمـتـطـلب ى ـمالءـمـته
ات  و األعضـــــاء،  ة بعملـي تطوير اإلجراءات المرتبـط

ــتثمار يعتبر  كما   . اإلقراض  ــاط االســ من األدوات    نشــ
ـــندوق لتـقديم اـلدعم ـلدوـله   ــتـخدمـها الصــ الـهاـمة التي يســ
األعـضاء، حيث يتـضمن نـشاط االـستثمار قبول الودائع  
  من الدول األعضــــاء والمؤســــســــات المالية العربية، 
وإدارة المحافظ االسـتثمارية نيابة عنها، وتقديم المعونة  

الفنية االســتثمارية. تتضــمن اســتراتيجية الصــندوق،  
داف يرمي 2020 -  2015ة للفتر    ، مجموعـة من األـه

الصــندوق لتحقيقها في نطاق النشــاط االســتثماري، من  
ــاط قبول الودائع من الدول   أهمـها العـمل على تنمية نشــ

ــا  ــس ــاء والمؤس ــمن  األعض ت المالية العربية، بما يتض
توســيع قاعدة الجهات المودعة وتنوعها الجغرافي عن  

دول طريق اـســـ  دد من اـل اب أكبر ـع ،  األعضــــاء  تقـط
المؤـسـسات والمنظمات العربيّة، مّما يـسهم في توـسيع  و 

ــتهدف   ــاط. كما يســ ــادر تمويل هذا النشــ وتنويع مصــ
ــتراتيجـية، ـبذل مزـيد من   ـــندوق خالل فترة االســ الصــ

ــتثمارية، بما  الجهو  ــاط إدارة المحافظ االسـ د لتنمية نشـ
المؤســـســـات  يتضـــمن تشـــجيع الدول األعضـــاء و 

ادة من إمكانات الصــندوق  لالســتف ،  المنظمات العربية و 
ــندوق   في إدارة احتـياطاتها الخارجية، حيث يوفر الصــ

ارية بالودائع والســندات  خدمات إدارة المحافظ االســتثم 
  ة.  المالي   واألوراق 

  
الســعي  وق االســتثماري أيضــاً  الصــند نشــاط يشــمل  

مع الجهات التي أـسندت جزء   ته لتطوير وتوـسيع عالق 
ــندوق إلدارتها،  ــافة إلى  من احتياطاتها للص تقديم إض

تنمية وتوســيع عالقات  و المعونة الفنية االســتثمارية، 
ـخص إدارة  ــا ـي م ـي ــة ـف ي رـب ـع ــدول اـل ع ال ــاون ـم ع ـت اـل

ــل وتبـ  ادل  االحتـياطـيات الـخارجـية، وتحفيزـها للتواصــ
  الدعم الذي يقدمه األفكار مع الصندوق، بهدف تطوير 

  .المجال   الصندوق في هذا 
  

في   البرامج والمبادرات التي يتبناها الصـندوق، تمثل  
ــرفـية  والنـقدـية إـطار تقوـية القـطاـعات الـمالـية  والمصــ

ل   ــول للتموـي ة، وتعزيز فرص الوصــ دول العربـي اـل ـب
قدم من  أحد أدوات الصـندوق التي ي والخدمات المالية، 
حيث تســـهم    ، العربية األعضـــاء  خاللها دعمه للدول 

هــذه المبــادرات والبرامج في تعميق القطــاع المــالي  
والمصــرفي، لثقة الصــندوق في األهمية الكبيرة لهذا  
ــامل وتحقيق   القطاع ودوره في دعم فرص النمو الشــ

  . االستقرار االقتصادي والمالي 
  

فترة  تتضمن أهداف استراتيجية الصندوق خالل ال 
تطوير برامج دعم القطاع المالي  ، 2020- 2015

، من خالل  في الدول العربية   والمصرفي وأسواق المال 
إطالق مبادرة شاملة لتطوير أسواق السندات بالعمالت  
المحلية، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع  

بنية التحتية للقطاع المالي  نطاق مبادرات تطوير أنظمة ال 
والسعي  طبيقات التقنيات المالية الحديثة، ت و والمصرفي، 

نحو تشجيع ومساندة الجهود الرامية لتقوية التشريعات  
الرقابية وتحسين سياسات الرقابة االحترازية الكلية، إلى  
جانب تطوير نطاق البيانات والمعلومات والمؤشرات  

    . لمصرفي وأسواق المال لقياس أداء القطاع المالي وا 
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برامج وأنشطة التدريب وبناء  بر تعت  ، من جهة أخرى 
، في القطاعات االقتصـــادية والمالية والنقدية  القدرات 

العربيــة، التي يقــدمهــا   واإلحصـــــائيــة والتجــاريــة 
ـــندوق    معـهد الـتدرـيب وبـناء الـقدرات من خالل  ، الصــ

ه  أحـد أهم أدواتـه في القيـام بـدوره وتحقيق   ، التـابع ـل
ــة والخ  ــه مركزاً لـلـمعرف ــة بـكون ــه الـمـتـعـلق ــداف برة أه

ــاالت   ــدرات ـفي ـمج ــاء اـلق ــة وـبن ــورة اـلـفـني واـلمشــ
ول األعضـاء  اختصـاصـه، إدراكاً لتنامي احتياجات الد 

ــمـية  لتوفير المعرـفة الفنـية وـتأهـيل الكوادر  . من  الرســ
- 2015ق هذا المنطلق، تتضـمن اسـتراتيجية الصـندو 

ــة  2020 ــاف ــث المحتوى العلمي لك ــدي ، تطوير وتح
ع في قائمة األنشـطة البرامج التدريبية القائمة، والتوسـ 

والبرامج التدريبية، كذلك التوسع في البرامج التدريبية  
مها الصــندوق في الدول األعضــاء، وإرســاء  التي يقد 

 .القواعد الالزمة لتنفيذ برامج التدريب عن بُعد 
 

  ، اإلحصــاءات إعداد  النشــاط البحثي و ق  يعتبر الصــندو 
ــدرات   ـــهم ـفي ـتـعزـيز ق ــد أـهم األدوات اـلـتي تســ أح

صــين والمهتمين في الشــأن االقتصــادي والمالي  المخت 
. في هــذا اإلطــار، يولي  ي في الــدول العربيــة والنقــد 

الصــندوق نشــاط الدراســات، والنشــرات اهتماما كبيراً  
ــاـئل  واـحدة من أهم ال على اعتـبار أنـها تمـثل   علمـية  ال وســ

ات المختلفة من أجل  للبحث والتقصـي حول الموضـوع 
ــات واتخ  ــياسـ ــع السـ ــول إلى وضـ اذ القرارات  الوصـ

ل القنوات التي يمكن من  كِ شـَّ كما أنها تُ   ، المالئمة بشـأنها 
خاللها طرح ومناقشــــة القضــــايا الراهنة ذات العالقة  
باالقتصادات العربية وزيادة الوعي بها. بناء على ذلك،  

ــمنت   ــتراتيجية  تضـ ــندوق خالل فترة االسـ جهود الصـ
ــع في مـجاالت األبـحاث    ، واالرتـقاء ذات العالـقة   التوســ

التقارير االقتصــادية واإلحصــائية القائمة،  بالنشــرات و 
ارير  ــعي إلطالق مجموـعة من التـق ــْ تُ  ، والســ م في  هِ ســ

ــادي، و  ــناع القرار االقتصــ ــاعدة صــ إثراء الفكر  مســ
ــنـدوق العربي، كمـا  على تطوير مبـادرة   يعمـل الصــ

ــتات"، إلى جانب إعداد   ــاءات العربية "عربسـ اإلحصـ
  ل العربية. ونشر بيانات مالية موجزة عن الدو 

  
على صـــعيد آخر، تزخر مكتبة الصـــندوق بمجموعة  

ــة ـمن  ــاـلي ــة واـلم ــة   اـلـمراـجع االـقتصــــــادي ــدي ق ـن واـل
ــائـية  ة ، و واإلحصــ اإلصــــدارات من األوراق البحثـي

رها، فضــالً عن الســعي  والتقارير الدورية التي تم نشــ 
هذه المجموعة، وتحديثها بصـــورة  المســـتمر إلثراء  

     . تمرة مس 
  

ـــندوق  ـكأـماـنة  تطوير دوره على ـكذـلك يحرص الصــ
ــة   ــارف اـلـمرـكزي ــاـفـظي اـلمصــــ ــة ـلـمـجـلس ـمح ـفـني
ــات النقد العربية ومجلس وزراء المالية   ــســ ومؤســ

الوسـائل التي يسـتخدمها من أجل تحقيق  كأحد   ، العرب 

ــاء في   ــيق بين اـلدول األعضــ أـهداـفه المتعلـقة ـبالتنســ
ــيق مواقف الــدول   ، المجــالين النقــدي والمــالي  وتنســ

ــاء في مواجهة   ــادية  النقدية  ديات تح ال األعض واالقتص
ة  دولـي ة، بمـا يحقق مصـــــالحهـا  ، اـل ــترـك ل   المشــ تمـث

ـ  ــنوية للمجلـس ــة   ين االجتماعات الس إطاراً هاماً لمناقش
ــندوق   ــيع التي تتصـــل بأهداف الصـ عدد من المواضـ

ــرة  ــايا الراهـنة المختلـفة التي  إلى  ، مـباشــ جانب القضــ
    ن. ا يناقشها المجلس 

 
  فريق دعم االستراتيجية   
 

بعضـــوية من    ، دعم االســـتراتيجية" يق  يل "فر تم تشـــك 
ة   ــتراتيجـي ذ اســ ة تنفـي ابـع دوق، ـلدعم ومـت ـــن دوائر الصــ
الـصندوق بقدر عاٍل من الكفاءة والفعالية. تتـضمن مهام  
الوحـدات   انتظـام ـب ــتمرار وـب اســ الفريق التواصـــــل ـب
التنظيمية بالـصندوق لمناقـشة مكونات وأبعاد مؤـشرات  

ــة  و األداء،    اإلنـجاز، وـما يتعلق ببـطاـقات توازن  دراســ
ــة المتغيرات  و  ، قترـحات الخطط بعـيدة الـمدى م  اقشــ مـن

. كذلك  تنفيذ االســـتراتيجية والمســـتجدات التي يتطلبها  
ــة تقــارير الــدوائر عن النتــائج  يتولى الفريق  منــاقشـــ

ــة  ـمـحـقق ـــتوى   ، اـل ــارـير األداء ـعـلى اـلمســ ــداد ـتق وإع
ــي،  ــســ تنظيم حلقــات تثقيفيــة وورش عمــل  و المؤســ

ــة  ي ـم ــدـي ق ـ ـحول وـعروض ـت ــذ  د ـم ي ـف ـن ــدم ـفي ـت ق ـت ى اـل
ــتراتيجـية،   ــاـفة إلى االســ ــيق جهود اـلدوائر  إضــ تنســ

للتخطيط االســـتراتيجي، إلى جانب تشـــجيع المبادرات  
  . التنظيمية والوحدات    الصندوق واالبتكار على مستوى  

  
  وحدة االستراتيجية والتقييم 

  
، وحدة االستراتيجية  2019أنشأ الصندوق، في عام 

يمي للصندوق، بإطار سعيه  والتقييم، ضمن الهيكل التنظ 
ط االستراتيجي، وإدراكاً  المتواصل لرفع كفاءة التخطي 

منه بأهمية تعزيز اإلطار المؤسسي لعملية التخطيط  
االستراتيجي، والمساهمة الفاعلة في صياغة وتنفيذ  

مان  ومتابعة الخطط االستراتيجية للصندوق، وض 
مواكبتها للخطط بعيدة المدى التي تبنتها الدول  

ألعضاء، لتعزيز برامج اإلصالح االقتصادي فيها،  ا 
يحقق المزيد من استقرارها االقتصادي والنقدي  وبما 

  .والمالي 
  

تضمنت اختصاصات الوحدة ضمان اتساق الخطط  
االستراتيجية التي تعدها الوحدات التنظيمية  

ستراتيجية، والتنسيق معها،  بالصندوق، مع أهدافه اال 
إلعداد الخطط االستراتيجية    وتوفير المعطيات الالزمة 

األنشطة والمبادرات المخططة  الخمسية، ومتابعة تنفيذ  
وإعداد تقارير أداء بهذا الشأن، حيث تتولى الوحدة  
إعداد وتقديم التقارير الدورية عن أداء األنشطة  
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  هداف االستراتيجية األ الوسائل واألنشطة لتحقيق 

،  2020-2015اـستراتيجية الـصندوق، للفترة   تتـضمن 
ــتـخدام العـمل على رفع ك  ــاـئل المـتاـحة ـفاءة اســ ،  الوســ

ــهم في تعزيز نتائج   ــائل جديدة تســ ــتحداث وســ واســ
األنشـــطة المتنوعة والمتطورة، التي يقوم الصـــندوق  
بأدائها للوصـول إلى أفضـل النتائج المرجوة، وتحقيق  
أهداف االـستراتيجية على النحو الذي يحقق طموحات  

  الدول األعضاء.  
  

ــاـئل ،  في ـهذا اإلـطار  ها  ، التي يســــتـخدم تتضــــمن الوســ
الـصندوق لمـساعدة دوله األعـضاء، مجموعة من النوافذ  

لمواجهة العجز الكلي في    المالي اإلقراضــية لتقديم الدعم  
ميزان المدفوعات، ودعم اإلصالحات الهيكلية في قطاع  
ـمالـية الحكوـمة والقـطاع الـمالي والمصــــرفي، وذـلك في  

ــي   ــاط اإلقراضـ ــا   عه الذي تـضــ إطار النشـ ء  اتفاقية إنشـ
ـــندوق على  ــاـئل التي أتيـحت ـله    الصــ رأس ـقائـمة الوســ

م الـصندوق تـسهيالته االئتمانية  ّدِ َق لتحقيق أهداف إنـشائه. ُي 
اوـتة اآلـجال   ـــكل قروض متـف ــاء في شــ لـلدول األعضــ
ــير. ويصــاحب تقديم معظم التســهيالت   ومتســمة بالتيس
لطات المختصـة في   اورات مع الـس االئتمانية، إجراء مـش

برنامج لإلصـــالح  تفاق معها على  ول المقترضـــة لال الد 
ــمل   ــادي يش ــبة  االقتص ــات واإلجراءات المناس ــياس الس

ــادـية،   ــاعـها االقتصــ والـمالـية  لمـعالـجة وإصــــالح أوضــ
  إضافة إلى متابعة تنفيذها.   والنقدية،  

  
المنوه   ، لصـــندوق األهداف االســـتراتيجية ل ت  من تضـــَّ 
بأنشــطة وبرامج دعم  ، العمل على االرتقاء ســلفاً عنها  

االقتصـادي الكلي  حات التي تعزز االسـتقرار اإلصـال 
ــة، من خالل التركيز على تطوير   ــدول العربي في ال
البرامج واألنشطة التي يقوم بها الصندوق لدعم جهود  
ــتقرار  ا لتحقيق االســ ــعيـه دول األعضـــــاء في ســ اـل

ــواءً  الي   االقتصــــادي الكلي، ســ دعم الـم من خالل اـل
ــادي، أو من  ــالح االقتصـ ــحوب ببرامج اإلصـ   المصـ
خالل تعزيز المشـــورة الفنية الالزمة في هذا الشـــأن. 

ـــمل العـمل  تحقيق الـهدف  في إـطار ـهذا الـهدف، ويشــ
الصــندوق في صــدارة أولوياته  الفرعي الذي يضــعه  

  . خالل فترة االستراتيجية 
  

ل في  ــتمر تطوير ال يتمـث ــي لنشـــــاط اإل ل المســ قراضــ
ــندوق  لتســـهيالت  من خالل المراجعة الدورية ل ، للصـ

ــد و  ، اـلـمـتوـفرة  ــدول  م ــات ال ــا ـمع ـمـتـطـلب ى ـمالءـمـته
ات  و األعضـــــاء،  ة بعملـي تطوير اإلجراءات المرتبـط

ــتثمار يعتبر  كما   . اإلقراض  ــاط االســ من األدوات    نشــ
ـــندوق لتـقديم اـلدعم ـلدوـله   ــتـخدمـها الصــ الـهاـمة التي يســ
األعـضاء، حيث يتـضمن نـشاط االـستثمار قبول الودائع  
  من الدول األعضــــاء والمؤســــســــات المالية العربية، 
وإدارة المحافظ االسـتثمارية نيابة عنها، وتقديم المعونة  

الفنية االســتثمارية. تتضــمن اســتراتيجية الصــندوق،  
داف يرمي 2020 -  2015ة للفتر    ، مجموعـة من األـه

الصــندوق لتحقيقها في نطاق النشــاط االســتثماري، من  
ــاط قبول الودائع من الدول   أهمـها العـمل على تنمية نشــ

ــا  ــس ــاء والمؤس ــمن  األعض ت المالية العربية، بما يتض
توســيع قاعدة الجهات المودعة وتنوعها الجغرافي عن  

دول طريق اـســـ  دد من اـل اب أكبر ـع ،  األعضــــاء  تقـط
المؤـسـسات والمنظمات العربيّة، مّما يـسهم في توـسيع  و 

ــتهدف   ــاط. كما يســ ــادر تمويل هذا النشــ وتنويع مصــ
ــتراتيجـية، ـبذل مزـيد من   ـــندوق خالل فترة االســ الصــ

ــتثمارية، بما  الجهو  ــاط إدارة المحافظ االسـ د لتنمية نشـ
المؤســـســـات  يتضـــمن تشـــجيع الدول األعضـــاء و 

ادة من إمكانات الصــندوق  لالســتف ،  المنظمات العربية و 
ــندوق   في إدارة احتـياطاتها الخارجية، حيث يوفر الصــ

ارية بالودائع والســندات  خدمات إدارة المحافظ االســتثم 
  ة.  المالي   واألوراق 

  
الســعي  وق االســتثماري أيضــاً  الصــند نشــاط يشــمل  

مع الجهات التي أـسندت جزء   ته لتطوير وتوـسيع عالق 
ــندوق إلدارتها،  ــافة إلى  من احتياطاتها للص تقديم إض

تنمية وتوســيع عالقات  و المعونة الفنية االســتثمارية، 
ـخص إدارة  ــا ـي م ـي ــة ـف ي رـب ـع ــدول اـل ع ال ــاون ـم ع ـت اـل

ــل وتبـ  ادل  االحتـياطـيات الـخارجـية، وتحفيزـها للتواصــ
  الدعم الذي يقدمه األفكار مع الصندوق، بهدف تطوير 

  .المجال   الصندوق في هذا 
  

في   البرامج والمبادرات التي يتبناها الصـندوق، تمثل  
ــرفـية  والنـقدـية إـطار تقوـية القـطاـعات الـمالـية  والمصــ

ل   ــول للتموـي ة، وتعزيز فرص الوصــ دول العربـي اـل ـب
قدم من  أحد أدوات الصـندوق التي ي والخدمات المالية، 
حيث تســـهم    ، العربية األعضـــاء  خاللها دعمه للدول 

هــذه المبــادرات والبرامج في تعميق القطــاع المــالي  
والمصــرفي، لثقة الصــندوق في األهمية الكبيرة لهذا  
ــامل وتحقيق   القطاع ودوره في دعم فرص النمو الشــ

  . االستقرار االقتصادي والمالي 
  

فترة  تتضمن أهداف استراتيجية الصندوق خالل ال 
تطوير برامج دعم القطاع المالي  ، 2020- 2015

، من خالل  في الدول العربية   والمصرفي وأسواق المال 
إطالق مبادرة شاملة لتطوير أسواق السندات بالعمالت  
المحلية، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع  

بنية التحتية للقطاع المالي  نطاق مبادرات تطوير أنظمة ال 
والسعي  طبيقات التقنيات المالية الحديثة، ت و والمصرفي، 

نحو تشجيع ومساندة الجهود الرامية لتقوية التشريعات  
الرقابية وتحسين سياسات الرقابة االحترازية الكلية، إلى  
جانب تطوير نطاق البيانات والمعلومات والمؤشرات  

    . لمصرفي وأسواق المال لقياس أداء القطاع المالي وا 
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برامج وأنشطة التدريب وبناء  بر تعت  ، من جهة أخرى 
، في القطاعات االقتصـــادية والمالية والنقدية  القدرات 

العربيــة، التي يقــدمهــا   واإلحصـــــائيــة والتجــاريــة 
ـــندوق    معـهد الـتدرـيب وبـناء الـقدرات من خالل  ، الصــ

ه  أحـد أهم أدواتـه في القيـام بـدوره وتحقيق   ، التـابع ـل
ــة والخ  ــه مركزاً لـلـمعرف ــة بـكون ــه الـمـتـعـلق ــداف برة أه

ــاالت   ــدرات ـفي ـمج ــاء اـلق ــة وـبن ــورة اـلـفـني واـلمشــ
ول األعضـاء  اختصـاصـه، إدراكاً لتنامي احتياجات الد 

ــمـية  لتوفير المعرـفة الفنـية وـتأهـيل الكوادر  . من  الرســ
- 2015ق هذا المنطلق، تتضـمن اسـتراتيجية الصـندو 

ــة  2020 ــاف ــث المحتوى العلمي لك ــدي ، تطوير وتح
ع في قائمة األنشـطة البرامج التدريبية القائمة، والتوسـ 

والبرامج التدريبية، كذلك التوسع في البرامج التدريبية  
مها الصــندوق في الدول األعضــاء، وإرســاء  التي يقد 

 .القواعد الالزمة لتنفيذ برامج التدريب عن بُعد 
 

  ، اإلحصــاءات إعداد  النشــاط البحثي و ق  يعتبر الصــندو 
ــدرات   ـــهم ـفي ـتـعزـيز ق ــد أـهم األدوات اـلـتي تســ أح

صــين والمهتمين في الشــأن االقتصــادي والمالي  المخت 
. في هــذا اإلطــار، يولي  ي في الــدول العربيــة والنقــد 

الصــندوق نشــاط الدراســات، والنشــرات اهتماما كبيراً  
ــاـئل  واـحدة من أهم ال على اعتـبار أنـها تمـثل   علمـية  ال وســ

ات المختلفة من أجل  للبحث والتقصـي حول الموضـوع 
ــات واتخ  ــياسـ ــع السـ ــول إلى وضـ اذ القرارات  الوصـ

ل القنوات التي يمكن من  كِ شـَّ كما أنها تُ   ، المالئمة بشـأنها 
خاللها طرح ومناقشــــة القضــــايا الراهنة ذات العالقة  
باالقتصادات العربية وزيادة الوعي بها. بناء على ذلك،  

ــمنت   ــتراتيجية  تضـ ــندوق خالل فترة االسـ جهود الصـ
ــع في مـجاالت األبـحاث    ، واالرتـقاء ذات العالـقة   التوســ

التقارير االقتصــادية واإلحصــائية القائمة،  بالنشــرات و 
ارير  ــعي إلطالق مجموـعة من التـق ــْ تُ  ، والســ م في  هِ ســ

ــادي، و  ــناع القرار االقتصــ ــاعدة صــ إثراء الفكر  مســ
ــنـدوق العربي، كمـا  على تطوير مبـادرة   يعمـل الصــ

ــتات"، إلى جانب إعداد   ــاءات العربية "عربسـ اإلحصـ
  ل العربية. ونشر بيانات مالية موجزة عن الدو 

  
على صـــعيد آخر، تزخر مكتبة الصـــندوق بمجموعة  

ــة ـمن  ــاـلي ــة واـلم ــة   اـلـمراـجع االـقتصــــــادي ــدي ق ـن واـل
ــائـية  ة ، و واإلحصــ اإلصــــدارات من األوراق البحثـي

رها، فضــالً عن الســعي  والتقارير الدورية التي تم نشــ 
هذه المجموعة، وتحديثها بصـــورة  المســـتمر إلثراء  

     . تمرة مس 
  

ـــندوق  ـكأـماـنة  تطوير دوره على ـكذـلك يحرص الصــ
ــة   ــارف اـلـمرـكزي ــاـفـظي اـلمصــــ ــة ـلـمـجـلس ـمح ـفـني
ــات النقد العربية ومجلس وزراء المالية   ــســ ومؤســ

الوسـائل التي يسـتخدمها من أجل تحقيق  كأحد   ، العرب 

ــاء في   ــيق بين اـلدول األعضــ أـهداـفه المتعلـقة ـبالتنســ
ــيق مواقف الــدول   ، المجــالين النقــدي والمــالي  وتنســ

ــاء في مواجهة   ــادية  النقدية  ديات تح ال األعض واالقتص
ة  دولـي ة، بمـا يحقق مصـــــالحهـا  ، اـل ــترـك ل   المشــ تمـث

ـ  ــنوية للمجلـس ــة   ين االجتماعات الس إطاراً هاماً لمناقش
ــندوق   ــيع التي تتصـــل بأهداف الصـ عدد من المواضـ

ــرة  ــايا الراهـنة المختلـفة التي  إلى  ، مـباشــ جانب القضــ
    ن. ا يناقشها المجلس 

 
  فريق دعم االستراتيجية   
 

بعضـــوية من    ، دعم االســـتراتيجية" يق  يل "فر تم تشـــك 
ة   ــتراتيجـي ذ اســ ة تنفـي ابـع دوق، ـلدعم ومـت ـــن دوائر الصــ
الـصندوق بقدر عاٍل من الكفاءة والفعالية. تتـضمن مهام  
الوحـدات   انتظـام ـب ــتمرار وـب اســ الفريق التواصـــــل ـب
التنظيمية بالـصندوق لمناقـشة مكونات وأبعاد مؤـشرات  

ــة  و األداء،    اإلنـجاز، وـما يتعلق ببـطاـقات توازن  دراســ
ــة المتغيرات  و  ، قترـحات الخطط بعـيدة الـمدى م  اقشــ مـن

. كذلك  تنفيذ االســـتراتيجية والمســـتجدات التي يتطلبها  
ــة تقــارير الــدوائر عن النتــائج  يتولى الفريق  منــاقشـــ

ــة  ـمـحـقق ـــتوى   ، اـل ــارـير األداء ـعـلى اـلمســ ــداد ـتق وإع
ــي،  ــســ تنظيم حلقــات تثقيفيــة وورش عمــل  و المؤســ

ــة  ي ـم ــدـي ق ـ ـحول وـعروض ـت ــذ  د ـم ي ـف ـن ــدم ـفي ـت ق ـت ى اـل
ــتراتيجـية،   ــاـفة إلى االســ ــيق جهود اـلدوائر  إضــ تنســ

للتخطيط االســـتراتيجي، إلى جانب تشـــجيع المبادرات  
  . التنظيمية والوحدات    الصندوق واالبتكار على مستوى  

  
  وحدة االستراتيجية والتقييم 

  
، وحدة االستراتيجية  2019أنشأ الصندوق، في عام 

يمي للصندوق، بإطار سعيه  والتقييم، ضمن الهيكل التنظ 
ط االستراتيجي، وإدراكاً  المتواصل لرفع كفاءة التخطي 

منه بأهمية تعزيز اإلطار المؤسسي لعملية التخطيط  
االستراتيجي، والمساهمة الفاعلة في صياغة وتنفيذ  

مان  ومتابعة الخطط االستراتيجية للصندوق، وض 
مواكبتها للخطط بعيدة المدى التي تبنتها الدول  

ألعضاء، لتعزيز برامج اإلصالح االقتصادي فيها،  ا 
يحقق المزيد من استقرارها االقتصادي والنقدي  وبما 

  .والمالي 
  

تضمنت اختصاصات الوحدة ضمان اتساق الخطط  
االستراتيجية التي تعدها الوحدات التنظيمية  

ستراتيجية، والتنسيق معها،  بالصندوق، مع أهدافه اال 
إلعداد الخطط االستراتيجية    وتوفير المعطيات الالزمة 

األنشطة والمبادرات المخططة  الخمسية، ومتابعة تنفيذ  
وإعداد تقارير أداء بهذا الشأن، حيث تتولى الوحدة  
إعداد وتقديم التقارير الدورية عن أداء األنشطة  
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ويات في إطار  المتضمنة باإلستراتيجية على كل المست 
نسجم مع أفضل  منهجية "بطاقة األداء المتوازن" التي ت 

على مستوى   الممارسات العالمية وتتيح تقييم األداء 
األهداف االستراتيجية، والمحاور التي ترتكز عليها.   
عالوة على ذلك، تقوم الوحدة بتحديد العمليات  
واإلجراءات والمعايير لتقييم الخدمات المقدمة من قبل  

لى الدول األعضاء بصورة مستقلة،  إ لصندوق ا 
ها بناًء على تقارير تقييم األثر للنشاطات  والتقرير عن 

  .المبادرات التي تقدمها الوحدات التنظيمية و 
  

بإجراء   وحدة االستراتيجية والتقييم" كذلك تقوم " 
دراسات مقارنة للتعرف على أفضل الممارسات  

القة في مجال  المتبعة لدى المنظمات الدولية ذات الع 
اصات  المبادرات االستراتيجية المتعلقة باختص 

الصندوق، عالوة على بناء ثقافة التخطيط  
تيجي في الصندوق، وتعزيز التواصل  االسترا 

  . والتكامل بين الوحدات التنظيمية 
  

وحدة االستراتيجية والتقييم   تعمل في هذا اإلطار، 
الذي يمثل  ، االستراتيجية" مع "فريق دعم بالتنسيق 

ة  متابع على بتركيبته الجامعة مختلف دوائر الصندوق، 
التي تمثل    2019يذ األنشطة المدرجة في الخطة لسنة  تنف 

- 2015السنة األخيرة من االستراتيجية الخمسية 
الصندوق  ، في إطار رؤيته الرامية ألن يكون 2020

  المؤسسة المالية العربية الرائدة في مجال دعم 
ى  إل اإلصالحات االقتصادية والمالية والنقدية للوصول 

 من  منطقة العربية، بقدر عالٍ مراكز االستقرار في ال 
الكفاءة والفعالية، والعمل المستمر لالرتقاء بمنهجية  

    . قياس األداء 
  

مناقشة تقارير الدوائر  على  الوحدة والفريق    تعمل كذلك  
على المستوى    عن النتائج المحققة، وإعداد تقرير األداء 

، حيث قامت  ، بصفة دورية (نصف سنوية) المؤسسي 
ها عن النصف األول من عام  الوحدة بعرض تقرير 

،  اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين خالل  2019
  .  2019سبتمبر    26بتاريخ  المنعقد  

  
 تقـديم عالوة على ذلـك، دأبـت الوحـدة والفريق على 

ــل في   تنفيذ  عروض تقديمية حول مدى التقدم الحاصــ
ــتراتيجية  ــافة إلى  ) 2020- 2015للفترة (  االســ ، إضــ

طيط االســتراتيجي للمرحلة  تنســيق جهود الدوائر للتخ 
    . حقة الخمسية الال 

  
  
  
  
  

  
  
  

للتطورات االقتـصادية على  الـصندوق جل اهتمامه    يوجه 
ة، ذات   ة والمحلـي ة واإلقليمـي المـي ات الـع ة المســــتوـي اـف ـك
ــادات العربية،   ــرة على أداء االقتص ــات المباش االنعكاس

خالل نـشاطه لدعم ومـساعدة  حيث يـسعى الـصندوق من  
ياـسات االقتصـادية في الدول  متخذي القرار و  صـناع الـس

إـضافة    ية، في المجاالت االقتـصادية المتخـصـصة، العرب 
إلى إلقاء الضـوء على الموضـوعات االقتصـادية الهامة،  
ودراســـتها بصـــورة تســـهم في تحديد التحديات وســـبل  
ــانعي القرار في   ن صــ ــاس يَُمّكِ مواجهتـها  بـما يوفر أســ

ــات و الدول   ــياس ــم الس ــارات  العربية، من رس تحديد مس
اإلصــــالح الالزـمة، وـكذـلك توفير المعلوـمات والبـياـنات  

ــادي اـلذي  والتحلـيل االق  ن المهتمين ـبالشــــؤون  تصــ يَُمّكِ
ــايا   ــة أهم القض االقتصــادية العربية والباحثين من مناقش
ــاـفة إلى   ــادـية التي تواـجه الوطن العربي، إضــ االقتصــ
تمكين صــانعي الســياســات بالدول العربية من وضــع  

ــس علمية  اال  ــتناداً إلى أسـ ــتقبلية اسـ ــتراتيجيات المسـ سـ
  وموضوعية.  

  
الصـندوق لكافة طلبات الدول    من جانب آخر اـستجاب 

، لالســتفادة 2019العربية، التي تقدمت بها خالل عام  
من موارد الصــندوق المالية لدعم برامج إصــالح في  
ــادية والمالية المختلفة، حيث زارت   المجاالت االقتصـ

ت من الصــندوق الدول الطالبة للدعم، بعثات مشــاورا 
ــال  ح  حـيث تم االتـفاق على مجموـعة من برامج اإلصــ

تمت الدراسـة   كذلك التي تم دعمها بموارد الصـندوق، 
ــتجــابــة لبعض الطلبــات المقــدمــة من الــدول   واالســ
ــاء للحصـــول على الدعم المباشـــر من خالل   األعضـ
ــة المواقف   ــة التي تعنى بمواجه ــي ــذ االقراضــ النواف

  ة بميزان المدفوعات. الطارئ 
     

ــاح   ــة اـنـفت ــة ودرج ــاـين ـفي ـهـيـكـلي ـنـظراً ـلـلـتـنوع واـلـتب
ــا  ــادات العربية على االقتص ــافة  العالمي، إ   د االقتص ض

ــركــاء التجــاريين من دولــة عربيــة   إلى اختالف الشــ
ألخرى، تـبايـنت درجة تأثر كل دولة عربـية بالتطورات  

طق  االقتصــادية العالمية واإلقليمية، التي شــهدتها المنا 
، تأثرت  . على سبيل المثال 2019خالل عام  االقتـصادية  
بالتطورات المتعلقة بأـسعار الفائدة    الخليجية   االقتصـادات 

بشـــــكل مختلف عن ـتأثر  ـيات المتـحدة األمريكـية،  ـبالوال 
أســعار    تراجع االقتصــادات العربية األخرى، حيث مثل  

من    نـسبياً، الكبيرة    ، لها، على خلفية حيازاتها الفائدة تحدياً  
الســــندات األمريكية، في حين اســــتفادت الدول العربية  
ــتيفاء احتياجاتها التمويلية من األســواق   التي تســعى الس

أسعار الفائدة، إضافة  انخفاض  المالية العالمية على خلفية  
الـتدفـقات االســــتثـمارـية    زـيادة نتيـجة إيـجاـباً،  إلى ـتأثرـها  
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ـــية مع   ـــعا تراجع  إليـها، والتي ترتبط بعالـقة عكســ ر  أســ
ــادات  ـفاـئدة األمريكـية. من ـجاـنب  ال  آخر، ـتأثرت االقتصــ
ــاً، جراء  ا  ــلباً، وإن كان بدرجات متفاوتة أيضـ لعربية سـ

االقتـصاد    ها ـشهد في النمو االقتصـادي التي  تباطؤ  ال الة  ح 
أبطأ وتيرة للنمو منذ  ليســجل  ،  2019خالل عام  العالمي  

ة، (  المـي ة الـع الـي ة الـم اء  )، 2009- 2008األزـم ذي ـج واـل
تزايد الحواجز التجارية، وتصـاعد درجة عدم  اً مع  تزامن 
على  المحيط بالتجارة واألوضــاع الجيوســياســية،    اليقين 

ة  دة  خلفـي داد ـح ـــت أثير اشــ د قلق المســــتثمرين من ـت تزاـي
إضـافة  ،   التوترات التجارية وضـعف اآلفاق االقتصـادية 

ــادـية الكلـية في الـعدـيد من   إلى تزاـيد الضــــغوط االقتصــ
الصـاعدة، وعوامل هيكلية أخرى،  اقتصـادات األسـواق  

شــيخوخة التركيبة الديمغرافية  مثل انخفاض اإلنتاجية، و 
  في االقتصادات المتقدمة. 

  
أولى الصـــندوق اهتماما خاصــاً  ضـــوء ما ســـبق،    في 

ـــياـســـ بتعزيز ـقدرات اـلدول العربـية على انتـهاج     ات ســ
ترمي لتحقيق االســتدامة المالية، وتتضــمن آليات  مالية  

حماية الفئات األقل دخال،  االجتماعية، ل   وبرامج للحماية 
دعم  وتعزيز  ذي ـي اق اـل ات النمو من خالل اإلنـف إمكـاـن

اإلصـــالحات الهيكلية، وضـــمان اســـتمرارية الموارد  
  العامة على المدى المتوسط. 

  
كما كان من أولويات أنشــطة الصــندوق، مســاعدة دوله  

اإلصــالحات الرامية لزيادة التنوع  األعضــاء على تنفيذ  
  وتهيئة بيئة قتصـادي، وتعميق درجة الشـمول المالي،  اال 

طالع  ضـ مواتية للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة لال 
ــتدام   ــادي المسـ بدورها الحيوي في تحقيق النمو االقتصـ
ــانعي   ائـمة األولوـيات لصــ وخلق فرص العـمل المنتج ـق

ات. كما   ياـس ، على  2019ركز الصـندوق خالل عام  الـس
ــة  ــوء ـعـلى أـهـمي ـــلـيط الضــ ــرورة تســ أن ـتـكون   ضــ

أولويات    اإلصــالحات في أوضــاع المالية العامة ضــمن 
اـسي   ات في الدول العربية، كمتطلب أـس ياـس صـانعي الـس
ث تركزت برامج   ة النمو االقتصـــــادي، حـي دفع عجـل ـل
اإلصــالح في المالية العامة في تعزيز الموارد الحكومية  
من خالل تطبيق ـضريبة القيمة المـضافة، وتطوير آليات  

ــافة إلى  وعمليات الت  ــرائب، إضـ ــيل للضـ قدير والتحصـ
ــريبة لتحقيق العدالة  تعديالت في نـســ  ــرائح الضـ ب وشـ

الضــريبية، وتخفيف العبء الضــريبي المفروض على  
  الفئات الضعيفة والمستهدفة من عمليات التطوير.  

  
  ضمن استراتيجيته ،  2019خالل عام  الصندوق    استمر 

رة  ـت ـف ـل وده ـفي دـعم  ، ـفي 2020- 2015ـل ز ـجـه ـي رـك ـت
هيكلية  ال صــالحات باإل   المتعلقة  ة الدول العربي   هات توج 

، والبناء على  رفع اإلنتاجية ل الرامية ســياســات  تبني ال و 
المكتســـبات المتولدة من هذه اإلصـــالحات، من خالل  

، وزيادة المشـاركة  التقنيات ونشـر ات، تشـجيع االبتكار 

من جانب النســاء والشــباب،    العمل، خاصــة في ســوق  
ــتثمـارات و  لتعليم والتـدريـب لزيـادة ا  في تعزيز االســ

  عمل. ال فرص  
    
سياسات السالمة  المتعلقة بتطوير    اإلصالحات واحتلت   

ة  ة والجزئـي ة الكلـي د من نســــب الرفع  ، االحترازـي والـح
من المخــاطرة المفرطــة، واحتواء  ، و المــالي المتزايــدة 

الي  ــتقرار الـم دد االســ ك  ، المخـاطر التي تـه ا في ذـل بـم
، ذلــك  لكتروني من اإل لهــا األ التهــديــدات التي يتعرض 

  تزامناً مع ،  القطاع المالي والمصــرفي تحديات  لمواجهة  
ــواق االنفـتاح على    مزـيد من  التي    ، الـمالـية الـعالمـية   األســ

هد تحوالً كبيراً نحو   تخدام  ن الرقم تـش ارع في اـس ة، والتـس
التي على الرغم من مساهمتها في تطور    التقنيات المالية 

ة، إال أنهـ  الـي ات الـم دة  ي على ا تنطو الـخدـم دـي مـخاطر ـع
  تستلزم التحوط تجاهها. 

  
خالل عام  م الصـندوق دَّ ق ، اإلقراضـي   ط النشـا   إطار في  

ــودان قروض  ثالثــة  2019 لكــل من جمهوريــة الســ
  77.8بقيمة إجمالية بلغت  والمملكة األردنية الهاشمية، 

ـيون د.ع.ح.،  ـل ــادل ـم ع ـيون دوالر   321 ـحواـلي ـت ـل ـم
ــين لجمه ، أمريكي  ـــندوق قرضــ ورـية  حـيث ـقدم الصــ

أحدهما  مليون د.ع.ح.،   27.4قيمة كل منهما  السـودان 
ــي لـدعم الموقف الطــارئ  بـإطـار القرض التعويضــ
إطـار القرض العـادي   بميزان المـدفوعـات، واآلخر ـب
لدعم برنامج إصــــالح يســــتهدف تحقيق االســــتقرار 

ديم الق  الي، في حين تم تـق ة  الـم ث إلى المملـك اـل رض الـث
ــمـية    ع.ح.، مليون د.  23 ، بقيـمة بلـغت األردنـية الـهاشــ

ــحيح الهيكلي في القطاع المالي   ــهـيل التصــ بإطار تســ
  والمصرفي لدعم برنامج إصالح في القطاع المذكور. 

  
  للتقارير، والنشرات، والبحوث، والدراساتبالنسبة 

، في سياق  2019التي أصدرها الصندوق خالل عام 
متخذي القرار وصناع  المتواصل لدعم ومساعدة  سعيه  

االقتصادية في الدول العربية، فقد شملت  السياسات 
النهوض بالمشروعات الصغيرة   إصدار كتاب عن 

والمتوسطة في الدول العربية، وإصدار "التقريــر  
" باللغتين العربية  2019االقتصـادي العربـي الموحد 

"آفاق االقتصاد  واإلنجليزية. كما تم إصدار تقرير 
لذي  ، ا 2019العربي" إصداري أبريل وسبتمبر 

ي  تضمن توقعات األداء االقتصادي للدول العربية لعام 
   .2020و   2019

  
، العدد الثاني  2019كذلك، أصدر الصندوق، خالل عام  

العدد الثالث  و من تقرير "نافذة على طريق اإلصالح"، 
  إضافة إلى  من تقرير "تنافسية االقتصادات العربية"، 

مجموعة من الدراسات، وأوراق العمل، تناولت  
ءة  وضوعات متنوعة منها: "اقتصاد المعرفة"، و"كفا م 
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ويات في إطار  المتضمنة باإلستراتيجية على كل المست 
نسجم مع أفضل  منهجية "بطاقة األداء المتوازن" التي ت 

على مستوى   الممارسات العالمية وتتيح تقييم األداء 
األهداف االستراتيجية، والمحاور التي ترتكز عليها.   
عالوة على ذلك، تقوم الوحدة بتحديد العمليات  
واإلجراءات والمعايير لتقييم الخدمات المقدمة من قبل  

لى الدول األعضاء بصورة مستقلة،  إ لصندوق ا 
ها بناًء على تقارير تقييم األثر للنشاطات  والتقرير عن 

  .المبادرات التي تقدمها الوحدات التنظيمية و 
  

بإجراء   وحدة االستراتيجية والتقييم" كذلك تقوم " 
دراسات مقارنة للتعرف على أفضل الممارسات  

القة في مجال  المتبعة لدى المنظمات الدولية ذات الع 
اصات  المبادرات االستراتيجية المتعلقة باختص 

الصندوق، عالوة على بناء ثقافة التخطيط  
تيجي في الصندوق، وتعزيز التواصل  االسترا 

  . والتكامل بين الوحدات التنظيمية 
  

وحدة االستراتيجية والتقييم   تعمل في هذا اإلطار، 
الذي يمثل  ، االستراتيجية" مع "فريق دعم بالتنسيق 

ة  متابع على بتركيبته الجامعة مختلف دوائر الصندوق، 
التي تمثل    2019يذ األنشطة المدرجة في الخطة لسنة  تنف 

- 2015السنة األخيرة من االستراتيجية الخمسية 
الصندوق  ، في إطار رؤيته الرامية ألن يكون 2020

  المؤسسة المالية العربية الرائدة في مجال دعم 
ى  إل اإلصالحات االقتصادية والمالية والنقدية للوصول 

 من  منطقة العربية، بقدر عالٍ مراكز االستقرار في ال 
الكفاءة والفعالية، والعمل المستمر لالرتقاء بمنهجية  

    . قياس األداء 
  

مناقشة تقارير الدوائر  على  الوحدة والفريق    تعمل كذلك  
على المستوى    عن النتائج المحققة، وإعداد تقرير األداء 

، حيث قامت  ، بصفة دورية (نصف سنوية) المؤسسي 
ها عن النصف األول من عام  الوحدة بعرض تقرير 

،  اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين خالل  2019
  .  2019سبتمبر    26بتاريخ  المنعقد  

  
 تقـديم عالوة على ذلـك، دأبـت الوحـدة والفريق على 

ــل في   تنفيذ  عروض تقديمية حول مدى التقدم الحاصــ
ــتراتيجية  ــافة إلى  ) 2020- 2015للفترة (  االســ ، إضــ

طيط االســتراتيجي للمرحلة  تنســيق جهود الدوائر للتخ 
    . حقة الخمسية الال 

  
  
  
  
  

  
  
  

للتطورات االقتـصادية على  الـصندوق جل اهتمامه    يوجه 
ة، ذات   ة والمحلـي ة واإلقليمـي المـي ات الـع ة المســــتوـي اـف ـك
ــادات العربية،   ــرة على أداء االقتص ــات المباش االنعكاس

خالل نـشاطه لدعم ومـساعدة  حيث يـسعى الـصندوق من  
ياـسات االقتصـادية في الدول  متخذي القرار و  صـناع الـس

إـضافة    ية، في المجاالت االقتـصادية المتخـصـصة، العرب 
إلى إلقاء الضـوء على الموضـوعات االقتصـادية الهامة،  
ودراســـتها بصـــورة تســـهم في تحديد التحديات وســـبل  
ــانعي القرار في   ن صــ ــاس يَُمّكِ مواجهتـها  بـما يوفر أســ

ــات و الدول   ــياس ــم الس ــارات  العربية، من رس تحديد مس
اإلصــــالح الالزـمة، وـكذـلك توفير المعلوـمات والبـياـنات  

ــادي اـلذي  والتحلـيل االق  ن المهتمين ـبالشــــؤون  تصــ يَُمّكِ
ــايا   ــة أهم القض االقتصــادية العربية والباحثين من مناقش
ــاـفة إلى   ــادـية التي تواـجه الوطن العربي، إضــ االقتصــ
تمكين صــانعي الســياســات بالدول العربية من وضــع  

ــس علمية  اال  ــتناداً إلى أسـ ــتقبلية اسـ ــتراتيجيات المسـ سـ
  وموضوعية.  

  
الصـندوق لكافة طلبات الدول    من جانب آخر اـستجاب 

، لالســتفادة 2019العربية، التي تقدمت بها خالل عام  
من موارد الصــندوق المالية لدعم برامج إصــالح في  
ــادية والمالية المختلفة، حيث زارت   المجاالت االقتصـ

ت من الصــندوق الدول الطالبة للدعم، بعثات مشــاورا 
ــال  ح  حـيث تم االتـفاق على مجموـعة من برامج اإلصــ

تمت الدراسـة   كذلك التي تم دعمها بموارد الصـندوق، 
ــتجــابــة لبعض الطلبــات المقــدمــة من الــدول   واالســ
ــاء للحصـــول على الدعم المباشـــر من خالل   األعضـ
ــة المواقف   ــة التي تعنى بمواجه ــي ــذ االقراضــ النواف

  ة بميزان المدفوعات. الطارئ 
     

ــاح   ــة اـنـفت ــة ودرج ــاـين ـفي ـهـيـكـلي ـنـظراً ـلـلـتـنوع واـلـتب
ــا  ــادات العربية على االقتص ــافة  العالمي، إ   د االقتص ض

ــركــاء التجــاريين من دولــة عربيــة   إلى اختالف الشــ
ألخرى، تـبايـنت درجة تأثر كل دولة عربـية بالتطورات  

طق  االقتصــادية العالمية واإلقليمية، التي شــهدتها المنا 
، تأثرت  . على سبيل المثال 2019خالل عام  االقتـصادية  
بالتطورات المتعلقة بأـسعار الفائدة    الخليجية   االقتصـادات 

بشـــــكل مختلف عن ـتأثر  ـيات المتـحدة األمريكـية،  ـبالوال 
أســعار    تراجع االقتصــادات العربية األخرى، حيث مثل  

من    نـسبياً، الكبيرة    ، لها، على خلفية حيازاتها الفائدة تحدياً  
الســــندات األمريكية، في حين اســــتفادت الدول العربية  
ــتيفاء احتياجاتها التمويلية من األســواق   التي تســعى الس

أسعار الفائدة، إضافة  انخفاض  المالية العالمية على خلفية  
الـتدفـقات االســــتثـمارـية    زـيادة نتيـجة إيـجاـباً،  إلى ـتأثرـها  
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ـــية مع   ـــعا تراجع  إليـها، والتي ترتبط بعالـقة عكســ ر  أســ
ــادات  ـفاـئدة األمريكـية. من ـجاـنب  ال  آخر، ـتأثرت االقتصــ
ــاً، جراء  ا  ــلباً، وإن كان بدرجات متفاوتة أيضـ لعربية سـ

االقتـصاد    ها ـشهد في النمو االقتصـادي التي  تباطؤ  ال الة  ح 
أبطأ وتيرة للنمو منذ  ليســجل  ،  2019خالل عام  العالمي  

ة، (  المـي ة الـع الـي ة الـم اء  )، 2009- 2008األزـم ذي ـج واـل
تزايد الحواجز التجارية، وتصـاعد درجة عدم  اً مع  تزامن 
على  المحيط بالتجارة واألوضــاع الجيوســياســية،    اليقين 

ة  دة  خلفـي داد ـح ـــت أثير اشــ د قلق المســــتثمرين من ـت تزاـي
إضـافة  ،   التوترات التجارية وضـعف اآلفاق االقتصـادية 

ــادـية الكلـية في الـعدـيد من   إلى تزاـيد الضــــغوط االقتصــ
الصـاعدة، وعوامل هيكلية أخرى،  اقتصـادات األسـواق  

شــيخوخة التركيبة الديمغرافية  مثل انخفاض اإلنتاجية، و 
  في االقتصادات المتقدمة. 

  
أولى الصـــندوق اهتماما خاصــاً  ضـــوء ما ســـبق،    في 

ـــياـســـ بتعزيز ـقدرات اـلدول العربـية على انتـهاج     ات ســ
ترمي لتحقيق االســتدامة المالية، وتتضــمن آليات  مالية  

حماية الفئات األقل دخال،  االجتماعية، ل   وبرامج للحماية 
دعم  وتعزيز  ذي ـي اق اـل ات النمو من خالل اإلنـف إمكـاـن

اإلصـــالحات الهيكلية، وضـــمان اســـتمرارية الموارد  
  العامة على المدى المتوسط. 

  
كما كان من أولويات أنشــطة الصــندوق، مســاعدة دوله  

اإلصــالحات الرامية لزيادة التنوع  األعضــاء على تنفيذ  
  وتهيئة بيئة قتصـادي، وتعميق درجة الشـمول المالي،  اال 

طالع  ضـ مواتية للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة لال 
ــتدام   ــادي المسـ بدورها الحيوي في تحقيق النمو االقتصـ
ــانعي   ائـمة األولوـيات لصــ وخلق فرص العـمل المنتج ـق

ات. كما   ياـس ، على  2019ركز الصـندوق خالل عام  الـس
ــة  ــوء ـعـلى أـهـمي ـــلـيط الضــ ــرورة تســ أن ـتـكون   ضــ

أولويات    اإلصــالحات في أوضــاع المالية العامة ضــمن 
اـسي   ات في الدول العربية، كمتطلب أـس ياـس صـانعي الـس
ث تركزت برامج   ة النمو االقتصـــــادي، حـي دفع عجـل ـل
اإلصــالح في المالية العامة في تعزيز الموارد الحكومية  
من خالل تطبيق ـضريبة القيمة المـضافة، وتطوير آليات  

ــافة إلى  وعمليات الت  ــرائب، إضـ ــيل للضـ قدير والتحصـ
ــريبة لتحقيق العدالة  تعديالت في نـســ  ــرائح الضـ ب وشـ

الضــريبية، وتخفيف العبء الضــريبي المفروض على  
  الفئات الضعيفة والمستهدفة من عمليات التطوير.  

  
  ضمن استراتيجيته ،  2019خالل عام  الصندوق    استمر 

رة  ـت ـف ـل وده ـفي دـعم  ، ـفي 2020- 2015ـل ز ـجـه ـي رـك ـت
هيكلية  ال صــالحات باإل   المتعلقة  ة الدول العربي   هات توج 

، والبناء على  رفع اإلنتاجية ل الرامية ســياســات  تبني ال و 
المكتســـبات المتولدة من هذه اإلصـــالحات، من خالل  

، وزيادة المشـاركة  التقنيات ونشـر ات، تشـجيع االبتكار 

من جانب النســاء والشــباب،    العمل، خاصــة في ســوق  
ــتثمـارات و  لتعليم والتـدريـب لزيـادة ا  في تعزيز االســ

  عمل. ال فرص  
    
سياسات السالمة  المتعلقة بتطوير    اإلصالحات واحتلت   

ة  ة والجزئـي ة الكلـي د من نســــب الرفع  ، االحترازـي والـح
من المخــاطرة المفرطــة، واحتواء  ، و المــالي المتزايــدة 

الي  ــتقرار الـم دد االســ ك  ، المخـاطر التي تـه ا في ذـل بـم
، ذلــك  لكتروني من اإل لهــا األ التهــديــدات التي يتعرض 

  تزامناً مع ،  القطاع المالي والمصــرفي تحديات  لمواجهة  
ــواق االنفـتاح على    مزـيد من  التي    ، الـمالـية الـعالمـية   األســ

هد تحوالً كبيراً نحو   تخدام  ن الرقم تـش ارع في اـس ة، والتـس
التي على الرغم من مساهمتها في تطور    التقنيات المالية 

ة، إال أنهـ  الـي ات الـم دة  ي على ا تنطو الـخدـم دـي مـخاطر ـع
  تستلزم التحوط تجاهها. 

  
خالل عام  م الصـندوق دَّ ق ، اإلقراضـي   ط النشـا   إطار في  

ــودان قروض  ثالثــة  2019 لكــل من جمهوريــة الســ
  77.8بقيمة إجمالية بلغت  والمملكة األردنية الهاشمية، 

ـيون د.ع.ح.،  ـل ــادل ـم ع ـيون دوالر   321 ـحواـلي ـت ـل ـم
ــين لجمه ، أمريكي  ـــندوق قرضــ ورـية  حـيث ـقدم الصــ

أحدهما  مليون د.ع.ح.،   27.4قيمة كل منهما  السـودان 
ــي لـدعم الموقف الطــارئ  بـإطـار القرض التعويضــ
إطـار القرض العـادي   بميزان المـدفوعـات، واآلخر ـب
لدعم برنامج إصــــالح يســــتهدف تحقيق االســــتقرار 

ديم الق  الي، في حين تم تـق ة  الـم ث إلى المملـك اـل رض الـث
ــمـية    ع.ح.، مليون د.  23 ، بقيـمة بلـغت األردنـية الـهاشــ

ــحيح الهيكلي في القطاع المالي   ــهـيل التصــ بإطار تســ
  والمصرفي لدعم برنامج إصالح في القطاع المذكور. 

  
  للتقارير، والنشرات، والبحوث، والدراساتبالنسبة 

، في سياق  2019التي أصدرها الصندوق خالل عام 
متخذي القرار وصناع  المتواصل لدعم ومساعدة  سعيه  

االقتصادية في الدول العربية، فقد شملت  السياسات 
النهوض بالمشروعات الصغيرة   إصدار كتاب عن 

والمتوسطة في الدول العربية، وإصدار "التقريــر  
" باللغتين العربية  2019االقتصـادي العربـي الموحد 

"آفاق االقتصاد  واإلنجليزية. كما تم إصدار تقرير 
لذي  ، ا 2019العربي" إصداري أبريل وسبتمبر 

ي  تضمن توقعات األداء االقتصادي للدول العربية لعام 
   .2020و   2019

  
، العدد الثاني  2019كذلك، أصدر الصندوق، خالل عام  

العدد الثالث  و من تقرير "نافذة على طريق اإلصالح"، 
  إضافة إلى  من تقرير "تنافسية االقتصادات العربية"، 

مجموعة من الدراسات، وأوراق العمل، تناولت  
ءة  وضوعات متنوعة منها: "اقتصاد المعرفة"، و"كفا م 
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دول العربية"، و"االستخدامات  التحصيل الضريبي في ال 
شين"، و"دور التقنيات في تحسين  ت  المالية لتقنية البلوك 

إدارة المالية الحكومية"، و"بيئة األعمال في الدول  
العربية: الواقع والتحديات"، و"االبتكار في الصناعة  

إلسالمية"، و"دور الهوية الرقمية في تعزيز  المالية ا 
يات الدين العام وتنمية  "استراتيج و الشمول المالي"، 

أسواق الدين في الدول العربية"، إضافة إلى عدد من  
الدراسات وأوراق العمل األخرى في المجاالت ذات  

  .األولوية بالنسبة للدول األعضاء 
  

عام    التي أصــدرها الصــندوق خالل   للنشــرات   بالنســبة 
العدد الـسابع من "نـشرة إحـصاءات  ، فتمثلت في  2019

ــية التجارة   نشــــرة  و العربية اإلجمالية والبينية "  تنافســ
عار الصـرف التقاطعية"،   رة  و "أـس العدد األول من "نـش

  اإلحصاءات االقتصادية ربع السنوية". 
  

الذي يقوم به  التدريب وبناء القدرات، بالنســبة لنشــاط 
د  ـــندوق من خالل معـه اء الـقدرات الصــ  الـتدرـيب وبـن

ـــندوق خالل ـعام ، فـقد الـتابع ـله  ــل الصــ   2019واصــ
ث   ب وتحـدـي ــطـة التـدرـي أنشــ العمـل على االرتقـاء ـب
دَمـة،  المحتوى العلمي لكـافـة البرامج التـدريبيـة الُمقـَ

ــطة والبرامج التدريبية،  ــيع قائمة األنشـ لتغطي  وتوسـ
القطاعات االقتصادية والمالية والنقدية والتجارية كافة  

اســـتحداث برامج تدريبية ، إضـــافة إلى  واإلحصـــائية 
حيث شـهد  الدول األعضـاء،  حسـب احتياجات  جديدة، 

ــتـفاد منـها   ، دورة ـتدريبـية  37تـقديم  الـعام الـمذكور  اســ
وبذلك  متدرباً من الكوادر الرســــمية العربية،   1,110

عدد المســـتفيدين من الدورات التدريبية التي  صـــل  و 
ــا مـنذ   ، المعـهد   ـقدمـها    ، 2019تى نـهاـية ـعام ح و ، ه ئـ إنشــ
    متدرباً.    13,240إلى  

  
ــوص  ـــندوق  الفنـيةالمعوـنة بخصــ التي ـقدمـها الصــ

ــاء خالل عـام  ، فقـد غطـت 2019لـدولـه األعضـــ
ــطته مثل تطوير البنية  ــلة بأنشــ المجاالت ذات الصــ

للقطاع المالي والمصـرفي وأسـواق السـندات التحتية 
وتعزيز قــدرات الــدول العربيــة لتحقيق ، الحكوميــة

ية تحت الشــــمول المالي بإطار األنشــــطة المنضــــو
وتطوير مال التي يتبناها الصندوق،  مبادرة الشمول ال

ــاءات  وتعزيز القــدرات في مجــال إعــداد اإلحصـــ
وتطبيق المنهجيات اإلحصـائية المعمول  االقتصـادية
 ً ا المـي ا ـع ة لإلحصـــــاءات بـه ادرة العربـي إـطار المـب ، ـب

  الصلة. وغيرها من المجاالت ذات "عربستات"، 
  

ركز الـصندوق، بإطار المـساعدات الفنية المقدمة منه 
ــاء ــطة 2019خالل عام   للدول األعضـ ، على األنشـ

ــميم البرامج،  ــات، وتصــ ــياســ المتعلقة بتطوير الســ
ــدرات على تطبيق  ــة الق ــارات، وتقوي وتعزيز المه

وتنفيذ وقياس كفاءة السـياسـات، إضـافة إلى التطوير 
ن جودة تصــميم المؤســســي، بما يســاعد على تحســي

ووضــع برامج اإلصــالح والتصــحيح الهيكلي، من 
ا االقتصــــادـية، وتوجـيه أـجل  ــالح أوضــــاعـه إصــ

  سياساتها نحو تحقيق األهداف التنموية المنشودة.
  

كما كثف الصــندوق نشــاطاته المتعلقة بالتوســع في 
اســتخدام التقنيات المالية في المجاالت االقتصــادية، 

ز قدرات الدول العربية والمالية، والمصـرفية، وتعزي
عالمية في هذا في تطبيقها واالســتفادة من التجارب ال

المجال، إضـــافة إلى االســـتمرار في تقديم الدعم من 
ة في  الـي ة لتطوير األنظـمة الـم ه الرامـي ــطـت خالل أنشــ

  الدول العربية.   
  

في إنجاز   2019اسـتمر الصـندوق خالل عام كذلك، 
ـية لمجلس مـحافظي المـهام المرتبـطة ـبدوره ـكأـماـنة فن

النقد العربية، المصــــارف المركزية ومؤســــســــات  
ة للجـان وفرق العمـل  ة الفنـي ة لتولي األمـاـن ــاـف إضـــ

. كما يتولى الصـندوق مهام األمانة الفنية هالمنبثقة عن
  لمجلس وزراء المالية العرب.

 
ــتثمار في   ل عام  خال واصـــل الصـــندوق ، مجال االسـ

  ة اســتثمار نهجه في إتباع ســياســة واســتراتيجي   2019
ظ مـ  ــاـف ح ـم ــاطـر اـل خ وال وـم ي إدارة أـم ــة ـف ظ ــاـف ح

ـساهمت في حماية رأس المال المـستثمر   ، االـستثمارية 
ــتمر اال و  ــتقرة على  ار سـ في تحقيق عوائد إيجابية مسـ

ــتوى الكلي  ــب متدنية من    ، المس مع المحافظة على نس
  المخاطر االستثمارية. 

  
توظيف    إلى إضافة    ، مل نشاط الصندوق االستثماري ت يش 
على نشاط قبول الودائع من الدول   ، ة رده الذاتي موا 

حيث حافظ الصندوق على  واستثمارها، األعضاء 
مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط ليعكس استمرار ثقة  

مستمراً في تطبيق   ، الصندوق الدول األعضاء في 
إلدارة مخاطر هذا النشاط. من جهة  )  III( مقررات بازل  

ارة االستثمارات  أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إد 
ة  بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجار 

العربية، واألموال المجمعة في الحساب الموحد  
ى  وكذلك اإلشراف عل  ، للمنظمات العربية المتخصصة 

وفقاً لسياسة   ، الجزء المدار من أطراف خارجية 
  واستراتيجية االستثمار المعتمدة إلدارة كل منها.  

  
برنامج  رأســمال  الصــندوق في    بخصــوص مســاهمة 

بلـغت قيـمة الطلـبات التي  ، فـقد تموـيل التـجارة العربـية 
ه  ذ إنشـــــاـئ امج مـن ام   وردت إلى البرـن ة ـع اـي وحتى نـه

ل   ، مليـار دوالر أمريكي  17.3، حوالي 2019 لتموـي
ا حوالي  ة قيمتـه ارـي ات تـج ــفـق ار دوالر   22.9صــ ملـي
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على  خالل الفترة الـمذكورة أمريكي، ووافق البرـنامج 
ل ت  ة   16.9موـي ت قيـم ا بلـغ ار دوالر أمريكي، كـم ملـي

ــك الفترة  ــحوبــات خالل تل ــار دوالر   16.3الســ ملي
  أمريكي. 

  
  
  

ــاطه اإلقراضــي، على   يعمل الصــندوق، من خالل نش
دعم برامج اإلصــالح االقتصــادي والهيكلي  في الدول  
ـــلة   ــة، في المـجاالت ذات الصــ ــاء المقترضــ األعضــ

ــميم هــذه  بمهــامــه، وتقــديم الــدعم الفني ال  الزم لتصــ
البرامج، بالسرعة والكفاءة المناسبتين، ذلك انطالقاً من  

ــا المـحدد ـباتـفاقـية    ه دور  ــاـعدة اـلدول  ه ئـ إنشــ ، بـهدف مســ
تقرار االقتصـاد الكلي،   اء مقومات اـس العربية على إرـس
دة   دفوعـات، ومســـــاـن الجـة اختالالت موازين الـم ومـع
ــالـحات المطلوـبة في   جهودـها الرامـية إلى تنفـيذ اإلصــ

  ، عدد من القطاعات لتحســـين كفاءة اســـتخدام الموارد 
ــامـل  وتعزيز فرص تحقيق النمو االقت  ــادي الشـــ صـــ

تدام.   اط اإلقراضـي للصـندوق  كذلك،  والمـس اهم النـش يـس
ــتراتيجيته للفترة   ــي في تحقيق أهداف اس ــاس ــكل أس بش

، من خالل تســخير إمكاناته وتطويرها  2020  - 2015
تغيرة والمتنامية  باســتمرار لتتواكب مع االحتياجات الم 

    .لدوله األعضاء 
  
  أنواع القروض والتسهيالت  

  
تتضمن القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق 

ــتين، ــهم قروض المجموعـة  مجموعتين رئيســ تســ
ــة االخـتـالالت فـي مـوازيـن األولـى فـي  ــالـج مـع

المجموـعة الـثانـية تـقدم قروض  الـمدفوـعات، في حين
  ية أخرى.قطاعات اقتصاداإلصالحات في لدعم 

  
تي يوفرها الصــندوق  تشــمل القروض والتســهيالت ال 

لمعــالجــة االختالالت في موازين مــدفوعــات الــدول  
ائي،   ــاء، أربـعة أنواع تتمـثل في: القرض التلـق األعضــ

ــد،  مـمـت قـرض اـل ــادي، واـل ع قـرض اـل رض  و واـل ـق اـل
  التعويضي.  

  
ــبة  ــاهمة في تمويل   للقرض التلقائي،بالنس يُقدم للمس

ــو العجز الكلي في م ة العضــ دوـل دفوعـات اـل يزان ـم
د ع ابهـا في  75ن وبحجم ال يزـي ة من اكتـت في المـاـئ

رأســمال الصــندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل. 
ــترط  يبلغ أجـل هـذا القرض ــنوات، وال يشــ ثالث ســ

ــة مع  ــو المقترض ــول عليه اتفاق الدولة العض للحص
امج تصـحيحي لتخفيف العجز في الصـندوق على برن

   .تميزان المدفوعا

ــبة   ــو المؤهلة    ، لقرض العادي ل بالنسـ يقدم للدولة العضـ
في    75لالقتراض عـندـما تزـيد ـحاجتـها من الموارد عن  

ابـلة للتحوـيل  العمالت الـق ا الـمدفوع ـب ابـه اـئة من اكتـت ،  الـم
العضو    الدولة   في المائة من اكتتاب   100ذلك في حدود  

المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، حيث يمكن توسيعه،  
ــافة حدود القرض    ، في المائة   175  أقصــــى بحد   بإضــ

ــول علـيه االتـفاق مع اـلدوـلة   ــترط للحصــ التلـقائي. يشــ
ــحيح مالي يمتد   ــة على برنامج تصـ ــو المقترضـ العضـ
ســريانه لفترة ال تقل عن ســنة. وتســتهدف الســياســات  

ة في هـ  ــمـن امج العـمل على  واإلجراءات المضــ ذا البرـن
الي بـهدف تخفيض العجز في  ميزان   إـعادة التوازن الـم

ــدد كل دفعة من القرض العادي خالل   الـمدفوعات. تســ
  .نوات من تاريخ سحبها فترة خمس س 

  
ــو  يقـدم القرض الممتـد،فيمـا يخص  ة العضــ دوـل لـل

ة وجود عجز مزمن في  اـل ة لالقتراض في ـح المؤهـل
ـ  ــاـجم ـعن ـخـل ــات، ن ــدـفوع ل ـهـيـكـلي ـفي ـمـيزان اـلم

اقتصادها. ويُشترط لتقديم القرض، االتفاق مع الدولة 
لعـضو على برنامج تـصحيح اقتـصادي ـشامل يغطي ا

ـ  نتين. ويقدم القرض الممتد فترة زمنية ال تقل عن ـسـ
اب  175بـحدود  ة من اكتـت اـئ ة في الـم دوـل ــو اـل العضــ

ــيـعه  الـمدفوع ـبالعمالت الـقابـلة للتحوـيل، ويمكن توســ
ــافة حدود في الـمائة  250إلى   ــى، بإضــ ، كـحد أقصــ

ــدد كل دفعة منه خالل ــبع  القرض التلقائي. وتســ ســ
  .سنوات من تاريخ سحبها

  
يُقدم لمـساعدة الدولة  ،القرض التعويـضيبفيما يتعلق  

ــو التي تعــاني من موقف طــارئ في ميزان  العضــ
ــادراتها  المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صــ
ــلع والخـدمـات و/أو زيـادة كبيرة في قيمـة  من الســ
ــة تردي  ــة، نتيج ــات الزراعي ــا من المنتج وارداته

ــتويات اإلن تاج المحلي من المحاصــيل الزراعية. مس
ذا  ــى لـه د األقصــ أـجل يبلغ الـح دم ـب ذي يـق القرض، اـل

ــنوات،   ــو   100ثالث سـ في المائة من اكتتاب العضـ
المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل. يُشـترط للحصـول 

أن يكون كالً من الهبوط في   على القرض التعويـضي
ــادرات أو الزـيادة في الواردات الزراعـية أمر  اً الصــ

 ً يســــدد مبلغ القرض خالل فترة ثالث   .طارئاً ومؤقتا
  من تاريخ السحب. سنوات

  
ــا  ــاـلـقروض  اـلـمـجـموعــة اـلثــاـنيــةأم اـلـتي ـتـتـعـلق ب

عدد من اإلصــالحات في  والتســهيالت المتاحة لدعم 
فتشـــمل تســـهيل التصـــحيح   ،القطاعات االقتصـــادية

الهيكلي، وتسهيل اإلصالح التجاري، وتسهيل النفط، 
البيئة  دعمولة قصــير األجل، وتســهيل  وتســهيل الســي

  .المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  

 النشاط اإلقراضي 
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دول العربية"، و"االستخدامات  التحصيل الضريبي في ال 
شين"، و"دور التقنيات في تحسين  ت  المالية لتقنية البلوك 

إدارة المالية الحكومية"، و"بيئة األعمال في الدول  
العربية: الواقع والتحديات"، و"االبتكار في الصناعة  

إلسالمية"، و"دور الهوية الرقمية في تعزيز  المالية ا 
يات الدين العام وتنمية  "استراتيج و الشمول المالي"، 

أسواق الدين في الدول العربية"، إضافة إلى عدد من  
الدراسات وأوراق العمل األخرى في المجاالت ذات  

  .األولوية بالنسبة للدول األعضاء 
  

عام    التي أصــدرها الصــندوق خالل   للنشــرات   بالنســبة 
العدد الـسابع من "نـشرة إحـصاءات  ، فتمثلت في  2019

ــية التجارة   نشــــرة  و العربية اإلجمالية والبينية "  تنافســ
عار الصـرف التقاطعية"،   رة  و "أـس العدد األول من "نـش

  اإلحصاءات االقتصادية ربع السنوية". 
  

الذي يقوم به  التدريب وبناء القدرات، بالنســبة لنشــاط 
د  ـــندوق من خالل معـه اء الـقدرات الصــ  الـتدرـيب وبـن

ـــندوق خالل ـعام ، فـقد الـتابع ـله  ــل الصــ   2019واصــ
ث   ب وتحـدـي ــطـة التـدرـي أنشــ العمـل على االرتقـاء ـب
دَمـة،  المحتوى العلمي لكـافـة البرامج التـدريبيـة الُمقـَ

ــطة والبرامج التدريبية،  ــيع قائمة األنشـ لتغطي  وتوسـ
القطاعات االقتصادية والمالية والنقدية والتجارية كافة  

اســـتحداث برامج تدريبية ، إضـــافة إلى  واإلحصـــائية 
حيث شـهد  الدول األعضـاء،  حسـب احتياجات  جديدة، 

ــتـفاد منـها   ، دورة ـتدريبـية  37تـقديم  الـعام الـمذكور  اســ
وبذلك  متدرباً من الكوادر الرســــمية العربية،   1,110

عدد المســـتفيدين من الدورات التدريبية التي  صـــل  و 
ــا مـنذ   ، المعـهد   ـقدمـها    ، 2019تى نـهاـية ـعام ح و ، ه ئـ إنشــ
    متدرباً.    13,240إلى  

  
ــوص  ـــندوق  الفنـيةالمعوـنة بخصــ التي ـقدمـها الصــ

ــاء خالل عـام  ، فقـد غطـت 2019لـدولـه األعضـــ
ــطته مثل تطوير البنية  ــلة بأنشــ المجاالت ذات الصــ

للقطاع المالي والمصـرفي وأسـواق السـندات التحتية 
وتعزيز قــدرات الــدول العربيــة لتحقيق ، الحكوميــة

ية تحت الشــــمول المالي بإطار األنشــــطة المنضــــو
وتطوير مال التي يتبناها الصندوق،  مبادرة الشمول ال

ــاءات  وتعزيز القــدرات في مجــال إعــداد اإلحصـــ
وتطبيق المنهجيات اإلحصـائية المعمول  االقتصـادية
 ً ا المـي ا ـع ة لإلحصـــــاءات بـه ادرة العربـي إـطار المـب ، ـب

  الصلة. وغيرها من المجاالت ذات "عربستات"، 
  

ركز الـصندوق، بإطار المـساعدات الفنية المقدمة منه 
ــاء ــطة 2019خالل عام   للدول األعضـ ، على األنشـ

ــميم البرامج،  ــات، وتصــ ــياســ المتعلقة بتطوير الســ
ــدرات على تطبيق  ــة الق ــارات، وتقوي وتعزيز المه

وتنفيذ وقياس كفاءة السـياسـات، إضـافة إلى التطوير 
ن جودة تصــميم المؤســســي، بما يســاعد على تحســي

ووضــع برامج اإلصــالح والتصــحيح الهيكلي، من 
ا االقتصــــادـية، وتوجـيه أـجل  ــالح أوضــــاعـه إصــ

  سياساتها نحو تحقيق األهداف التنموية المنشودة.
  

كما كثف الصــندوق نشــاطاته المتعلقة بالتوســع في 
اســتخدام التقنيات المالية في المجاالت االقتصــادية، 

ز قدرات الدول العربية والمالية، والمصـرفية، وتعزي
عالمية في هذا في تطبيقها واالســتفادة من التجارب ال

المجال، إضـــافة إلى االســـتمرار في تقديم الدعم من 
ة في  الـي ة لتطوير األنظـمة الـم ه الرامـي ــطـت خالل أنشــ

  الدول العربية.   
  

في إنجاز   2019اسـتمر الصـندوق خالل عام كذلك، 
ـية لمجلس مـحافظي المـهام المرتبـطة ـبدوره ـكأـماـنة فن

النقد العربية، المصــــارف المركزية ومؤســــســــات  
ة للجـان وفرق العمـل  ة الفنـي ة لتولي األمـاـن ــاـف إضـــ

. كما يتولى الصـندوق مهام األمانة الفنية هالمنبثقة عن
  لمجلس وزراء المالية العرب.

 
ــتثمار في   ل عام  خال واصـــل الصـــندوق ، مجال االسـ

  ة اســتثمار نهجه في إتباع ســياســة واســتراتيجي   2019
ظ مـ  ــاـف ح ـم ــاطـر اـل خ وال وـم ي إدارة أـم ــة ـف ظ ــاـف ح

ـساهمت في حماية رأس المال المـستثمر   ، االـستثمارية 
ــتمر اال و  ــتقرة على  ار سـ في تحقيق عوائد إيجابية مسـ

ــتوى الكلي  ــب متدنية من    ، المس مع المحافظة على نس
  المخاطر االستثمارية. 

  
توظيف    إلى إضافة    ، مل نشاط الصندوق االستثماري ت يش 
على نشاط قبول الودائع من الدول   ، ة رده الذاتي موا 

حيث حافظ الصندوق على  واستثمارها، األعضاء 
مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط ليعكس استمرار ثقة  

مستمراً في تطبيق   ، الصندوق الدول األعضاء في 
إلدارة مخاطر هذا النشاط. من جهة  )  III( مقررات بازل  

ارة االستثمارات  أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إد 
ة  بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجار 

العربية، واألموال المجمعة في الحساب الموحد  
ى  وكذلك اإلشراف عل  ، للمنظمات العربية المتخصصة 

وفقاً لسياسة   ، الجزء المدار من أطراف خارجية 
  واستراتيجية االستثمار المعتمدة إلدارة كل منها.  

  
برنامج  رأســمال  الصــندوق في    بخصــوص مســاهمة 

بلـغت قيـمة الطلـبات التي  ، فـقد تموـيل التـجارة العربـية 
ه  ذ إنشـــــاـئ امج مـن ام   وردت إلى البرـن ة ـع اـي وحتى نـه

ل   ، مليـار دوالر أمريكي  17.3، حوالي 2019 لتموـي
ا حوالي  ة قيمتـه ارـي ات تـج ــفـق ار دوالر   22.9صــ ملـي
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على  خالل الفترة الـمذكورة أمريكي، ووافق البرـنامج 
ل ت  ة   16.9موـي ت قيـم ا بلـغ ار دوالر أمريكي، كـم ملـي

ــك الفترة  ــحوبــات خالل تل ــار دوالر   16.3الســ ملي
  أمريكي. 

  
  
  

ــاطه اإلقراضــي، على   يعمل الصــندوق، من خالل نش
دعم برامج اإلصــالح االقتصــادي والهيكلي  في الدول  
ـــلة   ــة، في المـجاالت ذات الصــ ــاء المقترضــ األعضــ

ــميم هــذه  بمهــامــه، وتقــديم الــدعم الفني ال  الزم لتصــ
البرامج، بالسرعة والكفاءة المناسبتين، ذلك انطالقاً من  

ــا المـحدد ـباتـفاقـية    ه دور  ــاـعدة اـلدول  ه ئـ إنشــ ، بـهدف مســ
تقرار االقتصـاد الكلي،   اء مقومات اـس العربية على إرـس
دة   دفوعـات، ومســـــاـن الجـة اختالالت موازين الـم ومـع
ــالـحات المطلوـبة في   جهودـها الرامـية إلى تنفـيذ اإلصــ

  ، عدد من القطاعات لتحســـين كفاءة اســـتخدام الموارد 
ــامـل  وتعزيز فرص تحقيق النمو االقت  ــادي الشـــ صـــ

تدام.   اط اإلقراضـي للصـندوق  كذلك،  والمـس اهم النـش يـس
ــتراتيجيته للفترة   ــي في تحقيق أهداف اس ــاس ــكل أس بش

، من خالل تســخير إمكاناته وتطويرها  2020  - 2015
تغيرة والمتنامية  باســتمرار لتتواكب مع االحتياجات الم 

    .لدوله األعضاء 
  
  أنواع القروض والتسهيالت  

  
تتضمن القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق 

ــتين، ــهم قروض المجموعـة  مجموعتين رئيســ تســ
ــة االخـتـالالت فـي مـوازيـن األولـى فـي  ــالـج مـع

المجموـعة الـثانـية تـقدم قروض  الـمدفوـعات، في حين
  ية أخرى.قطاعات اقتصاداإلصالحات في لدعم 

  
تي يوفرها الصــندوق  تشــمل القروض والتســهيالت ال 

لمعــالجــة االختالالت في موازين مــدفوعــات الــدول  
ائي،   ــاء، أربـعة أنواع تتمـثل في: القرض التلـق األعضــ

ــد،  مـمـت قـرض اـل ــادي، واـل ع قـرض اـل رض  و واـل ـق اـل
  التعويضي.  

  
ــبة  ــاهمة في تمويل   للقرض التلقائي،بالنس يُقدم للمس

ــو العجز الكلي في م ة العضــ دوـل دفوعـات اـل يزان ـم
د ع ابهـا في  75ن وبحجم ال يزـي ة من اكتـت في المـاـئ

رأســمال الصــندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل. 
ــترط  يبلغ أجـل هـذا القرض ــنوات، وال يشــ ثالث ســ

ــة مع  ــو المقترض ــول عليه اتفاق الدولة العض للحص
امج تصـحيحي لتخفيف العجز في الصـندوق على برن

   .تميزان المدفوعا

ــبة   ــو المؤهلة    ، لقرض العادي ل بالنسـ يقدم للدولة العضـ
في    75لالقتراض عـندـما تزـيد ـحاجتـها من الموارد عن  

ابـلة للتحوـيل  العمالت الـق ا الـمدفوع ـب ابـه اـئة من اكتـت ،  الـم
العضو    الدولة   في المائة من اكتتاب   100ذلك في حدود  

المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، حيث يمكن توسيعه،  
ــافة حدود القرض    ، في المائة   175  أقصــــى بحد   بإضــ

ــول علـيه االتـفاق مع اـلدوـلة   ــترط للحصــ التلـقائي. يشــ
ــحيح مالي يمتد   ــة على برنامج تصـ ــو المقترضـ العضـ
ســريانه لفترة ال تقل عن ســنة. وتســتهدف الســياســات  

ة في هـ  ــمـن امج العـمل على  واإلجراءات المضــ ذا البرـن
الي بـهدف تخفيض العجز في  ميزان   إـعادة التوازن الـم

ــدد كل دفعة من القرض العادي خالل   الـمدفوعات. تســ
  .نوات من تاريخ سحبها فترة خمس س 

  
ــو  يقـدم القرض الممتـد،فيمـا يخص  ة العضــ دوـل لـل

ة وجود عجز مزمن في  اـل ة لالقتراض في ـح المؤهـل
ـ  ــاـجم ـعن ـخـل ــات، ن ــدـفوع ل ـهـيـكـلي ـفي ـمـيزان اـلم

اقتصادها. ويُشترط لتقديم القرض، االتفاق مع الدولة 
لعـضو على برنامج تـصحيح اقتـصادي ـشامل يغطي ا

ـ  نتين. ويقدم القرض الممتد فترة زمنية ال تقل عن ـسـ
اب  175بـحدود  ة من اكتـت اـئ ة في الـم دوـل ــو اـل العضــ

ــيـعه  الـمدفوع ـبالعمالت الـقابـلة للتحوـيل، ويمكن توســ
ــافة حدود في الـمائة  250إلى   ــى، بإضــ ، كـحد أقصــ

ــدد كل دفعة منه خالل ــبع  القرض التلقائي. وتســ ســ
  .سنوات من تاريخ سحبها

  
يُقدم لمـساعدة الدولة  ،القرض التعويـضيبفيما يتعلق  

ــو التي تعــاني من موقف طــارئ في ميزان  العضــ
ــادراتها  المدفوعات، ناتج عن هبوط في عائدات صــ
ــلع والخـدمـات و/أو زيـادة كبيرة في قيمـة  من الســ
ــة تردي  ــة، نتيج ــات الزراعي ــا من المنتج وارداته

ــتويات اإلن تاج المحلي من المحاصــيل الزراعية. مس
ذا  ــى لـه د األقصــ أـجل يبلغ الـح دم ـب ذي يـق القرض، اـل

ــنوات،   ــو   100ثالث سـ في المائة من اكتتاب العضـ
المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل. يُشـترط للحصـول 

أن يكون كالً من الهبوط في   على القرض التعويـضي
ــادرات أو الزـيادة في الواردات الزراعـية أمر  اً الصــ

 ً يســــدد مبلغ القرض خالل فترة ثالث   .طارئاً ومؤقتا
  من تاريخ السحب. سنوات

  
ــا  ــاـلـقروض  اـلـمـجـموعــة اـلثــاـنيــةأم اـلـتي ـتـتـعـلق ب

عدد من اإلصــالحات في  والتســهيالت المتاحة لدعم 
فتشـــمل تســـهيل التصـــحيح   ،القطاعات االقتصـــادية

الهيكلي، وتسهيل اإلصالح التجاري، وتسهيل النفط، 
البيئة  دعمولة قصــير األجل، وتســهيل  وتســهيل الســي

  .المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  

 النشاط اإلقراضي 
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، بدأ العمل به في  لتســهيل التصــحيح الهيكلي بالنســبة 
المـقدـمة في إـطاره  ز القروض كِّ رَ تُ ، حـيث 1998ـعام 

ــالحات التي   ــاء   تنفذها على دعم اإلصـ الدول األعضـ
  ، وفي قطاع المقترضـة في القطاع المالي والمصـرفي 

ــترط لتقديم كومة مالية الح  القروض في إطار هذا  . يُشـ
، أن يكون العضــو المقترض قد بدأ بمباشــرة  التســهيل 

اً من   ـــب اســ ــالح الهيكلي، وحقق ـقدراً مـن جهود اإلصــ
ــتقرار ا  ــادي الكلي.  االســ ــهيل بعد  القتصــ يُمنح التســ

االتفاق على برنامج إـصالح هيكلي يـشرف الـصندوق  
  175هيل بحد أقـصى يبلغ  على متابعة تنفيذه. يقدم التسـ 

في المائة من اكتتاب العضـو المدفوع بالعمالت القابلة 
ل، وتســـــدد كـ  دى  للتحوـي ة من القرض على ـم ل دفـع

  أربعة سنوات من تاريخ سحبها.  
  

مجلس    ه أقر   الذي   ، التجاري تسهيل اإلصالح  بخصوص  
ـــندوق في ـعام  توفير   من أـجل ، 2007مـحافظي الصــ
األعباء التي قد تترتب    الدعم للدول األعضــاء لمواجهة 

ــات   ــياس   ودعم وإجراءات اإلصــالح التجاري،  على س
ــتفادة   اإلصــالحات الضــرورية لرفع قدرتها على االس

ــواق  ا األســ دمـه ة من القروض التي تـق الـي ة الـم دولـي   ، اـل
بهــدف تعزيز النمو وخلق فرص العمــل المنتج. يُقــدم  

في المائة من اكتتاب    175ره  التســـهيل بحد أقصـــى قد 
ــو الـمدفوع بالعمالت الـقابـلة للتحويل، بـعد  الدولة   العضــ

ــب   على   ا االتـفاق معهـ  ــالح هيكلي مـناســ ،  برـنامج إصــ
ـــندوق مـتابـعة تنفـيذه.  يتولى   ــدد ـكل دفـعة من  الصــ تســ

  القرض على مدى أربعة سنوات من تاريخ سحبها.  
  

ــهيل النفط فيما يتعلق   ــائه ، بتسـ بناًء على قرار   تم إنشـ
ة 3مجلس المحـافظين رقم (  ـــن ذي 2007) لســ تم  ، اـل

بناًء على توصـــية مجلس المديرين التنفيذيين اعتماده 
ــنة 1الواردة بقراره رقم (  كآلية إقراض    ، 2007) لســ

ة  ا، مؤقـت دئـه ــنوات من ـب دة خمس ســ دعم  ل لـم توفير اـل
عار   من   الواردات للدول األعضـاء المتأثرة بارتفاع أـس

ــاعدتها منتـجات ال ال  على  نفطـية والـغاز الطبيعي، ومســ
ـ تنفيذ اإل  بة التي تعزز قدرتها على  صـــالحات المناـسـ

ة.  ارجـي ات الـخ ة الصــــدـم د  مواجـه ت القواـع ــمـن تضــ
ل النفط، أن   ــهـي ة لمنح القروض في إـطار تســ المنظـم

في    100تـسهيل للدول المؤهلة بحد أقـصى قدره ال يُقدم 
، الـمائة من االكتـتاب الـمدفوع بالعمالت الـقابـلة للتحويل 

ــى يبلغ  ديـمه بـحد أقصــ اـئة من  في  200ويمكن تـق الـم
ت القابلة للتحويل، شــــريطة االكتتاب المدفوع بالعمال 

ــندوق على تنفيذ برنامج   اتفاق الدولة العضــو مع الص
هيل النفط خالل  إصـالحي  دد القرض في إطار تـس . يـس

    ع سنوات من تاريخ السحب. فترة أقصاها أرب 
  

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

تسهيل النفط منتهي   اعتبار توصيات لجنة القروض ب 
العمل به، والنظر في إمكانية إعادة العمل بالتسهيل  
مستقبالً بحسب تطورات أسعار النفط في األسواق  

موافقة مجلس المحافظين على إعادة  بعد العالمية، 
  العمل به. 

  
يمثل آلية ،  جلبتسـهيل السـيولة قصـير األفيما يتعلق  

اـلدول األعضــــاء على مواجـهة  لمســــاـعدةإقراض 
ـــبب التطورات في  تـحدـيات ــيوـلة بســ مؤقـتة في الســ

دم القروض في إـطار  ة. تـُق المـي ة الـع الـي ــواق الـم األســ
التـسهيل بإجراءات ـسريعة ودون اـشتراط االتفاق مع 

 إصـــالح، ذلكالدولة العضـــو المؤهلة على برنامج  
ة من االكتتاب المدفوع في المائ  100بحد أقصى يبلغ  

ة بعمال ابـل ل، ويتمت ـق ــحـب مبلغ  للتحوـي  لقرضاســ
ة  دوـل ة اـل ات حســـــب رغـب ة واحـدة أو على دفـع دفـع
ــتة  ــدد كل دفعة منه بعد س ــة، وتس ــو المقترض العض
ــحبها، مع إمكانية تمديد األجل  ــهر من تاريخ ســ أشــ

جدير بالذكر، أن تســهيل   .نفســه لمرتين كحد أقصــى
بناًء على قرار  هئاإنـشـــ تم الســــيولة قصــــير األجل  
ة 4مجلس المحـافظين رقم ( ـــن . كمـا تم 2009) لســ

ل بموـجب  ــهـي التســ ل ـب ة للعـم د المنظـم اد القواـع اعتـم
ذيين رقم ( ة 13قرار مجلس المـديرين التنفـي ـــن ) لســ

. بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم 2009
د العمـل  ،2017 لعـام) 2( ة على تمـدـي تمـت الموافـق

ــهيل   ــنوات، والنظر مؤقتة لفترة بالتسـ تمتد لثالث سـ
هيل بصـفة دائمة أو مد العمل به  بعدها في تفعيل التـس

  لفترة مؤقتة أخرى أو إيقاف العمل به.
  

دعم البيئة المواتية للمشروعات   لتسهيلأما بالنـسبة 
فقد اســتحدثه الصــندوق في الصــغيرة والمتوســطة،  

ــام  ــاع 2016ع ــات فــي قــط ــالح ــدعــم اإلصـــ ، ل
ــغ ــروعات الص ــطة، ألهمية الدور يرة واالمش لمتوس

ذا القـطاع في  ة بـه امـل ــرـكات الـع ه الشــ دفع اـلذي تلعـب
ــادي عجـلة النمو  تـقدم .  وتوفير فرص العـملاالقتصــ

ــهـيل بـحدود  في الـماـئة   100القروض في إـطار التســ
االكتتــاب المــدفوع بـالعمالت القــابلــة للتحويـل، من 

وتسـدد كل دفعة من القرض على مدى أربع سـنوات 
  سحبها.خ من تاري

  
  التزامات القروض 
  

، ثالثة قروض لدوله  2019قدم الصندوق، خالل عام 
األعضاء، تمثلت في قرضين عادي وتعويضي  

مليون   27.4لجمهورية السودان، قيمة كل منهما 
بإطار تسهيل  الهاشمية  د.ع.ح.، وقرض للمملكة األردنية  

  23التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي بقيمة  
ليون د.ع.ح.، حيث بلغت القيمة اإلجمالية للقروض  م 
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مليون د.ع.ح.،   77.8المذكور نحو  المقدمة خالل العام 
  مليون دوالر أمريكي.    328تعادل حوالي  

  
بإضافة قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق  

، إلى رصيد  2019ألعضاء، خالل عام لدوله ا 
إلقراضي في عام  القروض المقدمة منذ بداية نشاطه ا 

، يصل إجمالي قيمة القروض التي قدمها  1978
، إلى  2019دوله األعضاء، حتى نهاية عام  الصندوق ل 

مليار دوالر   10مليار د.ع.ح. تعادل نحو  2.4نحو 
أمريكي. استفادت أربع عشرة دولة من الدول  

ضاء، من القروض التي قدمها الصندوق، والبالغ  األع 
)، ضمن الملحق  1- الجدول (أ   قرضاً. يبين   187عددها  
ت  )، تفاصيل هذه القروض، حسب السنوا 1رقم ( 

  .2019  - 1978والدول المستفيدة خالل الفترة  
  

(القروض    التي تدعم ميزان المدفوعات جاءت القروض  
تدة) في مقدمة  والتعويضية، والمم  ، التلقائية، والعادية 

التسهيالت التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه  
،  2019، وحتى نهاية عام 1978اضي في العام اإلقر 

مائة من إجمالي القروض  في ال  60.7بحصة بلغت نحو 
الُمقدََمة خالل تلك الفترة، تالها نصيب قروض تسهيل  
التصحيح الهيكلي بشقيه الخاصين بالقطاع المالي  

  29.9طاع مالية الحكومة، وبنسبة بلغت والمصرفي وق 
في   2.7التجاري بنحو في المائة، ثم تسهيل اإلصالح 

المائة، في حين سجلت حصة القروض الممنوحة في  
في المائة،   1.4حوالي بلغت  طار تسهيل النفط نسبة إ 

والقروض المقدمة بإطار تسهيل تهيئة البيئة المواتية  
  في المائة.   5.4ة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسب 

د  )، قيمة وعد 1) ضمن الملحق رقم ( 2- يبين الجدول (أ 
القروض التي حصلت عليها كل دولة من الدول  

ضاء موزعة حسب أنواع القروض المقدمة. كما  األع 
) التوزيع النسبي للقروض، حسب  2يبين الشكل ( 

  . 2019  - 1978أنواعها، خالل الفترة  
   

  القروضالسحب والسداد على 
  

بلغ إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها  
مليون   111.106، حوالي 2019خالل عام 

مليون د.ع.ح. خالل عام    173.203د.ع.ح.، مقابل  
مقابل، قامت الدول المقترضة،  .  في ال 2018

بموجب جداول سداد استحقاقات القروض، بتسديد  
مليون د.ع.ح. خالل عام   147.682ما قيمته 

تمثل أقساط قروض مقدّمة في السابق.  في    ، 2019
ذمة  ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في 

مليون   465.981الدول األعضاء المقترضة نحو 
مليون    502.558  ، مقابل 2019د.ع.ح.، بنهاية عام  
  .2018د.ع.ح. نهاية عام  

تجدر اإلشارة إلى أن رصيد التعاقدات غير المسحوب  
،  2019د.ع.ح.، في نهاية عام  مليون    38.415بلغ نحو  

ن  .  يُبّي 2018مليون د.ع.ح. نهاية عام  71.721مقابل 
) تفاصيل األرصدة المسحوبة وغير  3- الجدول (أ 

العربية في عامي   المسحوبة والتزامات القروض للدول 
) تفاصيلها  4- ، في حين يُبيّن الجدول (أ 2019و  2018
تطور  )  5- . كذلك يوضح الجدول (أ 2019- 1978للفترة  

أسعار الفائدة التي يطبقها الصندوق على القروض  
ينشرها على  المقترضة، و  لدول األعضاء ا  إلى المقدمة 

موقعه بشبكة اإلنترنت بصورة شهرية، إضافة إلى  
)، الذي يوضح تطور  1) ضمن الملحق رقم ( 7الشكل ( 

  ). 2019-   2003أسعار الفائدة خالل الفترة ( 
  
  المتأخرات  
  

تعتبر الدولة المقترضة متأخرة، متى ما تجاوزت مدة  
بذمتها فترة  في سداد استحقاقات القروض القائمة  التأخير  

اثنا عشر شهراً. بحسب الموقف المالي للصندوق في  
ثالث حاالت تأخر في  هناك ، 2019نهاية ديسمبر 

جمهورية الصومال الفيدرالية  السداد، تمثلت في 
لسورية، والجمهورية اليمنية. في  والجمهورية العربية ا 

  134.979ضوء ذلك، بلغ إجمالي المتأخرات حوالي 
ط قروض متأخرة السداد  تتكون من أقسا   مليون د.ع.ح.، 
مليون د.ع.ح.، إضافة إلى فوائد   73.515بما مجموعه 

  مليون د.ع.ح.   61.464متراكمة بحوالي  
  

التأخير منذ  ، فقد بدأت جمهورية الصومال فيما يخص 
المسؤولين المشاورات  ، ويتابع الصندوق مع  1984العام  

لت بنهاية  للتوّصل إلى تسوية للمتأخرات، التي وص 
مليون د.ع.ح،   70.045إلى حوالي  2019ديسمبر 

  14.876وتتمثل في أقساط قروض متأخرة السداد بواقع  
مليون د.ع.ح.، وفوائد متراكمة، بلغت قيمتها نحو  

  ليون د.ع.ح. م   55.169
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، بدأ العمل به في  لتســهيل التصــحيح الهيكلي بالنســبة 
المـقدـمة في إـطاره  ز القروض كِّ رَ تُ ، حـيث 1998ـعام 

ــالحات التي   ــاء   تنفذها على دعم اإلصـ الدول األعضـ
  ، وفي قطاع المقترضـة في القطاع المالي والمصـرفي 

ــترط لتقديم كومة مالية الح  القروض في إطار هذا  . يُشـ
، أن يكون العضــو المقترض قد بدأ بمباشــرة  التســهيل 

اً من   ـــب اســ ــالح الهيكلي، وحقق ـقدراً مـن جهود اإلصــ
ــتقرار ا  ــادي الكلي.  االســ ــهيل بعد  القتصــ يُمنح التســ

االتفاق على برنامج إـصالح هيكلي يـشرف الـصندوق  
  175هيل بحد أقـصى يبلغ  على متابعة تنفيذه. يقدم التسـ 

في المائة من اكتتاب العضـو المدفوع بالعمالت القابلة 
ل، وتســـــدد كـ  دى  للتحوـي ة من القرض على ـم ل دفـع

  أربعة سنوات من تاريخ سحبها.  
  

مجلس    ه أقر   الذي   ، التجاري تسهيل اإلصالح  بخصوص  
ـــندوق في ـعام  توفير   من أـجل ، 2007مـحافظي الصــ
األعباء التي قد تترتب    الدعم للدول األعضــاء لمواجهة 

ــات   ــياس   ودعم وإجراءات اإلصــالح التجاري،  على س
ــتفادة   اإلصــالحات الضــرورية لرفع قدرتها على االس

ــواق  ا األســ دمـه ة من القروض التي تـق الـي ة الـم دولـي   ، اـل
بهــدف تعزيز النمو وخلق فرص العمــل المنتج. يُقــدم  

في المائة من اكتتاب    175ره  التســـهيل بحد أقصـــى قد 
ــو الـمدفوع بالعمالت الـقابـلة للتحويل، بـعد  الدولة   العضــ

ــب   على   ا االتـفاق معهـ  ــالح هيكلي مـناســ ،  برـنامج إصــ
ـــندوق مـتابـعة تنفـيذه.  يتولى   ــدد ـكل دفـعة من  الصــ تســ

  القرض على مدى أربعة سنوات من تاريخ سحبها.  
  

ــهيل النفط فيما يتعلق   ــائه ، بتسـ بناًء على قرار   تم إنشـ
ة 3مجلس المحـافظين رقم (  ـــن ذي 2007) لســ تم  ، اـل

بناًء على توصـــية مجلس المديرين التنفيذيين اعتماده 
ــنة 1الواردة بقراره رقم (  كآلية إقراض    ، 2007) لســ

ة  ا، مؤقـت دئـه ــنوات من ـب دة خمس ســ دعم  ل لـم توفير اـل
عار   من   الواردات للدول األعضـاء المتأثرة بارتفاع أـس

ــاعدتها منتـجات ال ال  على  نفطـية والـغاز الطبيعي، ومســ
ـ تنفيذ اإل  بة التي تعزز قدرتها على  صـــالحات المناـسـ

ة.  ارجـي ات الـخ ة الصــــدـم د  مواجـه ت القواـع ــمـن تضــ
ل النفط، أن   ــهـي ة لمنح القروض في إـطار تســ المنظـم

في    100تـسهيل للدول المؤهلة بحد أقـصى قدره ال يُقدم 
، الـمائة من االكتـتاب الـمدفوع بالعمالت الـقابـلة للتحويل 

ــى يبلغ  ديـمه بـحد أقصــ اـئة من  في  200ويمكن تـق الـم
ت القابلة للتحويل، شــــريطة االكتتاب المدفوع بالعمال 

ــندوق على تنفيذ برنامج   اتفاق الدولة العضــو مع الص
هيل النفط خالل  إصـالحي  دد القرض في إطار تـس . يـس

    ع سنوات من تاريخ السحب. فترة أقصاها أرب 
  

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

تسهيل النفط منتهي   اعتبار توصيات لجنة القروض ب 
العمل به، والنظر في إمكانية إعادة العمل بالتسهيل  
مستقبالً بحسب تطورات أسعار النفط في األسواق  

موافقة مجلس المحافظين على إعادة  بعد العالمية، 
  العمل به. 

  
يمثل آلية ،  جلبتسـهيل السـيولة قصـير األفيما يتعلق  

اـلدول األعضــــاء على مواجـهة  لمســــاـعدةإقراض 
ـــبب التطورات في  تـحدـيات ــيوـلة بســ مؤقـتة في الســ

دم القروض في إـطار  ة. تـُق المـي ة الـع الـي ــواق الـم األســ
التـسهيل بإجراءات ـسريعة ودون اـشتراط االتفاق مع 

 إصـــالح، ذلكالدولة العضـــو المؤهلة على برنامج  
ة من االكتتاب المدفوع في المائ  100بحد أقصى يبلغ  

ة بعمال ابـل ل، ويتمت ـق ــحـب مبلغ  للتحوـي  لقرضاســ
ة  دوـل ة اـل ات حســـــب رغـب ة واحـدة أو على دفـع دفـع
ــتة  ــدد كل دفعة منه بعد س ــة، وتس ــو المقترض العض
ــحبها، مع إمكانية تمديد األجل  ــهر من تاريخ ســ أشــ

جدير بالذكر، أن تســهيل   .نفســه لمرتين كحد أقصــى
بناًء على قرار  هئاإنـشـــ تم الســــيولة قصــــير األجل  
ة 4مجلس المحـافظين رقم ( ـــن . كمـا تم 2009) لســ

ل بموـجب  ــهـي التســ ل ـب ة للعـم د المنظـم اد القواـع اعتـم
ذيين رقم ( ة 13قرار مجلس المـديرين التنفـي ـــن ) لســ

. بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم 2009
د العمـل  ،2017 لعـام) 2( ة على تمـدـي تمـت الموافـق

ــهيل   ــنوات، والنظر مؤقتة لفترة بالتسـ تمتد لثالث سـ
هيل بصـفة دائمة أو مد العمل به  بعدها في تفعيل التـس

  لفترة مؤقتة أخرى أو إيقاف العمل به.
  

دعم البيئة المواتية للمشروعات   لتسهيلأما بالنـسبة 
فقد اســتحدثه الصــندوق في الصــغيرة والمتوســطة،  

ــام  ــاع 2016ع ــات فــي قــط ــالح ــدعــم اإلصـــ ، ل
ــغ ــروعات الص ــطة، ألهمية الدور يرة واالمش لمتوس

ذا القـطاع في  ة بـه امـل ــرـكات الـع ه الشــ دفع اـلذي تلعـب
ــادي عجـلة النمو  تـقدم .  وتوفير فرص العـملاالقتصــ

ــهـيل بـحدود  في الـماـئة   100القروض في إـطار التســ
االكتتــاب المــدفوع بـالعمالت القــابلــة للتحويـل، من 

وتسـدد كل دفعة من القرض على مدى أربع سـنوات 
  سحبها.خ من تاري

  
  التزامات القروض 
  

، ثالثة قروض لدوله  2019قدم الصندوق، خالل عام 
األعضاء، تمثلت في قرضين عادي وتعويضي  

مليون   27.4لجمهورية السودان، قيمة كل منهما 
بإطار تسهيل  الهاشمية  د.ع.ح.، وقرض للمملكة األردنية  

  23التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي بقيمة  
ليون د.ع.ح.، حيث بلغت القيمة اإلجمالية للقروض  م 

17 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

مليون د.ع.ح.،   77.8المذكور نحو  المقدمة خالل العام 
  مليون دوالر أمريكي.    328تعادل حوالي  

  
بإضافة قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق  

، إلى رصيد  2019ألعضاء، خالل عام لدوله ا 
إلقراضي في عام  القروض المقدمة منذ بداية نشاطه ا 

، يصل إجمالي قيمة القروض التي قدمها  1978
، إلى  2019دوله األعضاء، حتى نهاية عام  الصندوق ل 

مليار دوالر   10مليار د.ع.ح. تعادل نحو  2.4نحو 
أمريكي. استفادت أربع عشرة دولة من الدول  

ضاء، من القروض التي قدمها الصندوق، والبالغ  األع 
)، ضمن الملحق  1- الجدول (أ   قرضاً. يبين   187عددها  
ت  )، تفاصيل هذه القروض، حسب السنوا 1رقم ( 

  .2019  - 1978والدول المستفيدة خالل الفترة  
  

(القروض    التي تدعم ميزان المدفوعات جاءت القروض  
تدة) في مقدمة  والتعويضية، والمم  ، التلقائية، والعادية 

التسهيالت التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه  
،  2019، وحتى نهاية عام 1978اضي في العام اإلقر 

مائة من إجمالي القروض  في ال  60.7بحصة بلغت نحو 
الُمقدََمة خالل تلك الفترة، تالها نصيب قروض تسهيل  
التصحيح الهيكلي بشقيه الخاصين بالقطاع المالي  

  29.9طاع مالية الحكومة، وبنسبة بلغت والمصرفي وق 
في   2.7التجاري بنحو في المائة، ثم تسهيل اإلصالح 

المائة، في حين سجلت حصة القروض الممنوحة في  
في المائة،   1.4حوالي بلغت  طار تسهيل النفط نسبة إ 

والقروض المقدمة بإطار تسهيل تهيئة البيئة المواتية  
  في المائة.   5.4ة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسب 

د  )، قيمة وعد 1) ضمن الملحق رقم ( 2- يبين الجدول (أ 
القروض التي حصلت عليها كل دولة من الدول  

ضاء موزعة حسب أنواع القروض المقدمة. كما  األع 
) التوزيع النسبي للقروض، حسب  2يبين الشكل ( 

  . 2019  - 1978أنواعها، خالل الفترة  
   

  القروضالسحب والسداد على 
  

بلغ إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها  
مليون   111.106، حوالي 2019خالل عام 

مليون د.ع.ح. خالل عام    173.203د.ع.ح.، مقابل  
مقابل، قامت الدول المقترضة،  .  في ال 2018

بموجب جداول سداد استحقاقات القروض، بتسديد  
مليون د.ع.ح. خالل عام   147.682ما قيمته 

تمثل أقساط قروض مقدّمة في السابق.  في    ، 2019
ذمة  ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في 

مليون   465.981الدول األعضاء المقترضة نحو 
مليون    502.558  ، مقابل 2019د.ع.ح.، بنهاية عام  
  .2018د.ع.ح. نهاية عام  

تجدر اإلشارة إلى أن رصيد التعاقدات غير المسحوب  
،  2019د.ع.ح.، في نهاية عام  مليون    38.415بلغ نحو  

ن  .  يُبّي 2018مليون د.ع.ح. نهاية عام  71.721مقابل 
) تفاصيل األرصدة المسحوبة وغير  3- الجدول (أ 

العربية في عامي   المسحوبة والتزامات القروض للدول 
) تفاصيلها  4- ، في حين يُبيّن الجدول (أ 2019و  2018
تطور  )  5- . كذلك يوضح الجدول (أ 2019- 1978للفترة  

أسعار الفائدة التي يطبقها الصندوق على القروض  
ينشرها على  المقترضة، و  لدول األعضاء ا  إلى المقدمة 

موقعه بشبكة اإلنترنت بصورة شهرية، إضافة إلى  
)، الذي يوضح تطور  1) ضمن الملحق رقم ( 7الشكل ( 

  ). 2019-   2003أسعار الفائدة خالل الفترة ( 
  
  المتأخرات  
  

تعتبر الدولة المقترضة متأخرة، متى ما تجاوزت مدة  
بذمتها فترة  في سداد استحقاقات القروض القائمة  التأخير  

اثنا عشر شهراً. بحسب الموقف المالي للصندوق في  
ثالث حاالت تأخر في  هناك ، 2019نهاية ديسمبر 

جمهورية الصومال الفيدرالية  السداد، تمثلت في 
لسورية، والجمهورية اليمنية. في  والجمهورية العربية ا 

  134.979ضوء ذلك، بلغ إجمالي المتأخرات حوالي 
ط قروض متأخرة السداد  تتكون من أقسا   مليون د.ع.ح.، 
مليون د.ع.ح.، إضافة إلى فوائد   73.515بما مجموعه 

  مليون د.ع.ح.   61.464متراكمة بحوالي  
  

التأخير منذ  ، فقد بدأت جمهورية الصومال فيما يخص 
المسؤولين المشاورات  ، ويتابع الصندوق مع  1984العام  

لت بنهاية  للتوّصل إلى تسوية للمتأخرات، التي وص 
مليون د.ع.ح،   70.045إلى حوالي  2019ديسمبر 

  14.876وتتمثل في أقساط قروض متأخرة السداد بواقع  
مليون د.ع.ح.، وفوائد متراكمة، بلغت قيمتها نحو  

  ليون د.ع.ح. م   55.169
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،  الجمهورية العربية السورية بالنسبة للمتأخرات على 
،  2011نذ ديسمبر  فقد بدأت الدولة في التأخر عن السداد م 

وض والفوائد المستحقة  إجمالي أقساط القر وبلغ 
مليون    3.413حوالي    2019المتراكمة في نهاية ديسمبر  

  د.ع.ح، تمثل أقساط األصل والفائدة على قرض تسهيل 
  التصحيح الهيكلي الثاني. 

  
، فقد بدأ التأخير منذ يونيو  الجمهورية اليمنية فيما يخص  

أقـساط القروض والفوائد المـستحقة  ، وبلغ إجمالي  2016
  61.521، حوالي  2019هاية ديســـمبر  المتراكمة، في ن 

مليون د.ع.ح.، تمثل أقساط قروض متأخرة السداد بواقع  
د متر  55.759 ة بنحو مليون د.ع.ح. وفواـئ   5.762اكـم

  مليون د.ع.ح. 
  

    إلى الدول األعضاء الفنية  بعثات المشاورات  
  

بعثات فنية لكٍل    خمس ،  2019أوفد الصندوق خالل عام  
(بعثتان)، والجمهورية التونسية،    من، جمهورية السودان 

حيث تنوعت مهام  ، جمهورية مصر العربية (بعثتان) و 
البعثات بين التشاور حول طلبات االستفادة مجدداً من  
موارد الصندوق، ومتابعة سير تنفيذ برامج اإلصالح  
المدعومة بقروض قائمة بذمة الدول األعضاء  

من تلك   المتبقية المقترضة، تمهيداً لسحب الدفعات 
القروض، واستيفاء متطلبات دراسة طلبات الحصول  

شملت مهام البعثات التي أوفدها  ضية.  على قروض تعوي 
الصندوق أيضاً إعداد تقييم لألوضاع االقتصادية والمالية  
بالدول المعنية، ودراسة إمكانية وأوجه االستفادة مجدداً  

الصندوق، إلى جانب تقديم المشورة الفنية،  من موارد 
  والتوصيات حول السياسات االقتصادية والمالية المتبعة. 

  
 جمهورية الســودان  إلى لبعثتي المشــاورات بالنســبة 

ــاـير  31 -  27 اـلـفـترـتـين ـخالل    14- 10، و 2019ـين
ــة األولى ، فقــد 2019نوفمبر  ــاًء على  تمــت البعث بن

ط يــة والتخطي وزير المــال الطلــب المقــدم من معــالي 
ة   دوق عن جمهورـي ـــن ــادي، ومحـافظ الصــ االقتصـــ

ــودان،  ــتفادة التي  الس يُعرب فيها عن رغبة بالده االس
 ، داً من موارد الصـــندوق في شـــكل قرض عادي مجد 

،  لدعم برنامج اصــالح على مســتوى االقتصــاد الكلي 
شــــملت   قرض تعويضــــي لدعم ميزان المدفوعات. و 

واالتفاق على  ت  إجراء مـشاورا ، مهام البعثة المذكورة 
عناصر برنامج إصالح يُدعم بموارد القرض العادي، 

ة طلب القرض التعويضـ  تكمال متطلبات دراـس .  ي واـس
الوقوف على ســـير تنفيذ  تضـــمنت مهام البعثة أيضـــاً  

عناصــــر برنامج اإلصــــالح المتفق عليه، والمدعوم  
ــغيرة   ــروعات الصــ بقرض دعم البيـئة المواتـية للمشــ

  . والمتوسطة 

ــوص المـشــــ  امج  اورات حول بخصــ ــر برـن اصــ عـن
ادي،   ه بموارد القرض الـع ــالح المطلوب دعـم اإلصــ

ــتعـادة ، فقـد 2019يغطي عـام الـذي  هـدف إلى اســ
، بجمهورية الســودان  االســتقرار المالي واالقتصــادي 

ــادـية الكلـية لتحقيق مـعدالت نمو   وتهيـئة البيـئة االقتصــ
تحقيق معدل    ، من خالل  اقتصــادي مســتدامة وشــاملة 

يمكن الحكوـمة  لمحلي اإلجـمالي ي الـناتج ا مو حقيقي ف ن 
ة  داـم ـــت ة ومســ ل منتـج تخفيض  ، و من خلق فرص عـم

كنـسبة  عجز الموازنة العامة    حـصر و ،  معدل التـضخم 
، قابلة لالستمرار   من الناتج المحلي اإلجمالي في حدود 

ــودان  داـنة من بـنك الســ ـــت مع اإلبـقاء على حجم االســ
ــمن الحـدود القـانونيـة ا  ــوعـة المركزي ضــ ،  لموضــ

ــاب الجاري لميزان المدفوعات  و  ــر عجز الحسـ حصـ
بة   تعزيز  ، إضـافة إلى  من الناتج المحلي اإلجمالي كنـس

ــة  ــة األـجـنـبي ــات ـمن اـلـعـمل ــاـطي ــذه   .االـحـتي ـلـتـحـقـيق ه
ــداف  ــة ـمن   ، األه ــاـمج ـتـطـبـيق ـحزم ـــمن اـلـبرن تضــ

ــات خالل عـام  ــيــاســـ ، في  2019اإلجراءات والســ
ــة النقدية والقطاع   ــياس ــة المالية والس ــياس مجاالت الس

خارجي والقطاع اإلنتاجي، إضـــافةً إلى تطبيق عدد  ال 
من اإلصـــالحات المؤســـســـية في مجال إدارة المالية  

    في. العامة والقطاع المالي والمصر 
  

ا  ــة حول طـلب  أـعدّ كـم ـــندوق دراســ جمهورـية  الصــ
لدعم ميزان  الـسودان، للحـصول على قرض تعويـضي  

ــغوط على احتياطي النقد   ــوء الضـ المدفوعات في ضـ
دم القــدرة على توفير مــدخالت اإلنتــاج األجنبي وـعـ 

ام  ا ترـتب ع  2019الزراعي لـع اطؤ  وـم ك من تـب ن ذـل
نمو الصـــادرات الزراعية واالنعكاســـات على ميزان  

ات  دفوـع ديرات عجز كلي في  الـم ث أظهرت التـق ، حـي
ميزان المدفوعات بسـبب ضـعف حصـيلة الصـادرات  

   ألسباب طارئة وأخرى هيكلية. 
  

ـــيات لجـنة القر  على تقريري البعـثة  بـناءً    وض وتوصــ
ــة  ــة الفني ــذيين والمعون ، وافق مجلس المــديرين التنفي

ي (  ـم ن رـق رارـي ـق ــب اـل وج ـم ن   2و  1ـب ) الصــــــادرـي
ــين    على ،  2019فبراير    22بتاريخ  عادي  تقديم قرض

ــي  ــودان قيمـة كـل منهمـا وتعويضــ ة الســ   لجمهورـي
مارس    16تم في  و مليون دينار عربي حـسابي،    27.4

اقيتي القر  2019 ـــحب  توقيع اتـف ــين، حـيث تم ســ ضــ
ــدفعــة األولى من القرض    16.440العــادي بمبلغ  ال

يتم  وتم االتفاق على أن  مليون دينار عربي حســــابي،  
ا  الغ قيمتـه ة الـب انـي ة الـث دفـع ـــحب اـل مليون   10.960ســ

دينار عربي حســابي بعد وقوف الصــندوق على ســير  
  يه. تنفيذ البرنامج المتفق عل 

  
ــبة لموقف تنفيذ برنامج ا  ــالح المدعوم  أما بالنسـ إلصـ

ــروعــا البيئــة المواتيــة بموارد قرض تهيئــة   ت للمشــ
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ــطة، فقد تبين   ــغيرة والمتوســ ــندوق  الصــ لبعثة الصــ
أحرزت  قد  أن الحكومة الســـودانية  آنفاً،   ا المشـــار إليه 

ــر البرنــامج المتفق عليــه             . تقــدّمــاً في تنفيــذ عنــاصــ
ـــحب  بمبلغ   الـمذكور ة الـثانـية من القرض اـلدفعـ  وتم ســ

  . 2019مارس    18، بتاريخ . مليون د.ع.ح   9.120
  

دهـا   ة التي أوـف انـي ة المشـــــاورات الـث فيمـا يخص بعـث
ــودان،  ــنـدوق إلى جمهوريـة الســ   خالل الفترة الصــ

ــتـجاـبة لطـلب  فـقد ـجاءت  ، 2019نوفمبر  14- 10 اســ
لمتابعة البرنامج  وزير المالية والتخطيط االقتصــادي، 

ــة متطلبـات  المـدع  وم بمبلغ القرض العـادي ودراســـ
ـ  حيث   حب مبلغ القرض التعويضــي المتعاقد عليه، ـس

ــلطات لبعثة، أن  ل تبين   ــودانية قد بذلت جهوداً   السـ السـ
ــر البرـنامج المتفق علـيه  أـخذاً ـباالعتـبار  ، لتنفـيذ عـناصــ

الظروف االسـتثنائية التي شـهدتها جمهورية السـودان 
عنـها من تـحدـيات خالل  ، وـما ترـتب 2019خالل ـعام 

الظروف التي اـستند أن  للبعثة   كما تبين  . العام المذكور 
اك   ائمـة، وأن هـن ــي ـق ديم القرض التعويضــ ا تـق عليـه

ل الطـارئ.  ة للتموـي اـج اءً  ـح ة  على  وبـن ة لجـن ـــي توصــ
ــحب الدفعة الثانية من  تم   ، القروض والمعونة الفنية  سـ

ــودان.  ــحب    كما تم   القرض العادي القائم بذمة السـ سـ
  . ة القرض التعويضي قيم 
  

ــندوق  ة المتابع ببعثة فيما يتعلق     إلى التي أوفدها الصـ
ســبتمبر    27  - 23خالل الفترة ، الجمهورية التونســية 

ــتجابة للطلب المقدم من  2019 معالي  ، فقد جاءت اســ
محافظ البنك المركزي التونســـي ومحافظ الصـــندوق  

ســـحب الدفعة الثانية من  ل عن الجمهورية التونســـية، 
ه  د علـي ة  ، القرض المتعـاـق ل دعم البيـئ ــهـي إطـار تســ ـب

ــغيرة والمتوســـطة الموات  ، الذي  ية للمشـــروعات الصـ
    يدعم برنامج إصالح في القطاع المذكور. 

 
ـــية أح ، لبعـثة ل تبين  رزت تـقدـّماً في  أن الحكوـمة التونســ

ــر البرـنامج المتفق علـيه ـبإـطار مـحاوره   تنفـيذ عـناصــ
الثالثة الرئيـسة المتمثلة في تطوير ودعم دور الـشركة  

وتعزيز    التونســـية للضـــمان وتوســـيع نطاق عملها، 
ـسات الصـغيرة   الـشمول المالي عبر تـسهيل نفاذ المؤـس
والمتوســـطة للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز دور  

ــلطـة رقـابـة  ــغير على الجمعيـات   ســ التمويـل الصــ
بناًء على توصـية لجنة   ومؤسـسـات التمويل الصـغير. 

/  4القروض والمعونــة الفنيــة خالل اجتمــاعهــا رقم 
اريخ 2019 دفـعة   ، 2019أكتوبر  3، بـت ـــحب اـل تم ســ

ة  ذكور، بقيـم ة واألخيرة من القرض الـم انـي   9.266الـث
  . 2019أكتوبر   10مليون د.ع.ح.، بتاريخ 

  
ــوص  ــا بخصــ ــدوق ثتي بع أم ــن ــا   الصــ اللتين زارت

ســبتمبر    5  - 1خالل الفترة ، جمهورية مصــر العربية 

، فقد  2019ديســمبر   26  -   22خالل الفترة ، و 2019
معالي  طلب المقدم من  جاءت البعثة األولى بناًء على ال 

محافظ البنك المركزي المصــري ومحافظ الصــندوق  
سحب الدفعة الثانية من  ل عن جمهورية مصر العربية، 

ــهيــل دعم بيئــة   القرض المتعــاقــد عليــه بــإطــار تســ
ارتكز  حيث   ، المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة 

ــاـمج اـلـمـتـفق  ــه اـلـبرن ــدـعوم ـبـموارد اـلـقرض  ـعـلي واـلم
ز وصول  تمثلت في تعزي   ، أربعة محاور على  المذكور  

ــطة للتمويل ودعم   ــغيرة والمتوسـ ــروعات الصـ المشـ
ل   ان تموـي ـــم الي، وتعزيز منظوـمة ضــ ــمول الـم الشــ
المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة، وتطوير قواعد  
ــتعالم االئتماني، وتعزيز التدريب   البيانات ونظم االسـ

      وتنمية القدرات. 
  

ــرية أحرزت تقدّم ة لبعث ل تبين   اً في  ، أن الحكومة المصـ
ــر البرـنامج المتف  ق علـيه ـبإـطار مـحاوره  تنفـيذ عـناصــ

في ســياق بيئة اقتصــادية  وجاء ذلك المذكورة  األربعة 
أهم ـسماتها اـستقرار ـسعر الـصرف،  من  كلية مـستقرة، 

ن الموازين الداخلية  وتراجع معدالت التضـخم، وتَحسـُّ
ــع االحتـيا  طـيات الـخارجـية  والـخارجـية، وتعزيز وضــ

ــمـية.  ـــية لجـنة  قرير البعـثة، و ى ت عل   وبـناءً  الرســ توصــ
/  3القروض والمعونــة الفنيــة خالل اجتمــاعهــا رقم 

، تم سـحب  2019سـبتمبر   12تاريخ المنعقد ب ،  2019
ة واألخيرة من القرض المـذكور بقيمـة   انـي دفعـة الـث اـل

  . 2019سبتمبر   19مليون د.ع.ح.، بتاريخ    35.080
  

ة لبعـثة  ـــب النســ ة التي زارت   أـما ـب انـي المشــــاورات الـث
ــر العربيــة جمه    26 –  22خالل الفترة وريــة مصــ

، فقد جاءت اسـتجابة للطلب المقدم من  2019ديسـمبر  
ـــندوق عن  وزير الـمالـية مـعالي  اـئب مـحافظ الصــ ، وـن

جمهورية مصــر العربية، لالســتفادة مجدداً من موارد  
الصـــندوق، بإطار تســـهيل التصـــحيح الهيكلي لقطاع  

ة ال  الـي اه ـم ــالح تتبـن امج إصــ وزارة  حكوـمة، ـلدعم برـن
ضوء المشاورات    في   طاع. المالية المصرية في هذا الق 

التي أجرتها البعثة مع السـلطات المصـرية، تم االتفاق  
ــالح يُ  ــر برـنامج إصــ ،  2020غطي ـعام على عـناصــ

يركز على اإلصـالح الهيكلي والمؤسـسـي لرفع كفاءة  
جم مع   أهداف وأولويات  إدارة المالية العامة، وبما ينـس

على أن يتم دعمه بموارد  ، ومية جهود اإلصــالح الحك 
ــحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكو  ــهيل التصـ مة.  تسـ

على خمـسة محاور تتمثل   المتفق عليه يرتكز البرنامج 
في تعزيز عمليــات إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العــامــة،  
وتطوير اإلدارة الضـريبية، وتعزيز إدارة المشـتريات  

يــة، ، وتعزيز منظومــة الحمــايــة االجتمــاع الحكوميــة 
  وتعزيز إدارة الدين العام. 
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،  الجمهورية العربية السورية بالنسبة للمتأخرات على 
،  2011نذ ديسمبر  فقد بدأت الدولة في التأخر عن السداد م 

وض والفوائد المستحقة  إجمالي أقساط القر وبلغ 
مليون    3.413حوالي    2019المتراكمة في نهاية ديسمبر  

  د.ع.ح، تمثل أقساط األصل والفائدة على قرض تسهيل 
  التصحيح الهيكلي الثاني. 

  
، فقد بدأ التأخير منذ يونيو  الجمهورية اليمنية فيما يخص  

أقـساط القروض والفوائد المـستحقة  ، وبلغ إجمالي  2016
  61.521، حوالي  2019هاية ديســـمبر  المتراكمة، في ن 

مليون د.ع.ح.، تمثل أقساط قروض متأخرة السداد بواقع  
د متر  55.759 ة بنحو مليون د.ع.ح. وفواـئ   5.762اكـم

  مليون د.ع.ح. 
  

    إلى الدول األعضاء الفنية  بعثات المشاورات  
  

بعثات فنية لكٍل    خمس ،  2019أوفد الصندوق خالل عام  
(بعثتان)، والجمهورية التونسية،    من، جمهورية السودان 

حيث تنوعت مهام  ، جمهورية مصر العربية (بعثتان) و 
البعثات بين التشاور حول طلبات االستفادة مجدداً من  
موارد الصندوق، ومتابعة سير تنفيذ برامج اإلصالح  
المدعومة بقروض قائمة بذمة الدول األعضاء  

من تلك   المتبقية المقترضة، تمهيداً لسحب الدفعات 
القروض، واستيفاء متطلبات دراسة طلبات الحصول  

شملت مهام البعثات التي أوفدها  ضية.  على قروض تعوي 
الصندوق أيضاً إعداد تقييم لألوضاع االقتصادية والمالية  
بالدول المعنية، ودراسة إمكانية وأوجه االستفادة مجدداً  

الصندوق، إلى جانب تقديم المشورة الفنية،  من موارد 
  والتوصيات حول السياسات االقتصادية والمالية المتبعة. 

  
 جمهورية الســودان  إلى لبعثتي المشــاورات بالنســبة 

ــاـير  31 -  27 اـلـفـترـتـين ـخالل    14- 10، و 2019ـين
ــة األولى ، فقــد 2019نوفمبر  ــاًء على  تمــت البعث بن

ط يــة والتخطي وزير المــال الطلــب المقــدم من معــالي 
ة   دوق عن جمهورـي ـــن ــادي، ومحـافظ الصــ االقتصـــ

ــودان،  ــتفادة التي  الس يُعرب فيها عن رغبة بالده االس
 ، داً من موارد الصـــندوق في شـــكل قرض عادي مجد 

،  لدعم برنامج اصــالح على مســتوى االقتصــاد الكلي 
شــــملت   قرض تعويضــــي لدعم ميزان المدفوعات. و 

واالتفاق على  ت  إجراء مـشاورا ، مهام البعثة المذكورة 
عناصر برنامج إصالح يُدعم بموارد القرض العادي، 

ة طلب القرض التعويضـ  تكمال متطلبات دراـس .  ي واـس
الوقوف على ســـير تنفيذ  تضـــمنت مهام البعثة أيضـــاً  

عناصــــر برنامج اإلصــــالح المتفق عليه، والمدعوم  
ــغيرة   ــروعات الصــ بقرض دعم البيـئة المواتـية للمشــ

  . والمتوسطة 

ــوص المـشــــ  امج  اورات حول بخصــ ــر برـن اصــ عـن
ادي،   ه بموارد القرض الـع ــالح المطلوب دعـم اإلصــ

ــتعـادة ، فقـد 2019يغطي عـام الـذي  هـدف إلى اســ
، بجمهورية الســودان  االســتقرار المالي واالقتصــادي 

ــادـية الكلـية لتحقيق مـعدالت نمو   وتهيـئة البيـئة االقتصــ
تحقيق معدل    ، من خالل  اقتصــادي مســتدامة وشــاملة 

يمكن الحكوـمة  لمحلي اإلجـمالي ي الـناتج ا مو حقيقي ف ن 
ة  داـم ـــت ة ومســ ل منتـج تخفيض  ، و من خلق فرص عـم

كنـسبة  عجز الموازنة العامة    حـصر و ،  معدل التـضخم 
، قابلة لالستمرار   من الناتج المحلي اإلجمالي في حدود 

ــودان  داـنة من بـنك الســ ـــت مع اإلبـقاء على حجم االســ
ــمن الحـدود القـانونيـة ا  ــوعـة المركزي ضــ ،  لموضــ

ــاب الجاري لميزان المدفوعات  و  ــر عجز الحسـ حصـ
بة   تعزيز  ، إضـافة إلى  من الناتج المحلي اإلجمالي كنـس

ــة  ــة األـجـنـبي ــات ـمن اـلـعـمل ــاـطي ــذه   .االـحـتي ـلـتـحـقـيق ه
ــداف  ــة ـمن   ، األه ــاـمج ـتـطـبـيق ـحزم ـــمن اـلـبرن تضــ

ــات خالل عـام  ــيــاســـ ، في  2019اإلجراءات والســ
ــة النقدية والقطاع   ــياس ــة المالية والس ــياس مجاالت الس

خارجي والقطاع اإلنتاجي، إضـــافةً إلى تطبيق عدد  ال 
من اإلصـــالحات المؤســـســـية في مجال إدارة المالية  

    في. العامة والقطاع المالي والمصر 
  

ا  ــة حول طـلب  أـعدّ كـم ـــندوق دراســ جمهورـية  الصــ
لدعم ميزان  الـسودان، للحـصول على قرض تعويـضي  

ــغوط على احتياطي النقد   ــوء الضـ المدفوعات في ضـ
دم القــدرة على توفير مــدخالت اإلنتــاج األجنبي وـعـ 

ام  ا ترـتب ع  2019الزراعي لـع اطؤ  وـم ك من تـب ن ذـل
نمو الصـــادرات الزراعية واالنعكاســـات على ميزان  

ات  دفوـع ديرات عجز كلي في  الـم ث أظهرت التـق ، حـي
ميزان المدفوعات بسـبب ضـعف حصـيلة الصـادرات  

   ألسباب طارئة وأخرى هيكلية. 
  

ـــيات لجـنة القر  على تقريري البعـثة  بـناءً    وض وتوصــ
ــة  ــة الفني ــذيين والمعون ، وافق مجلس المــديرين التنفي

ي (  ـم ن رـق رارـي ـق ــب اـل وج ـم ن   2و  1ـب ) الصــــــادرـي
ــين    على ،  2019فبراير    22بتاريخ  عادي  تقديم قرض

ــي  ــودان قيمـة كـل منهمـا وتعويضــ ة الســ   لجمهورـي
مارس    16تم في  و مليون دينار عربي حـسابي،    27.4

اقيتي القر  2019 ـــحب  توقيع اتـف ــين، حـيث تم ســ ضــ
ــدفعــة األولى من القرض    16.440العــادي بمبلغ  ال

يتم  وتم االتفاق على أن  مليون دينار عربي حســــابي،  
ا  الغ قيمتـه ة الـب انـي ة الـث دفـع ـــحب اـل مليون   10.960ســ

دينار عربي حســابي بعد وقوف الصــندوق على ســير  
  يه. تنفيذ البرنامج المتفق عل 

  
ــبة لموقف تنفيذ برنامج ا  ــالح المدعوم  أما بالنسـ إلصـ

ــروعــا البيئــة المواتيــة بموارد قرض تهيئــة   ت للمشــ
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ــطة، فقد تبين   ــغيرة والمتوســ ــندوق  الصــ لبعثة الصــ
أحرزت  قد  أن الحكومة الســـودانية  آنفاً،   ا المشـــار إليه 

ــر البرنــامج المتفق عليــه             . تقــدّمــاً في تنفيــذ عنــاصــ
ـــحب  بمبلغ   الـمذكور ة الـثانـية من القرض اـلدفعـ  وتم ســ

  . 2019مارس    18، بتاريخ . مليون د.ع.ح   9.120
  

دهـا   ة التي أوـف انـي ة المشـــــاورات الـث فيمـا يخص بعـث
ــودان،  ــنـدوق إلى جمهوريـة الســ   خالل الفترة الصــ

ــتـجاـبة لطـلب  فـقد ـجاءت  ، 2019نوفمبر  14- 10 اســ
لمتابعة البرنامج  وزير المالية والتخطيط االقتصــادي، 

ــة متطلبـات  المـدع  وم بمبلغ القرض العـادي ودراســـ
ـ  حيث   حب مبلغ القرض التعويضــي المتعاقد عليه، ـس

ــلطات لبعثة، أن  ل تبين   ــودانية قد بذلت جهوداً   السـ السـ
ــر البرـنامج المتفق علـيه  أـخذاً ـباالعتـبار  ، لتنفـيذ عـناصــ

الظروف االسـتثنائية التي شـهدتها جمهورية السـودان 
عنـها من تـحدـيات خالل  ، وـما ترـتب 2019خالل ـعام 

الظروف التي اـستند أن  للبعثة   كما تبين  . العام المذكور 
اك   ائمـة، وأن هـن ــي ـق ديم القرض التعويضــ ا تـق عليـه

ل الطـارئ.  ة للتموـي اـج اءً  ـح ة  على  وبـن ة لجـن ـــي توصــ
ــحب الدفعة الثانية من  تم   ، القروض والمعونة الفنية  سـ

ــودان.  ــحب    كما تم   القرض العادي القائم بذمة السـ سـ
  . ة القرض التعويضي قيم 
  

ــندوق  ة المتابع ببعثة فيما يتعلق     إلى التي أوفدها الصـ
ســبتمبر    27  - 23خالل الفترة ، الجمهورية التونســية 

ــتجابة للطلب المقدم من  2019 معالي  ، فقد جاءت اســ
محافظ البنك المركزي التونســـي ومحافظ الصـــندوق  

ســـحب الدفعة الثانية من  ل عن الجمهورية التونســـية، 
ه  د علـي ة  ، القرض المتعـاـق ل دعم البيـئ ــهـي إطـار تســ ـب

ــغيرة والمتوســـطة الموات  ، الذي  ية للمشـــروعات الصـ
    يدعم برنامج إصالح في القطاع المذكور. 

 
ـــية أح ، لبعـثة ل تبين  رزت تـقدـّماً في  أن الحكوـمة التونســ

ــر البرـنامج المتفق علـيه ـبإـطار مـحاوره   تنفـيذ عـناصــ
الثالثة الرئيـسة المتمثلة في تطوير ودعم دور الـشركة  

وتعزيز    التونســـية للضـــمان وتوســـيع نطاق عملها، 
ـسات الصـغيرة   الـشمول المالي عبر تـسهيل نفاذ المؤـس
والمتوســـطة للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز دور  

ــلطـة رقـابـة  ــغير على الجمعيـات   ســ التمويـل الصــ
بناًء على توصـية لجنة   ومؤسـسـات التمويل الصـغير. 

/  4القروض والمعونــة الفنيــة خالل اجتمــاعهــا رقم 
اريخ 2019 دفـعة   ، 2019أكتوبر  3، بـت ـــحب اـل تم ســ

ة  ذكور، بقيـم ة واألخيرة من القرض الـم انـي   9.266الـث
  . 2019أكتوبر   10مليون د.ع.ح.، بتاريخ 

  
ــوص  ــا بخصــ ــدوق ثتي بع أم ــن ــا   الصــ اللتين زارت

ســبتمبر    5  - 1خالل الفترة ، جمهورية مصــر العربية 

، فقد  2019ديســمبر   26  -   22خالل الفترة ، و 2019
معالي  طلب المقدم من  جاءت البعثة األولى بناًء على ال 

محافظ البنك المركزي المصــري ومحافظ الصــندوق  
سحب الدفعة الثانية من  ل عن جمهورية مصر العربية، 

ــهيــل دعم بيئــة   القرض المتعــاقــد عليــه بــإطــار تســ
ارتكز  حيث   ، المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة 

ــاـمج اـلـمـتـفق  ــه اـلـبرن ــدـعوم ـبـموارد اـلـقرض  ـعـلي واـلم
ز وصول  تمثلت في تعزي   ، أربعة محاور على  المذكور  

ــطة للتمويل ودعم   ــغيرة والمتوسـ ــروعات الصـ المشـ
ل   ان تموـي ـــم الي، وتعزيز منظوـمة ضــ ــمول الـم الشــ
المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة، وتطوير قواعد  
ــتعالم االئتماني، وتعزيز التدريب   البيانات ونظم االسـ

      وتنمية القدرات. 
  

ــرية أحرزت تقدّم ة لبعث ل تبين   اً في  ، أن الحكومة المصـ
ــر البرـنامج المتف  ق علـيه ـبإـطار مـحاوره  تنفـيذ عـناصــ

في ســياق بيئة اقتصــادية  وجاء ذلك المذكورة  األربعة 
أهم ـسماتها اـستقرار ـسعر الـصرف،  من  كلية مـستقرة، 

ن الموازين الداخلية  وتراجع معدالت التضـخم، وتَحسـُّ
ــع االحتـيا  طـيات الـخارجـية  والـخارجـية، وتعزيز وضــ

ــمـية.  ـــية لجـنة  قرير البعـثة، و ى ت عل   وبـناءً  الرســ توصــ
/  3القروض والمعونــة الفنيــة خالل اجتمــاعهــا رقم 

، تم سـحب  2019سـبتمبر   12تاريخ المنعقد ب ،  2019
ة واألخيرة من القرض المـذكور بقيمـة   انـي دفعـة الـث اـل

  . 2019سبتمبر   19مليون د.ع.ح.، بتاريخ    35.080
  

ة لبعـثة  ـــب النســ ة التي زارت   أـما ـب انـي المشــــاورات الـث
ــر العربيــة جمه    26 –  22خالل الفترة وريــة مصــ

، فقد جاءت اسـتجابة للطلب المقدم من  2019ديسـمبر  
ـــندوق عن  وزير الـمالـية مـعالي  اـئب مـحافظ الصــ ، وـن

جمهورية مصــر العربية، لالســتفادة مجدداً من موارد  
الصـــندوق، بإطار تســـهيل التصـــحيح الهيكلي لقطاع  

ة ال  الـي اه ـم ــالح تتبـن امج إصــ وزارة  حكوـمة، ـلدعم برـن
ضوء المشاورات    في   طاع. المالية المصرية في هذا الق 

التي أجرتها البعثة مع السـلطات المصـرية، تم االتفاق  
ــالح يُ  ــر برـنامج إصــ ،  2020غطي ـعام على عـناصــ

يركز على اإلصـالح الهيكلي والمؤسـسـي لرفع كفاءة  
جم مع   أهداف وأولويات  إدارة المالية العامة، وبما ينـس

على أن يتم دعمه بموارد  ، ومية جهود اإلصــالح الحك 
ــحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكو  ــهيل التصـ مة.  تسـ

على خمـسة محاور تتمثل   المتفق عليه يرتكز البرنامج 
في تعزيز عمليــات إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العــامــة،  
وتطوير اإلدارة الضـريبية، وتعزيز إدارة المشـتريات  

يــة، ، وتعزيز منظومــة الحمــايــة االجتمــاع الحكوميــة 
  وتعزيز إدارة الدين العام. 
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يســعى الصــندوق من خالل نشــاطه في مجال إصــدار  
دراســـــات  ــرات البحوث واـل ارير والنشــ دعم  والتـق ، ـل

في الدول  متخذي القرار وصـناع السـياسـات  ومسـاعدة  
، إضافة  في المجاالت االقتـصادية المتخـصصة   ، العربية 

،  إلى إلقاء الضوء على الموضوعات االقتصادية الهامة 
بما  ،  التحديات   مواجهة ودراســـتها بصـــورة تســـهم في  

ن  ــاس يَُمّكِ ــالح  هم يوفر أسـ ــارات اإلصـ ، من تحديد مسـ
اـنات والتحلـيل   الالزـمة، وـكذـلك توفير المعلوـمات والبـي

ن المهتمين بالـشؤون االقتصـادية  الذي    ، االقتصـادي  يَُمّكِ
ية والباحثين من مناقشــة أهم القضــايا االقتصــادية  العرب 

 ه الوطن العربي.  التي تواج 
  

البحوث والدراسات والتقارير  في هذا اإلطار، تضمنت  
،  2019الصــندوق خالل عام    أعدها ، التي  والنشــرات 

ــر  إصـــدار العدد التاســـع والثالثين من   ـــــــ "التقريـــــ
ــي الموحد   ــادي العربـ "، باللغة العربية،  2019االقتصـ

الذي يُعد  إضـــافة إلى موجز التقرير باللغة اإلنجليزية،  
ــي ال  ــاسـ ــادية في الدول    مرجع األسـ للتطورات االقتصـ

ــاـفة إلى المحتوى التحليلي للتقرير، حول  العربـية،   إضــ
ــوـعات الـهاـمة من  بينـها رأس الـمال    الـعدـيد من الموضــ

اقتصاد  بعاد، والنمو الكامن، و البشري، والفقر متعدد األ 
    الشمول المالي. و المعرفة، وتجارة الخدمات،  

  
بتمبر  كما أعد الصـندوق إصـداري   من    2019أبريل وـس

، حيث تضــمنا توقعات  "آفاق االقتصــاد العربي" قرير  ت 
  ، 2020و   2019األداء االقتـصادي للدول العربية لعامي  

ــادي،   على عــدة أصــــعــدة تتمثــل في: النمو االقتصـــ
واتجاهات األسـعار المحلية، واألوضـاع النقدية، وقطاع  

  . ت الـمالـية الـعاـمة، والقـطاع الـخارجي وميزان الـمدفوـعا 
ـــناع القرار في اـلدول العربـية  إل   التقرير   ـهدف ي  ـمداد صــ

،  برؤية اســتشــرافية وتحليلية ألداء االقتصــادات العربية 
واالســــتجابة لحاجة الدول    ، عمل البحثي تعزيز نطاق ال و 

األعضــاء إلى توفر توقعات خاصــة باألداء االقتصــادي  
  الكلي للدول العربية كمجموعة.  

  
، العدد الثاني  2019م  كذلك أطلق الصــندوق، خالل عا 

كتقرير جديد    "نافذة على طريق اإلصالح"، رير  من تق 
متخصـــص يتطرق ألحد المحاور التفصـــيلية لبرامج  

ات االقتصــادية التي يجري تنفيذها في الدول  اإلصــالح 
العربية  تجارب  يتضــمن عرضــاً لبعض ال العربية، بما  

وماهية الســياســات واإلجراءات التي يجري  والعالمية،  
ــتـفادة.  واـلدروس  ،  ذـها تنفيـ  تـناول الـعدد الـثاني من    المســ

إصالحات شبكات األمان االجتماعي  التقرير موضوع " 
    . العربية" في الدول  

ــتقرار المالي في  كما أصـــدر الصـــندوق "  تقرير االسـ
ــة  ــدول اـلـعرـبي ــام  ال ــاول   "، 2018ـخالل ع ــذي ـتن ال

تطورات وضـعية االسـتقرار المالي في الدول العربية،  
ــلة  والجوانب   ــادية والنقدية والمالية ذات الصــ االقتصــ

ديات اإلقليمية والدولية  بتحقيق االسـتقرار المالي، والتح 
التي تؤثر بـشكل مباـشر أو غير مباـشر على االـستقرار  

  المالي في الدول العربية. 
  

ــدر   ــياق، أصـ ــندوق العدد الثالث من  في ذات السـ الصـ
ــادات العربيــة"، تقرير  ــيــة االقتصـــ حيــث   "تنــافســ
 وضــع التنافســية في الدول العربية، ض التقرير  اســتعر 

ــوء على اإلجراءات    ، 2018خالل ـعام   كـما ألقي الضــ
ياـسات االقتصـادية التي تنتهجها الدول العربية في   والـس
ســبيل تحســين مســتويات إنتاجيتها وتنافســيتها. اشــتمل  

قرير مؤـشرين رئيـسين، هما مؤـشر االقتـصاد الكلي،  الت 
  ثمار. ومؤشر بيئة وجاذبية االست 

  
ــابع  ــندوق العدد السـ ــدر الصـ ــرة    كذلك أصـ من "نشـ

ـــية التـجارة العربـية اإلجـمالـية والبينـية"،  حـيث    تـنافســ
شملت النشرة عرضاً ُُمفصالً للتجارة الخارجية السلعية  

ــتها في األ   ، للدول العربية فرادى  ــواق  وكذلك حصــ ســ
نـسبتها  و   ، العالمية، وبيانات حول التجارة الـسلعية البينية 

ــادرا إلى إجـمال  ــبـية  ي الصــ ــر الميزة النســ ت، ومؤشــ
ــلعية العربية للفترة (  ــادرات السـ ).  2018- 2012للصـ

بيانات التجارة الخارجية الســلعية  النشــرة  كما تضــمنت  
للدول العربية ُمجتمعة وحصـتها في األسـواق العالمية،  

  باإلضافة إلى بيانات التجارة السلعية العالمية. 
  

بحثية، أطلق  في إطار حرصــه على تطوير أنشــطته ال 
موجز  دورية جديدة بعنوان " الصــندوق ســلســلة بحثية  

"، استهدفت دعم عملية صنع القرار في الدول  سياسات 
ة موجزة  ة من خالل توفير إصـــــدارات بحثـي   ، العربـي

تتطرق ألبرز األولويات والموضــوعات ذات االهتمام  
مصــحوبةً بتوصــيات لصــناع    العربية، بالنســبة للبلدان  

تطرقت هذه الـسلـسلة خالل  الـصدد،    الـسياـسات. في هذا 
"النهوض بالمشــروعات  موضــوعات  إلى    2019عام  

متناهية الصـــغر والصـــغيرة والمتوســـطة"، و"رقمنة  
بية"، و"أمن الفضــاء  المالية العامة"، و"العدالة الضــري 

السـيبراني"، و"المدن الذكية في الدول العربية: دروس  
البنوك    مســتوحاة من التجارب العالمية"، و"اســتقاللية 

المركزية"، و"االندماج في ســالســل القيمة العالمية"،  
  و"االستثمار المؤثر"، و"العبء الضريبي الشمولي". 

  
ــام  ــة أـخرى، ـتم ـخالل ع ــدار  2019ـمن ـجه   ، إصــــ

ــاديــة   ــات االقتصـــ   مجموعــة من الكتــب والــدراســـ
  شملت:  اقتصادية متنوعة،  تناولت موضوعات  

  

  ، التقارير و والدراسات االقتصادية،  ، نشاط البحوث 
  . والنشرات 
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ــغيرة   حول كـتاب   -  ــروـعات الصــ   "النهوض ـبالمشــ
ــطــة في الــدول العربيــة  يهــدف إلى   ، " والمتوســ

ب المهمـة المرتبطـة   الوقوف على عـدد من الجواـن
ــدور االـقتصــــــادي   ــا: ال ــاع ـمن ـبـيـنه ــذا اـلـقط ـبه

والصغيرة والمتوسطة  للمشروعات متناهية الصغر  
ــروعـات،   ة هـذه المشــ ة، وهيكلـي دول العربـي في اـل
واألطر الـقانونـية والتنظيمـية التي تعـمل في إـطارـها،  

نفــاذهــا إلى التمويــل، وطبيعــة المبــادرات   ومــدى 
اع   ذا القـط ة دور ـه اة لتعزيز وتقوـي ة المتبـن الحكومـي

ــامل  في   ــادي الش تعزيز فرص تحقيق النمو االقتص
   والمستدام.  

  
كتاب عن "المبادرة اإلقليمية للشــمول المالي في   - 

ة"،  دول العربـي ذه   اـل ة ـه ــوء على أهمـي يلقي الضــ
ــادرة في  ــدول  تعزيز الجهود الحك المب ــال ــة ب ومي

ــول للتموـيل  ـية لال العرب  ــرات الوصــ رتـقاء بمؤشــ
والخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والقطاعات  

ــة  ــروـعات  منـها في اـلدول العربـية، ـخاصــ المشــ
ــغي  ــطـة، والمجتمعـات الريفيـة  الصــ رة والمتوســ

 . والمزارعين والحرفيين 
 

ــمول الـمالي في اـلدول العربـية  -  كـتاب حول "الشــ
تطرق إلى دور   ، التجارب" الجهود والـسياـسات و 

أهداف التنمية  عدد من  الشـــمول المالي في تحقيق 
ــتـدامـة  لتحقيقهـا األمم المتحـدة  ترمي التي  ، المســ

   .2030عام  بحلول  
  

ــنــاعــة المــاليــة  كتــاب حول "  -  االبتكــار في الصــ
ــالمية  ــوء على أهمية  اإلسـ ــتهدف إلقاء الضـ "، اسـ

ة تطبيق نظرـيات   الي وكيفـي ار في القـطاع الـم االبتـك
ــدي،  اال  ــالي التقلي ــٍل من النظــام الم ــار على ك بتك

  والنظام المالي اإلسالمي. 
 
، اهتمت بتحديد  "اقتصــاد المعرفة" بعنوان  دراســة   - 

ــه في  ، مالمح وأطر االقتصـــــاد المعرفي  وأهميت
الضــوء  ، كما تلقي  الثورة الصــناعية الرابعة مواكبة  

ــارع لبعض التقنيات، والتطورات   على النمو المتسـ
إلى  الدراسـة  . كذلك، تطرقت  بها تبطة  المر   المعرفية 

ــتراتيجيات التي انتهجتها بعض الدول العربية   االسـ
  .  للتحول القتصاد المعرفة 

  
ــة حول "  -  دي دراســ ات إدارة اـل ــتراتيجـي ام  اســ ن الـع

ة  دول العربـي دين في اـل ــواق اـل ة أســ التي  "، وتنمـي
اســتعرضــت واقع ومحددات اإلطار الكلي لعمليات  

ول العربـية، وانعـكاس ذـلك  إدارة اـلدين الـعام في اـلد 
  . المتزايدة االحتياجات التمويلية  كيفية مواجهة  على  

ــة  -  دور الهويــة الرقميــة في تعزيز  " حول دراســـ
اســــتعرضــــت الجهود الدولية  "،  الشــــمول المالي 

،  واإلقليمية لتطوير وتعزيز اسـتخدام الهوية الرقمية 
من    ، أفضـــل الممارســـات الدولية في هذا المجال و 

 ض الدول. لتجارب الناجحة لبع خالل استعراض ا 
 
ة:  دراســــة حول "  -  دول العربـي ال في اـل ة األعـم بيـئ

ــع الراهن ألهم    تـناوـلت "،  الواقع والتـحدـيات  الوضــ
راءات المتخذة في مجال تحســين  الســياســات واإلج 

وطبيـعة التـحدـيات    ، بيـئة األعـمال في اـلدول العربـية 
   تنفيذها، وسبل مواجهتها.  التي تواجهها عند  

 
ــين إدارة  "  حول دراســــة  -  ات في تحســ دور التقنـي

الـية  تـناوـلت  "،  الـمالـية الحكومـية  أهمـية التقنـيات الـم
ة من   ة المختلـف ات الحكومـي ة في تمكين الجـه ديـث الـح

ــيع  م الـخدـمات بتكلـفة أـقل وجودة ـعالـية، تـقدي  لتوســ
   نطاق المستفيدين منها.  

 
ة   -    االـستخدامات المالية لتقنية البلوك " بعنوان  دراـس

ــين ت  ــو "، اهتـمت بـ شــ ء على تطور تقنـية  إلـقاء الضــ
ــر األخيرة،  ت   البلوك  ــنوات العشــ ــين خالل الســ شــ

التوســع في  والمكاســب االقتصــادية المتوقعة جراء  
تقديم الخدمات المالية، والتطورات  ها في  اســــتخدام 

ــدد، والتوجـهات   ة في ـهذا الصــ ة والتنظيمـي ابـي الرـق
األخيرة للبنوك المركزية ومؤســســات النقد العربية  

انـ إم  لتعزيز  ة ـك ادة من تـلك التقنـي ــتـف ا ل ات االســ دة  زـي
 مستويات الشمول المالي.  

 
ة حول "  -  كفاءة التحصـيل الضـريبي في الدول  دراـس

الضــــوء على مدى قدرة النظم    ســــلطت "،  العربية 
ــريبية في الدول العربية على   اإليرادات    تعزيز الض

ة   ــريبـي ة الضــ اـق اس الـط ة، من خالل قـي ــريبـي الضــ
ة، وتقييم  ل   لالقتصـــــادات العربـي ـــي اءة التحصــ كـف

 الضريبي.  
   
ــة حو  -  القروض المتعثرة وأثرهــا على  ل " دراســـ

ــرفي في الدول العربـية  إلى    هدفت "،  القـطاع المصــ
القروض المتعثرة على القطاع المصــرفي  تقييم أثر  

ا على بعض   أثيراتـه ة، من خالل ـت دول العربـي في اـل
 مؤشرات القطاع المصرفي في الدول العربية.  

  
وراق العمل،  دد من الدراسـات وأ كما أعد الصـندوق ع 

االجتماع الســـنوي لمجلس  عدد منها خالل    تم عرض 
ــات النـقد   ــســ ــارف المركزـية ومؤســ مـحافظي المصــ

  إطار اضــــطالعه بمســــؤولية األمانة الفنية العربية، ب 
    شملت:  للمجلس،  
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يســعى الصــندوق من خالل نشــاطه في مجال إصــدار  
دراســـــات  ــرات البحوث واـل ارير والنشــ دعم  والتـق ، ـل

في الدول  متخذي القرار وصـناع السـياسـات  ومسـاعدة  
، إضافة  في المجاالت االقتـصادية المتخـصصة   ، العربية 

،  إلى إلقاء الضوء على الموضوعات االقتصادية الهامة 
بما  ،  التحديات   مواجهة ودراســـتها بصـــورة تســـهم في  

ن  ــاس يَُمّكِ ــالح  هم يوفر أسـ ــارات اإلصـ ، من تحديد مسـ
اـنات والتحلـيل   الالزـمة، وـكذـلك توفير المعلوـمات والبـي

ن المهتمين بالـشؤون االقتصـادية  الذي    ، االقتصـادي  يَُمّكِ
ية والباحثين من مناقشــة أهم القضــايا االقتصــادية  العرب 

 ه الوطن العربي.  التي تواج 
  

البحوث والدراسات والتقارير  في هذا اإلطار، تضمنت  
،  2019الصــندوق خالل عام    أعدها ، التي  والنشــرات 

ــر  إصـــدار العدد التاســـع والثالثين من   ـــــــ "التقريـــــ
ــي الموحد   ــادي العربـ "، باللغة العربية،  2019االقتصـ

الذي يُعد  إضـــافة إلى موجز التقرير باللغة اإلنجليزية،  
ــي ال  ــاسـ ــادية في الدول    مرجع األسـ للتطورات االقتصـ

ــاـفة إلى المحتوى التحليلي للتقرير، حول  العربـية،   إضــ
ــوـعات الـهاـمة من  بينـها رأس الـمال    الـعدـيد من الموضــ

اقتصاد  بعاد، والنمو الكامن، و البشري، والفقر متعدد األ 
    الشمول المالي. و المعرفة، وتجارة الخدمات،  

  
بتمبر  كما أعد الصـندوق إصـداري   من    2019أبريل وـس

، حيث تضــمنا توقعات  "آفاق االقتصــاد العربي" قرير  ت 
  ، 2020و   2019األداء االقتـصادي للدول العربية لعامي  

ــادي،   على عــدة أصــــعــدة تتمثــل في: النمو االقتصـــ
واتجاهات األسـعار المحلية، واألوضـاع النقدية، وقطاع  

  . ت الـمالـية الـعاـمة، والقـطاع الـخارجي وميزان الـمدفوـعا 
ـــناع القرار في اـلدول العربـية  إل   التقرير   ـهدف ي  ـمداد صــ

،  برؤية اســتشــرافية وتحليلية ألداء االقتصــادات العربية 
واالســــتجابة لحاجة الدول    ، عمل البحثي تعزيز نطاق ال و 

األعضــاء إلى توفر توقعات خاصــة باألداء االقتصــادي  
  الكلي للدول العربية كمجموعة.  

  
، العدد الثاني  2019م  كذلك أطلق الصــندوق، خالل عا 

كتقرير جديد    "نافذة على طريق اإلصالح"، رير  من تق 
متخصـــص يتطرق ألحد المحاور التفصـــيلية لبرامج  

ات االقتصــادية التي يجري تنفيذها في الدول  اإلصــالح 
العربية  تجارب  يتضــمن عرضــاً لبعض ال العربية، بما  

وماهية الســياســات واإلجراءات التي يجري  والعالمية،  
ــتـفادة.  واـلدروس  ،  ذـها تنفيـ  تـناول الـعدد الـثاني من    المســ

إصالحات شبكات األمان االجتماعي  التقرير موضوع " 
    . العربية" في الدول  

ــتقرار المالي في  كما أصـــدر الصـــندوق "  تقرير االسـ
ــة  ــدول اـلـعرـبي ــام  ال ــاول   "، 2018ـخالل ع ــذي ـتن ال

تطورات وضـعية االسـتقرار المالي في الدول العربية،  
ــلة  والجوانب   ــادية والنقدية والمالية ذات الصــ االقتصــ

ديات اإلقليمية والدولية  بتحقيق االسـتقرار المالي، والتح 
التي تؤثر بـشكل مباـشر أو غير مباـشر على االـستقرار  

  المالي في الدول العربية. 
  

ــدر   ــياق، أصـ ــندوق العدد الثالث من  في ذات السـ الصـ
ــادات العربيــة"، تقرير  ــيــة االقتصـــ حيــث   "تنــافســ
 وضــع التنافســية في الدول العربية، ض التقرير  اســتعر 

ــوء على اإلجراءات    ، 2018خالل ـعام   كـما ألقي الضــ
ياـسات االقتصـادية التي تنتهجها الدول العربية في   والـس
ســبيل تحســين مســتويات إنتاجيتها وتنافســيتها. اشــتمل  

قرير مؤـشرين رئيـسين، هما مؤـشر االقتـصاد الكلي،  الت 
  ثمار. ومؤشر بيئة وجاذبية االست 

  
ــابع  ــندوق العدد السـ ــدر الصـ ــرة    كذلك أصـ من "نشـ

ـــية التـجارة العربـية اإلجـمالـية والبينـية"،  حـيث    تـنافســ
شملت النشرة عرضاً ُُمفصالً للتجارة الخارجية السلعية  

ــتها في األ   ، للدول العربية فرادى  ــواق  وكذلك حصــ ســ
نـسبتها  و   ، العالمية، وبيانات حول التجارة الـسلعية البينية 

ــادرا إلى إجـمال  ــبـية  ي الصــ ــر الميزة النســ ت، ومؤشــ
ــلعية العربية للفترة (  ــادرات السـ ).  2018- 2012للصـ

بيانات التجارة الخارجية الســلعية  النشــرة  كما تضــمنت  
للدول العربية ُمجتمعة وحصـتها في األسـواق العالمية،  

  باإلضافة إلى بيانات التجارة السلعية العالمية. 
  

بحثية، أطلق  في إطار حرصــه على تطوير أنشــطته ال 
موجز  دورية جديدة بعنوان " الصــندوق ســلســلة بحثية  

"، استهدفت دعم عملية صنع القرار في الدول  سياسات 
ة موجزة  ة من خالل توفير إصـــــدارات بحثـي   ، العربـي

تتطرق ألبرز األولويات والموضــوعات ذات االهتمام  
مصــحوبةً بتوصــيات لصــناع    العربية، بالنســبة للبلدان  

تطرقت هذه الـسلـسلة خالل  الـصدد،    الـسياـسات. في هذا 
"النهوض بالمشــروعات  موضــوعات  إلى    2019عام  

متناهية الصـــغر والصـــغيرة والمتوســـطة"، و"رقمنة  
بية"، و"أمن الفضــاء  المالية العامة"، و"العدالة الضــري 

السـيبراني"، و"المدن الذكية في الدول العربية: دروس  
البنوك    مســتوحاة من التجارب العالمية"، و"اســتقاللية 

المركزية"، و"االندماج في ســالســل القيمة العالمية"،  
  و"االستثمار المؤثر"، و"العبء الضريبي الشمولي". 

  
ــام  ــة أـخرى، ـتم ـخالل ع ــدار  2019ـمن ـجه   ، إصــــ

ــاديــة   ــات االقتصـــ   مجموعــة من الكتــب والــدراســـ
  شملت:  اقتصادية متنوعة،  تناولت موضوعات  

  

  ، التقارير و والدراسات االقتصادية،  ، نشاط البحوث 
  . والنشرات 

21 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

ــغيرة   حول كـتاب   -  ــروـعات الصــ   "النهوض ـبالمشــ
ــطــة في الــدول العربيــة  يهــدف إلى   ، " والمتوســ

ب المهمـة المرتبطـة   الوقوف على عـدد من الجواـن
ــدور االـقتصــــــادي   ــا: ال ــاع ـمن ـبـيـنه ــذا اـلـقط ـبه

والصغيرة والمتوسطة  للمشروعات متناهية الصغر  
ــروعـات،   ة هـذه المشــ ة، وهيكلـي دول العربـي في اـل
واألطر الـقانونـية والتنظيمـية التي تعـمل في إـطارـها،  

نفــاذهــا إلى التمويــل، وطبيعــة المبــادرات   ومــدى 
اع   ذا القـط ة دور ـه اة لتعزيز وتقوـي ة المتبـن الحكومـي

ــامل  في   ــادي الش تعزيز فرص تحقيق النمو االقتص
   والمستدام.  

  
كتاب عن "المبادرة اإلقليمية للشــمول المالي في   - 

ة"،  دول العربـي ذه   اـل ة ـه ــوء على أهمـي يلقي الضــ
ــادرة في  ــدول  تعزيز الجهود الحك المب ــال ــة ب ومي

ــول للتموـيل  ـية لال العرب  ــرات الوصــ رتـقاء بمؤشــ
والخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والقطاعات  

ــة  ــروـعات  منـها في اـلدول العربـية، ـخاصــ المشــ
ــغي  ــطـة، والمجتمعـات الريفيـة  الصــ رة والمتوســ

 . والمزارعين والحرفيين 
 

ــمول الـمالي في اـلدول العربـية  -  كـتاب حول "الشــ
تطرق إلى دور   ، التجارب" الجهود والـسياـسات و 

أهداف التنمية  عدد من  الشـــمول المالي في تحقيق 
ــتـدامـة  لتحقيقهـا األمم المتحـدة  ترمي التي  ، المســ

   .2030عام  بحلول  
  

ــنــاعــة المــاليــة  كتــاب حول "  -  االبتكــار في الصــ
ــالمية  ــوء على أهمية  اإلسـ ــتهدف إلقاء الضـ "، اسـ

ة تطبيق نظرـيات   الي وكيفـي ار في القـطاع الـم االبتـك
ــدي،  اال  ــالي التقلي ــٍل من النظــام الم ــار على ك بتك

  والنظام المالي اإلسالمي. 
 
، اهتمت بتحديد  "اقتصــاد المعرفة" بعنوان  دراســة   - 

ــه في  ، مالمح وأطر االقتصـــــاد المعرفي  وأهميت
الضــوء  ، كما تلقي  الثورة الصــناعية الرابعة مواكبة  

ــارع لبعض التقنيات، والتطورات   على النمو المتسـ
إلى  الدراسـة  . كذلك، تطرقت  بها تبطة  المر   المعرفية 

ــتراتيجيات التي انتهجتها بعض الدول العربية   االسـ
  .  للتحول القتصاد المعرفة 

  
ــة حول "  -  دي دراســ ات إدارة اـل ــتراتيجـي ام  اســ ن الـع

ة  دول العربـي دين في اـل ــواق اـل ة أســ التي  "، وتنمـي
اســتعرضــت واقع ومحددات اإلطار الكلي لعمليات  

ول العربـية، وانعـكاس ذـلك  إدارة اـلدين الـعام في اـلد 
  . المتزايدة االحتياجات التمويلية  كيفية مواجهة  على  

ــة  -  دور الهويــة الرقميــة في تعزيز  " حول دراســـ
اســــتعرضــــت الجهود الدولية  "،  الشــــمول المالي 

،  واإلقليمية لتطوير وتعزيز اسـتخدام الهوية الرقمية 
من    ، أفضـــل الممارســـات الدولية في هذا المجال و 

 ض الدول. لتجارب الناجحة لبع خالل استعراض ا 
 
ة:  دراســــة حول "  -  دول العربـي ال في اـل ة األعـم بيـئ

ــع الراهن ألهم    تـناوـلت "،  الواقع والتـحدـيات  الوضــ
راءات المتخذة في مجال تحســين  الســياســات واإلج 

وطبيـعة التـحدـيات    ، بيـئة األعـمال في اـلدول العربـية 
   تنفيذها، وسبل مواجهتها.  التي تواجهها عند  

 
ــين إدارة  "  حول دراســــة  -  ات في تحســ دور التقنـي

الـية  تـناوـلت  "،  الـمالـية الحكومـية  أهمـية التقنـيات الـم
ة من   ة المختلـف ات الحكومـي ة في تمكين الجـه ديـث الـح

ــيع  م الـخدـمات بتكلـفة أـقل وجودة ـعالـية، تـقدي  لتوســ
   نطاق المستفيدين منها.  

 
ة   -    االـستخدامات المالية لتقنية البلوك " بعنوان  دراـس

ــين ت  ــو "، اهتـمت بـ شــ ء على تطور تقنـية  إلـقاء الضــ
ــر األخيرة،  ت   البلوك  ــنوات العشــ ــين خالل الســ شــ

التوســع في  والمكاســب االقتصــادية المتوقعة جراء  
تقديم الخدمات المالية، والتطورات  ها في  اســــتخدام 

ــدد، والتوجـهات   ة في ـهذا الصــ ة والتنظيمـي ابـي الرـق
األخيرة للبنوك المركزية ومؤســســات النقد العربية  

انـ إم  لتعزيز  ة ـك ادة من تـلك التقنـي ــتـف ا ل ات االســ دة  زـي
 مستويات الشمول المالي.  

 
ة حول "  -  كفاءة التحصـيل الضـريبي في الدول  دراـس

الضــــوء على مدى قدرة النظم    ســــلطت "،  العربية 
ــريبية في الدول العربية على   اإليرادات    تعزيز الض

ة   ــريبـي ة الضــ اـق اس الـط ة، من خالل قـي ــريبـي الضــ
ة، وتقييم  ل   لالقتصـــــادات العربـي ـــي اءة التحصــ كـف

 الضريبي.  
   
ــة حو  -  القروض المتعثرة وأثرهــا على  ل " دراســـ

ــرفي في الدول العربـية  إلى    هدفت "،  القـطاع المصــ
القروض المتعثرة على القطاع المصــرفي  تقييم أثر  

ا على بعض   أثيراتـه ة، من خالل ـت دول العربـي في اـل
 مؤشرات القطاع المصرفي في الدول العربية.  

  
وراق العمل،  دد من الدراسـات وأ كما أعد الصـندوق ع 

االجتماع الســـنوي لمجلس  عدد منها خالل    تم عرض 
ــات النـقد   ــســ ــارف المركزـية ومؤســ مـحافظي المصــ

  إطار اضــــطالعه بمســــؤولية األمانة الفنية العربية، ب 
    شملت:  للمجلس،  

 



صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019  صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019 

18

22 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

ــة حول   -  تـجارب أنظـمة اإلـنذار المبكر ـلدى  " دراســ
  "، المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية 

ت  دـف اء  ـه ة   إلى إلـق اء أنظـم ة بـن ــوء على أهمـي الضــ
ذار المبكر  احتمـاالت  ، لتعزيز اإلـن إمكـانيـة التنبؤ ـب

ــاق  ــال حــدوث أزمــات  إخف ــل احتم البنوك، وتقلي
  عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.    مصرفية فضًال 

 
ــة عن  -  ــة  " دراســـ حوكمــة المصــــــارف المركزي

ــات النقـد: تجـارب الـدول العربيـة  ــســـ "،  ومؤســ
حوكمة    مجال بية في  ود الدول العر اسـتعرضـت جه 

ــات النقد العربية،   ــسـ ــارف المركزية ومؤسـ المصـ
ــات والمخــاطر ا و  لتي ترتبط بهــذا  طبيعــة التحــدي

 الموضوع.  
 
أثر الخدمات المالية اإلسـالمية على  " دراسـة حول   - 

ــمول الـمالي في اـلدول العربـية  تطرـقت إلى  "،  الشــ
ــالمـية في تعزيز   تحلـيل دور الـخدـمات الـمالـية اإلســ
ــة، من خالل   ــدول العربي ــالي في ال ــمول الم الشــ

ــتخــدامــاتهــا في تعزيز   هــا ف على دور الوقو  واســ
 فرص الوصول إلى التمويل في الدول العربية.  

 
ــة  -  ــل بعنوان ورق ــادات حول حقوق  " عم إرشــــ

ــتخدمي خدمات االســـتعالم االئتماني  ألقت  "،  مسـ
ــوء ـعـلى ـحـقوق اـلـعـمالء  ــات الضــ ــرك ــدى شــ   ل

الـصادرة  قواعد ال نين و وا لق وا  ، المعلومات االئتمانية 
   لتنظيم عملها.   عن الجهة الرقابية 

  
ة حول "  -  ــترشـــــادـي ة اســ ة  ورـق ابـي اإلجراءات الرـق

ــعيفة  ــرافية للتعامل مع البنوك الض هدفت  "،  واإلش
ــعف ـبالبنوك،  على  فـية التعرف  ي إلى ك  مواطن الضــ

من خالل اسـتعراض عدد من    ا، التعامل معه سـبل  و 
 الشأن.  المبادئ واالرشادات الخاصة بهذا  

 
ــتـخدام المعلوـمات االئتـمانـية  ورـقة عـمل حول "  -  اســ

ــراف والرقابة في الدول العربـية  "،  ألغراض اإلشــ
ت  ة   ألـق ة المعلومـات االئتمـانـي ــوء على أهمـي الضــ

دعم وتحســين الرقابة واإلشــراف على    ي ودورها ف 
 في الدول العربية.    القطاع المالي والمصرفي 

 
ـياتـها على  الثورة الرقمـية وـتداع ورـقة عـمل حول "  - 

ام الم  الي: مـخاطر  النـظ ــتقرار الـم ــرفي واالســ صــ
أهم المخـاطر التي   تنـاولـت "، االبتكـارات المـاليـة 

كنتيجة    ، تواجه المؤســـســـات المالية والمصـــرفية 
ارات ف  ة  ي للتطورات واالبتـك اتـي ال المعلوـم أو   ، مـج

 مية.  ما يعرف بالثورة الرق 
 

"،  تمكين المرأة مالياً ومصـــرفياً " بعنوان  دراســـة   - 
لقاء الـضوء على واقع الـشمول المالي في  هدفت إ اـست 

وأهمية تعزيز فرص وـصول المرأة    ، الدول العربية 
ــاـفة إلى   إلى  ــرفـية، إضــ الـية والمصــ الـخدـمات الـم

 التحديات التي تواجه تمكين المرأة مالياً.  
 
تطبيق نســــبة  ة حول " ي ورقة تعريفية اســـترشـــاد  - 

تقر وفقاً لبازل     تناولت "،    IIIصـافي التمويل المـس
ـــتـقر  ــل اـلمســ ــد األدـنى ـمن   ، ـتـعرـيف اـلـتـموي واـلح

ــائل تطبيقية    تطرقت الورقة المتطلبات، كما   إلى مس
 لنسبة صافي التمويل المستقر.  

 
"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشــركات   ورقة حول  - 

ابـية التي  تـناوـلت نـماذج للتـقارير ، المرتبـطة"  الرـق
ة لتقييم  ابـي ات الرـق ل الجـه ا من قِبـّ ــتخـدامـه يتم اســ

ــوء  الورقة كما ألقت  . مخاطر التدخل وقياس   الضــ
على اإلجراءات الممكن اتخاذها في إطار ضــــبط  

   مخاطر التدخل. 
 
قـضايا تطبيق الـشيك والتوقيع  فية حول " ي ورقة تعر  - 

ــيك    تطرقت "،  اإللكتروني  إلى التعريف بمفهوم الشـ
ــتـخداـمه، واألنظـمة التقنـية    كيفـية وني، و اإللكتر  اســ

ة في  ــتخـدـم ــو  المســ ه يـ تســ امالـت ب ة مـع اـن   ، إلى ـج
ــك   ــي ــات الشــ ــابي ــتعراض أهم مميزات وايج اســ

 اإللكتروني.  
 
ــة حول "  -  ــة تعريفي ــدفع  ورق ــدام أدوات ال ــتخ اســ

ــمول الـمالي  إلى    ـهدـفت "،  اإللكترونـية لتعزيز الشــ
ــة تطبيقات التقنيات الحديثة للدفع ودورها في   مناقش

 تعزيز الشمول المالي. 
 
تطبيقــات التحويالت  ورقــة عمــل تعريفيــة حول "  - 

ــغي الفو  ــتعرض  رة رـية في الـمدفوـعات الصــ "، تســ
    .  تجارب عدد من الدول في هذا المجال 

   
تحفيز المصـــــارف لتمويــل  ورقــة عمــل حول "  - 

  ألقت "،  بنان الشــركات الناشــئة: تجربة مصــرف ل 
الضــوء على أهمية دعم رواد األعمال والشــركات  
الناشـــئة والمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة  

   . لمواجهة تحديات بطالة الشباب 
     

ــل ـحول "  -  ــة ـعم ــة  ورق ي ــاـل م م اـل ـجراـئ ــاـطر اـل ـمخ
"، تنــاولــت  اإللكترونيــة وآثــارهــا على نظم الــدفع 
وتجــارب   ، التعريف بــالجرائم المــاليــة اإللكترونيــة 

ة، وأهم اإلجراءات المتـخذة من طرف   دول العربـي اـل
      السلطات اإلشرافية والرقابية لمواجهة هذه الجرائم. 
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ــل حول "  -  ــة عم ــب رأس ورق ــال   تطبيق متطل الم
ة المعـاكس  دول العربـي ة في اـل دورـي ات اـل "،  للتقلـب

ــت بعض   ــتعرضــ التـجارب اـلدولـية في تطبيق  اســ
  ، الـدوريـة متطلـب رأس المـال المعـاكس للتقلبـات 

ام لتطبيق المتطـلب   اإلـطار الـع ا يتعلق ـب ــواًء فيـم ســ
ة   ــتراتيجـي ه، أو اســ د قيمـت دـي ة لتـح ة المتبـع والمنهجـي

لى الوقوف  التواصل مع القطاع المصرفي، إضافة إ 
ــذا   ــة ـفي ـتـطـبـيق ه ــدان اـلـعرـبي ــارب اـلـبل ـعـلى ـتج

 به.   المرتبطة المتطلب، وطبيعة التحديات  
 
ة حول "  -  لمؤسـسـات  الرقابة المصـرفية على ا دراـس

"،  ذات األهميـة النظـاميـة محليـاً: تجـارب عربيـة 
ت  اوـل دول تجـارب  تـن ة في اعتمـاد األطر   اـل العربـي

ــات المالية ذات األهمية الن  ــسـ ظامية  الرقابية للمؤسـ
ــوء على طبيـعة التـحدـيات التي  ألـقت محلـياً، و  الضــ

 ترتبط بتطبيق هذه األطر. 
 
ــأن "  -  ــة بشـ ــاء  دراسـ الجوانب المتعلقة بأمن الفضـ

ــغيلـية: تـجارب  اإللك  تروني في إـطار المـخاطر التشــ
ـ رـقابـية عربـية  ــتعرـضــ التـجارب الرـقابـية    ت "، اســ

الضــوابط والتعليمات    ت الدراســة العربية، كما تناول 
ــالمة المعلومات الرقابية   ــرية وســ ــة بســ ،  الخاصــ

لكترونية المســتخدمة في تقديم  وبتأمين التطبيقات اإل 
ــبكـة   الخـدمـات والمعـامالت البنكيـة من خالل شــ

 اإلنترنت.  
 

ــة بــالمخــاطر  ورقــة عمــل حول "  -  األطر الخــاصـــ
ــغيلي  ــغيلية التي    ت "، تناول ة التش أبرز المخاطر التش

ـــها، كـما  يواجهـها القطـ  ــرفي وطرق قـياســ اع المصــ
إلى مـبادئ اإلدارة الفـعاـلة للمـخاطر    ت الورـقة طرقـ ت 

 التشغيلية، ودور السلطات الرقابية في هذا الشأن. 
 
"تطوير نظم تســــجيل األصــــول  ورقة عمل حول   - 

ــوء على    ، ألـقت " المنقوـلة في اـلدول العربـية  الضــ
ــهيل   ــي لتسـ ــسـ ــع إطار قانوني ومؤسـ أهمية وضـ

ـــمان   ــول المنقوـلة اإلقراض بضــ ــة  األصــ ، ـخاصــ
األمر الذي    لصـــغيرة والمتوســـطة، للمؤســـســـات ا 

ــغـيل   ينعكس إيـجاـباً على نمو القـطاع الـخاص وتشــ
 رؤوس األموال، وتوفير فرص العمل. 

  
"المـبادئ الـعاـمة للتقييم االئتـماني  ورـقة عـمل حول   - 

ــغ  ــركات الصـ ــتعراض  للشـ ــطة واسـ يرة والمتوسـ
تـناوـلت أهمـية توفير ـقاـعدة  ،  تـجارب اـلدول العربـية" 

االئتمانية، لدعم وصــول  بيانات شــاملة للمعلومات  
ــركات الصــغيرة والمتوســطة   إلى التمويل، بما  الش

ــاهم في عملـية   اتـخاذ القرارات االئتـمانـية،  دعم يســ
 ومن ثم تعزيز االستقرار المالي. 

المة قطاع الـشركات  "مؤـشرات سـ ورقة عمل عن   - 
وتـحدـيد مـخاطرـها وـتداعـياتـها على القـطاع الـمالي  

ــحت أهمية  ،  في الدول العربية"  ة  تقييم ومتابع أوض
ــركـات، في إطـار   مخـاطر االئتمـان الممنوح للشــ
ــتقرار المـالي، كمـا أوصـــــت   الحفـاظ على االســ
ــارف المركزية بتطوير نظم   ــرورة قيام المصـ بضـ

إـضافة إلى أهمية  خاـصة بها لتقييم مخاطر العمالء،  
ــاغـطة،   ــاع الضــ القـيام ـباختـبارات دورـية لألوضــ

  المرتبطة بمحفظة القروض بالمصارف. 
 

ــفرة  ول  ة ح ورق  -  "مخاطر وتداعيات العمالت المشـ
ــاولــت مفهوم العمالت  ، على القطــاع المــالي"  تن

المـشفرة وخـصوـصاً البتكوين، والمخاطر المرتبطة  
التحديات التي تطرحها  باـستعمالها، مع اإلـشارة إلى  

ة المحلـية واـلدولـية.   الـي ابـية الـم ــلـطات الرـق أـمام الســ
ــلب  ية المحتمـلة  بّيـنت الورقة الجوانب اإليـجابـية والســ

فرة  تعمال العمالت المـش إلى تأثير  تطرقت  ، كما  الـس
   . العمالت المشفرة على االستقرار المالي 

 

"تحركات األصـــول المحفوفة بالمخاطر  ورقة عن   - 
ناقشت الورقة أثر  ،  " االستقرار المالي وأثرها على  

صــــول على تقييمها  األ أســــعار  في  الحادة  تقلبات  ال 
  ، والمخاطر بالبنوك   القوائم المالية الخاصــة ضــمن  
المترتبة عن ذلك. كما اسـتعرضـت مالمح    النظامية 

ة  ة الســــابـق امـي ة النـظ ــرفـي ات المصــ ، ودور  األزـم
مراقبة المخاطر  الســلطات الرقابية واإلشــرافية في  

ــول الخطرة والتقلبات   الناجمة عن إعادة تقييم األص
كذلك، ألقت  التي قد تصـاحب ارتفاع أسـعار الفائدة.  

ــوء  ــتخـدام أهميـة على الورقـة الضــ األدوات   اســ
الكلية المناســــبة بشــــكل فعّال لمواجهة    االحترازية 

عن األصـــول المحفوفة    المخاطر النظامية الناشـــئة 
 بالمخاطر. 

 
تناولت    ، "الهوية الرقمية المصــرفية" ورقة حول   - 

توصــيات المصــارف المركزية، المتعلقة بإصــدار  
هوية مصــرفية رقمية ضــمن قاعدة بيانات موحدة  

ــدار  وكام  ــهولة، وإصـ ــول إليها بسـ لة يمكن الوصـ
ــر اـلوـعي  ــة، ونشــ ــاـمـيم وـقواـنـين ـمـنـظم ــدى ـتع   ل

 مستخدمي البطاقات الرقمية. 
 

ــات    ورـقة حول  -  ـــياســ ــؤول: الســ "التموـيل المســ
ــة التمويــل  واألدوات والتجــارب"،  ــاولــت أهمي تن

اه   ــؤول في تحقيق النمو االقتصـــــادي والرـف المســ
، كما  االجتماعي، وتعزيز مؤـشرات الـشمول المالي 

ة   ابـي ة التزام الجـهات الرـق ــوء على أهمـي ألـقت الضــ
اإلجراءات التي تعمل على  التخاذ كافة الـسياـسات و 
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ــة حول   -  تـجارب أنظـمة اإلـنذار المبكر ـلدى  " دراســ
  "، المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية 

ت  دـف اء  ـه ة   إلى إلـق اء أنظـم ة بـن ــوء على أهمـي الضــ
ذار المبكر  احتمـاالت  ، لتعزيز اإلـن إمكـانيـة التنبؤ ـب

ــاق  ــال حــدوث أزمــات  إخف ــل احتم البنوك، وتقلي
  عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.    مصرفية فضًال 

 
ــة عن  -  ــة  " دراســـ حوكمــة المصــــــارف المركزي

ــات النقـد: تجـارب الـدول العربيـة  ــســـ "،  ومؤســ
حوكمة    مجال بية في  ود الدول العر اسـتعرضـت جه 

ــات النقد العربية،   ــسـ ــارف المركزية ومؤسـ المصـ
ــات والمخــاطر ا و  لتي ترتبط بهــذا  طبيعــة التحــدي

 الموضوع.  
 
أثر الخدمات المالية اإلسـالمية على  " دراسـة حول   - 

ــمول الـمالي في اـلدول العربـية  تطرـقت إلى  "،  الشــ
ــالمـية في تعزيز   تحلـيل دور الـخدـمات الـمالـية اإلســ
ــة، من خالل   ــدول العربي ــالي في ال ــمول الم الشــ

ــتخــدامــاتهــا في تعزيز   هــا ف على دور الوقو  واســ
 فرص الوصول إلى التمويل في الدول العربية.  

 
ــة  -  ــل بعنوان ورق ــادات حول حقوق  " عم إرشــــ

ــتخدمي خدمات االســـتعالم االئتماني  ألقت  "،  مسـ
ــوء ـعـلى ـحـقوق اـلـعـمالء  ــات الضــ ــرك ــدى شــ   ل

الـصادرة  قواعد ال نين و وا لق وا  ، المعلومات االئتمانية 
   لتنظيم عملها.   عن الجهة الرقابية 

  
ة حول "  -  ــترشـــــادـي ة اســ ة  ورـق ابـي اإلجراءات الرـق

ــعيفة  ــرافية للتعامل مع البنوك الض هدفت  "،  واإلش
ــعف ـبالبنوك،  على  فـية التعرف  ي إلى ك  مواطن الضــ

من خالل اسـتعراض عدد من    ا، التعامل معه سـبل  و 
 الشأن.  المبادئ واالرشادات الخاصة بهذا  

 
ــتـخدام المعلوـمات االئتـمانـية  ورـقة عـمل حول "  -  اســ

ــراف والرقابة في الدول العربـية  "،  ألغراض اإلشــ
ت  ة   ألـق ة المعلومـات االئتمـانـي ــوء على أهمـي الضــ

دعم وتحســين الرقابة واإلشــراف على    ي ودورها ف 
 في الدول العربية.    القطاع المالي والمصرفي 

 
ـياتـها على  الثورة الرقمـية وـتداع ورـقة عـمل حول "  - 

ام الم  الي: مـخاطر  النـظ ــتقرار الـم ــرفي واالســ صــ
أهم المخـاطر التي   تنـاولـت "، االبتكـارات المـاليـة 

كنتيجة    ، تواجه المؤســـســـات المالية والمصـــرفية 
ارات ف  ة  ي للتطورات واالبتـك اتـي ال المعلوـم أو   ، مـج

 مية.  ما يعرف بالثورة الرق 
 

"،  تمكين المرأة مالياً ومصـــرفياً " بعنوان  دراســـة   - 
لقاء الـضوء على واقع الـشمول المالي في  هدفت إ اـست 

وأهمية تعزيز فرص وـصول المرأة    ، الدول العربية 
ــاـفة إلى   إلى  ــرفـية، إضــ الـية والمصــ الـخدـمات الـم

 التحديات التي تواجه تمكين المرأة مالياً.  
 
تطبيق نســــبة  ة حول " ي ورقة تعريفية اســـترشـــاد  - 

تقر وفقاً لبازل     تناولت "،    IIIصـافي التمويل المـس
ـــتـقر  ــل اـلمســ ــد األدـنى ـمن   ، ـتـعرـيف اـلـتـموي واـلح

ــائل تطبيقية    تطرقت الورقة المتطلبات، كما   إلى مس
 لنسبة صافي التمويل المستقر.  

 
"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشــركات   ورقة حول  - 

ابـية التي  تـناوـلت نـماذج للتـقارير ، المرتبـطة"  الرـق
ة لتقييم  ابـي ات الرـق ل الجـه ا من قِبـّ ــتخـدامـه يتم اســ

ــوء  الورقة كما ألقت  . مخاطر التدخل وقياس   الضــ
على اإلجراءات الممكن اتخاذها في إطار ضــــبط  

   مخاطر التدخل. 
 
قـضايا تطبيق الـشيك والتوقيع  فية حول " ي ورقة تعر  - 

ــيك    تطرقت "،  اإللكتروني  إلى التعريف بمفهوم الشـ
ــتـخداـمه، واألنظـمة التقنـية    كيفـية وني، و اإللكتر  اســ

ة في  ــتخـدـم ــو  المســ ه يـ تســ امالـت ب ة مـع اـن   ، إلى ـج
ــك   ــي ــات الشــ ــابي ــتعراض أهم مميزات وايج اســ

 اإللكتروني.  
 
ــة حول "  -  ــة تعريفي ــدفع  ورق ــدام أدوات ال ــتخ اســ

ــمول الـمالي  إلى    ـهدـفت "،  اإللكترونـية لتعزيز الشــ
ــة تطبيقات التقنيات الحديثة للدفع ودورها في   مناقش

 تعزيز الشمول المالي. 
 
تطبيقــات التحويالت  ورقــة عمــل تعريفيــة حول "  - 

ــغي الفو  ــتعرض  رة رـية في الـمدفوـعات الصــ "، تســ
    .  تجارب عدد من الدول في هذا المجال 

   
تحفيز المصـــــارف لتمويــل  ورقــة عمــل حول "  - 

  ألقت "،  بنان الشــركات الناشــئة: تجربة مصــرف ل 
الضــوء على أهمية دعم رواد األعمال والشــركات  
الناشـــئة والمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة  

   . لمواجهة تحديات بطالة الشباب 
     

ــل ـحول "  -  ــة ـعم ــة  ورق ي ــاـل م م اـل ـجراـئ ــاـطر اـل ـمخ
"، تنــاولــت  اإللكترونيــة وآثــارهــا على نظم الــدفع 
وتجــارب   ، التعريف بــالجرائم المــاليــة اإللكترونيــة 

ة، وأهم اإلجراءات المتـخذة من طرف   دول العربـي اـل
      السلطات اإلشرافية والرقابية لمواجهة هذه الجرائم. 
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ــل حول "  -  ــة عم ــب رأس ورق ــال   تطبيق متطل الم
ة المعـاكس  دول العربـي ة في اـل دورـي ات اـل "،  للتقلـب

ــت بعض   ــتعرضــ التـجارب اـلدولـية في تطبيق  اســ
  ، الـدوريـة متطلـب رأس المـال المعـاكس للتقلبـات 

ام لتطبيق المتطـلب   اإلـطار الـع ا يتعلق ـب ــواًء فيـم ســ
ة   ــتراتيجـي ه، أو اســ د قيمـت دـي ة لتـح ة المتبـع والمنهجـي

لى الوقوف  التواصل مع القطاع المصرفي، إضافة إ 
ــذا   ــة ـفي ـتـطـبـيق ه ــدان اـلـعرـبي ــارب اـلـبل ـعـلى ـتج

 به.   المرتبطة المتطلب، وطبيعة التحديات  
 
ة حول "  -  لمؤسـسـات  الرقابة المصـرفية على ا دراـس

"،  ذات األهميـة النظـاميـة محليـاً: تجـارب عربيـة 
ت  اوـل دول تجـارب  تـن ة في اعتمـاد األطر   اـل العربـي

ــات المالية ذات األهمية الن  ــسـ ظامية  الرقابية للمؤسـ
ــوء على طبيـعة التـحدـيات التي  ألـقت محلـياً، و  الضــ

 ترتبط بتطبيق هذه األطر. 
 
ــأن "  -  ــة بشـ ــاء  دراسـ الجوانب المتعلقة بأمن الفضـ

ــغيلـية: تـجارب  اإللك  تروني في إـطار المـخاطر التشــ
ـ رـقابـية عربـية  ــتعرـضــ التـجارب الرـقابـية    ت "، اســ

الضــوابط والتعليمات    ت الدراســة العربية، كما تناول 
ــالمة المعلومات الرقابية   ــرية وســ ــة بســ ،  الخاصــ

لكترونية المســتخدمة في تقديم  وبتأمين التطبيقات اإل 
ــبكـة   الخـدمـات والمعـامالت البنكيـة من خالل شــ

 اإلنترنت.  
 

ــة بــالمخــاطر  ورقــة عمــل حول "  -  األطر الخــاصـــ
ــغيلي  ــغيلية التي    ت "، تناول ة التش أبرز المخاطر التش

ـــها، كـما  يواجهـها القطـ  ــرفي وطرق قـياســ اع المصــ
إلى مـبادئ اإلدارة الفـعاـلة للمـخاطر    ت الورـقة طرقـ ت 

 التشغيلية، ودور السلطات الرقابية في هذا الشأن. 
 
"تطوير نظم تســــجيل األصــــول  ورقة عمل حول   - 

ــوء على    ، ألـقت " المنقوـلة في اـلدول العربـية  الضــ
ــهيل   ــي لتسـ ــسـ ــع إطار قانوني ومؤسـ أهمية وضـ

ـــمان   ــول المنقوـلة اإلقراض بضــ ــة  األصــ ، ـخاصــ
األمر الذي    لصـــغيرة والمتوســـطة، للمؤســـســـات ا 

ــغـيل   ينعكس إيـجاـباً على نمو القـطاع الـخاص وتشــ
 رؤوس األموال، وتوفير فرص العمل. 

  
"المـبادئ الـعاـمة للتقييم االئتـماني  ورـقة عـمل حول   - 

ــغ  ــركات الصـ ــتعراض  للشـ ــطة واسـ يرة والمتوسـ
تـناوـلت أهمـية توفير ـقاـعدة  ،  تـجارب اـلدول العربـية" 

االئتمانية، لدعم وصــول  بيانات شــاملة للمعلومات  
ــركات الصــغيرة والمتوســطة   إلى التمويل، بما  الش

ــاهم في عملـية   اتـخاذ القرارات االئتـمانـية،  دعم يســ
 ومن ثم تعزيز االستقرار المالي. 

المة قطاع الـشركات  "مؤـشرات سـ ورقة عمل عن   - 
وتـحدـيد مـخاطرـها وـتداعـياتـها على القـطاع الـمالي  

ــحت أهمية  ،  في الدول العربية"  ة  تقييم ومتابع أوض
ــركـات، في إطـار   مخـاطر االئتمـان الممنوح للشــ
ــتقرار المـالي، كمـا أوصـــــت   الحفـاظ على االســ
ــارف المركزية بتطوير نظم   ــرورة قيام المصـ بضـ

إـضافة إلى أهمية  خاـصة بها لتقييم مخاطر العمالء،  
ــاغـطة،   ــاع الضــ القـيام ـباختـبارات دورـية لألوضــ

  المرتبطة بمحفظة القروض بالمصارف. 
 

ــفرة  ول  ة ح ورق  -  "مخاطر وتداعيات العمالت المشـ
ــاولــت مفهوم العمالت  ، على القطــاع المــالي"  تن

المـشفرة وخـصوـصاً البتكوين، والمخاطر المرتبطة  
التحديات التي تطرحها  باـستعمالها، مع اإلـشارة إلى  

ة المحلـية واـلدولـية.   الـي ابـية الـم ــلـطات الرـق أـمام الســ
ــلب  ية المحتمـلة  بّيـنت الورقة الجوانب اإليـجابـية والســ

فرة  تعمال العمالت المـش إلى تأثير  تطرقت  ، كما  الـس
   . العمالت المشفرة على االستقرار المالي 

 

"تحركات األصـــول المحفوفة بالمخاطر  ورقة عن   - 
ناقشت الورقة أثر  ،  " االستقرار المالي وأثرها على  

صــــول على تقييمها  األ أســــعار  في  الحادة  تقلبات  ال 
  ، والمخاطر بالبنوك   القوائم المالية الخاصــة ضــمن  
المترتبة عن ذلك. كما اسـتعرضـت مالمح    النظامية 

ة  ة الســــابـق امـي ة النـظ ــرفـي ات المصــ ، ودور  األزـم
مراقبة المخاطر  الســلطات الرقابية واإلشــرافية في  

ــول الخطرة والتقلبات   الناجمة عن إعادة تقييم األص
كذلك، ألقت  التي قد تصـاحب ارتفاع أسـعار الفائدة.  

ــوء  ــتخـدام أهميـة على الورقـة الضــ األدوات   اســ
الكلية المناســــبة بشــــكل فعّال لمواجهة    االحترازية 

عن األصـــول المحفوفة    المخاطر النظامية الناشـــئة 
 بالمخاطر. 

 
تناولت    ، "الهوية الرقمية المصــرفية" ورقة حول   - 

توصــيات المصــارف المركزية، المتعلقة بإصــدار  
هوية مصــرفية رقمية ضــمن قاعدة بيانات موحدة  

ــدار  وكام  ــهولة، وإصـ ــول إليها بسـ لة يمكن الوصـ
ــر اـلوـعي  ــة، ونشــ ــاـمـيم وـقواـنـين ـمـنـظم ــدى ـتع   ل

 مستخدمي البطاقات الرقمية. 
 

ــات    ورـقة حول  -  ـــياســ ــؤول: الســ "التموـيل المســ
ــة التمويــل  واألدوات والتجــارب"،  ــاولــت أهمي تن

اه   ــؤول في تحقيق النمو االقتصـــــادي والرـف المســ
، كما  االجتماعي، وتعزيز مؤـشرات الـشمول المالي 

ة   ابـي ة التزام الجـهات الرـق ــوء على أهمـي ألـقت الضــ
اإلجراءات التي تعمل على  التخاذ كافة الـسياـسات و 
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تطبيق مبادئ اإلقراض المســــؤول للوصــــول إلى  
لجهات  ا األهداف المرجوة، إضـــافة إلى توصـــيات  

 الرقابية، ولمزودي خدمات اإلقراض. 
 

 

وبناء  تدعم أنشــطة التدريب التي ينظمها معهد التدريب  
الصــــندوق، تحقيق أهدافه االســــتراتيجية  القدرات في  

درات  2020- 2015 اء الـق ة وتعزيز بـن ، من خالل تنمـي
ــادـية والـمالـية والنـقدـية   والـتدرـيب في القـطاـعات االقتصــ

  والتجارية واالحصائية للدول العربية. 
  

ك  ذـل اً ـل د في   ، تحقيـق ــع المعـه وضــ
ل   ة العـم ـــل ه مواصــ اـت ة أولوـي دـم مـق

أن  اء ـب ب  على االرتـق درـي ة الـت ـــط شــ
ث المحتوى العلمي لكــافــة وتحــدـيـ 

البرامج التدريبية المقدمة، والتوسع 
ــة األ  ــائم ــة والبرامج في ق ــط نشــ

ــواءً  ه التي يعقدها بمقر   التدريبية سـ
أو في الــدول  ي أبو ظب  في مــدينــة 

ــب تعزيز   ــان األعضــــــاء، الى ج
قليمية اإل شــراكاته مع المؤســســات  

  الدولية. و 
  

ركزت خطة العمل    ، في ضـوء ذلك 
ام  ــع في عـدد  على  2019لـع التوســ

ـــطة،  ــارـكة مع    األنشــ والجـهات المشــ
ــتحداث  المعهد في تنفيذها،   برامج  واسـ

تقوية مســارات العمل  ، و تدريبية جديدة 
ــيــة األ  ــاســ توفير نظم   ، من خالل ســـ

ــة   ــاء منص معلوماتية مالئمة عبر إرس
تعزيز  ، إضــــافة إلى  التعلم االلكتروني 

ــة وـتنـ  ــذاـتي ــدرات ال ــة  اـلق ـبي ـل ـت ــا ـل ـمـيـته
ب. احت  درـي اجـات الـت ــوء مـا  ـي في ضــ

ــبق ــهد عام  ،سـ تنفيذ جميع  2019شـ
 37، البالغ عددها الدورات المخططة

ــدت ، دورة ــا ـخـمس دورات ـعق ـمـنه
ة المقر دورات  . ـخارج دوـل ت اـل اوـل تـن

ــدة ــوعــات جــدي ــةً ، إموضــ   ضــــــاف
ة ائـم ات الـق ــوـع ة ، للموضــ اـب ــتـج اســ

ةً  ــاء وتلبـي ً حتـياـجاتهم وتعظيمـ ال لتطلـعات اـلدول األعضــ  ا
  ).3الدورات (شكل رقم  ادرها منستفادة كوال
  

ــاـفة  الـتدريبـية التي يـقدمـها الفنيون ـباـلدوائر   لـلدورات إضــ
العديد من  تعاون المعهد في تقديم فقد  بالصــــندوق، المعنية 

ــمـنة ببرـنامـجه الـتدريبي لـعام  ، مع  2019اـلدورات المتضــ
ــات اـلدولـية  ــســ ــمـلت   ، واإلقليمـية مجموـعة من المؤســ شــ

ـــندوق النـقد اـلدولي،  ــوـيات  والبـنك اـلد صــ ولي، وبـنك التســ
ووـكاـلة الـياـبان للتـعاون  ومنظـمة التـجارة الـعالمـية،  اـلدولـية، 
دولي  اطي الف (جـايكـا)  اـل ك االحتـي درالي األمريكي،  يـ ، وبـن

والبنك   ، إنجلترا المركزي والبنك المركزي األلماني، وبنك  
ومجلس  ، ســــالمي للتنمية والبنك اإل المركزي الفرنســــي، 

 ونظام االستقرار األوروبي.    السالمية، ا الخدمات المالية 
 

البرامج  فيما يخص عدد المشاركين من الكوادر العربية في 
مقارنة بعدد   ، متدرباً  1,110بلغ فقد ، 2019التدريبية لعام 

حوالي  بنسبة زيادة بلغت ، 2018خالل عام  مشاركاً  861
  ). 4، (شكل رقم بالمائة   29

  
  اً اهتمام يولي المعهد  ، من أجل االرتقاء بمستوى التدريب 

األعضاء، في مجال  الدول واحتياجات بمتطلبات  اً كبير 
  االستبيان التدريب وتعزيز القدرات، والتي تعكسها نتائج 

على   للوقوف  األعضاء، إلى الدول سنوياً رساله إ الذي يتم 
االحتياجات التدريبية لهذه الدول، حيث يحرص المعهد على  

يعده بشأن انطباع المشاركين   االستبيان الذي  نتائج تحليل 

 بناء القدرات الصندوق في مجال التدريب و نشاط  
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وآرائهم حول الدورات والبرامج التدريبية بالمعهد، خاصة  
فيما يتعلق بمدى فاعلية التدريب، ومدى تطبيق نظم  

ولي المعهد اهتماماً  ي   كذلك، المعلومات، والمهارات المكتسبة.  
كبيراً بدراسة مقترحات المشاركين حول تصميم البرامج  

 تتماشى مع حاجياتهم وتطلعاتهم. التدريبية اإلضافية ل 
 

الدورات بالموضوعات التي تناولتها فيما يلي قائمة 
نجزها المعهد بمقره  أالتدريبية وورشات العمل التي 

    .مواعيد انعقادها، و2019بمدينة أبو ظبي، خالل عام 
  
ــدارات"  . 1 ــكوك وهيكليتها"   إص -   6، خالل الفترة الص

 . 2019يناير    10
 

  االســـتقرار ي الهادفة إلى ســـياســـة البنك المركز" . 2
ــاـير  17 -15"، ـخالل اـلـفـترة اـلمــاـلي واـلـتـنـظـيم ـين

2019. 
 

  31  -   20، خالل الفترة "ســـياســـات القطاع المالي"  . 3
 . 2019يناير  

 
ــاءات ـمالـية  . 4   14-  3خالل الفترة ، الحكوـمة" "إحصــ

 . 2019فبراير  
  
خالل ، تمهـيدـية"  - اإلحصــــاءات النـقدـية والـمالـية "  . 5

 . 2019فبراير    28  -   17الفترة 
 

ــياســة المالية العامة" . 6  – 3خالل الفترة ، "تحليل س
  مارس. 14

 
  الــفــتــرة   خــالل، الـــنـــفـــاذ إلـــى األســــــواق"" . 7

 . 2019مارس  20 - 17
 
المركزية وسياسة تبليغ السياسة  "شفافية البنوك  . 8

 . 2019مارس    27  -   24خالل الفترة    ، النقدية" 
 

"كيفية بناء نظام اإلنذار المبكر في ضــوء التجارب  . 9
 .2019بريل أ 4 -1خالل الفترة  ،وروبية"األ
 

، وتـحدـيات تطبيقـها" III "الطرق المعـيارـية لـبازل . 10
 .2019بريل أ 11 - 9خالل الفترة 

 
 . 2019بريل  أ   18-   14خالل الفترة  ،  " التقنية المخاطر  " . 11

 

استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين في " . 12
 .2019  بريلأ  25  -  21خالل الفترة  ،  "الدول العربية

 
، خالل  اإلصـالحات االقتصـادية في الدول العربية"" . 13

  .2019يونيو  13 - 9الفترة 
 

  30خالل الفترة  ،  " تحليل السياسات االقتصادية الكلية  "  . 14
تم تخصيصها لتدريب الكوادر  .  2019  يوليو   4  - يونيو  

 . في الصومال، جيبوتي، القمر المتحدة الحكومية  
 

ــين"التقنـيات الـمالـية الـحديـثة وال" . 15 خالل  ، بلوك شــ
 .2019يوليو  11 – 7الفترة 

 
 14خالل الفترة ، "التحليل المتقدم للبيانات الكمية" . 16

 .2019يوليو  18 –
  

 - يوليو 28خالل الفترة ، "آفاق االقتصـــاد العربي" . 17
 2019 .أغسطس 1
 

 - 25خالل الفترة ، "إدارة المخاطر االســـتثمارية" . 18
 .2019أغسطس  29

 
ــة التجار . 19 ــياسـ  5 - 1خالل الفترة ، ية""نمذجة السـ

  .2019سبتمبر 
 

 12  -  9الفترة  خالل  ،  "إدارة المحافظ االستثمارية" . 20
  .2019سبتمبر 

 
ــلع والخدمات" . 21 ــاءات التجارة الدولية للســ ، " إحصــ

  .2019 سبتمبر 19 - 15خالل الفترة 
 

ــالمـية " . 22 ــراف على البنوك االســ  ،"الرـقاـبة واالشــ
 . 2019سبتمبر  26 - 22خالل الفترة 

 
سبتمبر   29  خالل الفترة  ،طبيق السياسة النقدية""ت . 23

 . 2019أكتوبر  2 -
 

خالل الفترة ،  "إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات" . 24
 . 2019أكتوبر  10 - 6
 

ــل األمــوال" . 25 ــحــة غســــ ــكــاف ــرة، خــال"م ــت ــف   ل ال
  .2019أكتوبر  17 - 15 
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تطبيق مبادئ اإلقراض المســــؤول للوصــــول إلى  
لجهات  ا األهداف المرجوة، إضـــافة إلى توصـــيات  

 الرقابية، ولمزودي خدمات اإلقراض. 
 

 

وبناء  تدعم أنشــطة التدريب التي ينظمها معهد التدريب  
الصــــندوق، تحقيق أهدافه االســــتراتيجية  القدرات في  

درات  2020- 2015 اء الـق ة وتعزيز بـن ، من خالل تنمـي
ــادـية والـمالـية والنـقدـية   والـتدرـيب في القـطاـعات االقتصــ

  والتجارية واالحصائية للدول العربية. 
  

ك  ذـل اً ـل د في   ، تحقيـق ــع المعـه وضــ
ل   ة العـم ـــل ه مواصــ اـت ة أولوـي دـم مـق

أن  اء ـب ب  على االرتـق درـي ة الـت ـــط شــ
ث المحتوى العلمي لكــافــة وتحــدـيـ 

البرامج التدريبية المقدمة، والتوسع 
ــة األ  ــائم ــة والبرامج في ق ــط نشــ

ــواءً  ه التي يعقدها بمقر   التدريبية سـ
أو في الــدول  ي أبو ظب  في مــدينــة 

ــب تعزيز   ــان األعضــــــاء، الى ج
قليمية اإل شــراكاته مع المؤســســات  

  الدولية. و 
  

ركزت خطة العمل    ، في ضـوء ذلك 
ام  ــع في عـدد  على  2019لـع التوســ

ـــطة،  ــارـكة مع    األنشــ والجـهات المشــ
ــتحداث  المعهد في تنفيذها،   برامج  واسـ

تقوية مســارات العمل  ، و تدريبية جديدة 
ــيــة األ  ــاســ توفير نظم   ، من خالل ســـ

ــة   ــاء منص معلوماتية مالئمة عبر إرس
تعزيز  ، إضــــافة إلى  التعلم االلكتروني 

ــة وـتنـ  ــذاـتي ــدرات ال ــة  اـلق ـبي ـل ـت ــا ـل ـمـيـته
ب. احت  درـي اجـات الـت ــوء مـا  ـي في ضــ

ــبق ــهد عام  ،سـ تنفيذ جميع  2019شـ
 37، البالغ عددها الدورات المخططة

ــدت ، دورة ــا ـخـمس دورات ـعق ـمـنه
ة المقر دورات  . ـخارج دوـل ت اـل اوـل تـن

ــدة ــوعــات جــدي ــةً ، إموضــ   ضــــــاف
ة ائـم ات الـق ــوـع ة ، للموضــ اـب ــتـج اســ

ةً  ــاء وتلبـي ً حتـياـجاتهم وتعظيمـ ال لتطلـعات اـلدول األعضــ  ا
  ).3الدورات (شكل رقم  ادرها منستفادة كوال
  

ــاـفة  الـتدريبـية التي يـقدمـها الفنيون ـباـلدوائر   لـلدورات إضــ
العديد من  تعاون المعهد في تقديم فقد  بالصــــندوق، المعنية 

ــمـنة ببرـنامـجه الـتدريبي لـعام  ، مع  2019اـلدورات المتضــ
ــات اـلدولـية  ــســ ــمـلت   ، واإلقليمـية مجموـعة من المؤســ شــ

ـــندوق النـقد اـلدولي،  ــوـيات  والبـنك اـلد صــ ولي، وبـنك التســ
ووـكاـلة الـياـبان للتـعاون  ومنظـمة التـجارة الـعالمـية،  اـلدولـية، 
دولي  اطي الف (جـايكـا)  اـل ك االحتـي درالي األمريكي،  يـ ، وبـن

والبنك   ، إنجلترا المركزي والبنك المركزي األلماني، وبنك  
ومجلس  ، ســــالمي للتنمية والبنك اإل المركزي الفرنســــي، 

 ونظام االستقرار األوروبي.    السالمية، ا الخدمات المالية 
 

البرامج  فيما يخص عدد المشاركين من الكوادر العربية في 
مقارنة بعدد   ، متدرباً  1,110بلغ فقد ، 2019التدريبية لعام 

حوالي  بنسبة زيادة بلغت ، 2018خالل عام  مشاركاً  861
  ). 4، (شكل رقم بالمائة   29

  
  اً اهتمام يولي المعهد  ، من أجل االرتقاء بمستوى التدريب 

األعضاء، في مجال  الدول واحتياجات بمتطلبات  اً كبير 
  االستبيان التدريب وتعزيز القدرات، والتي تعكسها نتائج 

على   للوقوف  األعضاء، إلى الدول سنوياً رساله إ الذي يتم 
االحتياجات التدريبية لهذه الدول، حيث يحرص المعهد على  

يعده بشأن انطباع المشاركين   االستبيان الذي  نتائج تحليل 

 بناء القدرات الصندوق في مجال التدريب و نشاط  

25 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

وآرائهم حول الدورات والبرامج التدريبية بالمعهد، خاصة  
فيما يتعلق بمدى فاعلية التدريب، ومدى تطبيق نظم  

ولي المعهد اهتماماً  ي   كذلك، المعلومات، والمهارات المكتسبة.  
كبيراً بدراسة مقترحات المشاركين حول تصميم البرامج  

 تتماشى مع حاجياتهم وتطلعاتهم. التدريبية اإلضافية ل 
 

الدورات بالموضوعات التي تناولتها فيما يلي قائمة 
نجزها المعهد بمقره  أالتدريبية وورشات العمل التي 

    .مواعيد انعقادها، و2019بمدينة أبو ظبي، خالل عام 
  
ــدارات"  . 1 ــكوك وهيكليتها"   إص -   6، خالل الفترة الص

 . 2019يناير    10
 

  االســـتقرار ي الهادفة إلى ســـياســـة البنك المركز" . 2
ــاـير  17 -15"، ـخالل اـلـفـترة اـلمــاـلي واـلـتـنـظـيم ـين

2019. 
 

  31  -   20، خالل الفترة "ســـياســـات القطاع المالي"  . 3
 . 2019يناير  

 
ــاءات ـمالـية  . 4   14-  3خالل الفترة ، الحكوـمة" "إحصــ

 . 2019فبراير  
  
خالل ، تمهـيدـية"  - اإلحصــــاءات النـقدـية والـمالـية "  . 5

 . 2019فبراير    28  -   17الفترة 
 

ــياســة المالية العامة" . 6  – 3خالل الفترة ، "تحليل س
  مارس. 14

 
  الــفــتــرة   خــالل، الـــنـــفـــاذ إلـــى األســــــواق"" . 7

 . 2019مارس  20 - 17
 
المركزية وسياسة تبليغ السياسة  "شفافية البنوك  . 8

 . 2019مارس    27  -   24خالل الفترة    ، النقدية" 
 

"كيفية بناء نظام اإلنذار المبكر في ضــوء التجارب  . 9
 .2019بريل أ 4 -1خالل الفترة  ،وروبية"األ
 

، وتـحدـيات تطبيقـها" III "الطرق المعـيارـية لـبازل . 10
 .2019بريل أ 11 - 9خالل الفترة 

 
 . 2019بريل  أ   18-   14خالل الفترة  ،  " التقنية المخاطر  " . 11

 

استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين في " . 12
 .2019  بريلأ  25  -  21خالل الفترة  ،  "الدول العربية

 
، خالل  اإلصـالحات االقتصـادية في الدول العربية"" . 13

  .2019يونيو  13 - 9الفترة 
 

  30خالل الفترة  ،  " تحليل السياسات االقتصادية الكلية  "  . 14
تم تخصيصها لتدريب الكوادر  .  2019  يوليو   4  - يونيو  

 . في الصومال، جيبوتي، القمر المتحدة الحكومية  
 

ــين"التقنـيات الـمالـية الـحديـثة وال" . 15 خالل  ، بلوك شــ
 .2019يوليو  11 – 7الفترة 

 
 14خالل الفترة ، "التحليل المتقدم للبيانات الكمية" . 16

 .2019يوليو  18 –
  

 - يوليو 28خالل الفترة ، "آفاق االقتصـــاد العربي" . 17
 2019 .أغسطس 1
 

 - 25خالل الفترة ، "إدارة المخاطر االســـتثمارية" . 18
 .2019أغسطس  29

 
ــة التجار . 19 ــياسـ  5 - 1خالل الفترة ، ية""نمذجة السـ

  .2019سبتمبر 
 

 12  -  9الفترة  خالل  ،  "إدارة المحافظ االستثمارية" . 20
  .2019سبتمبر 

 
ــلع والخدمات" . 21 ــاءات التجارة الدولية للســ ، " إحصــ

  .2019 سبتمبر 19 - 15خالل الفترة 
 

ــالمـية " . 22 ــراف على البنوك االســ  ،"الرـقاـبة واالشــ
 . 2019سبتمبر  26 - 22خالل الفترة 

 
سبتمبر   29  خالل الفترة  ،طبيق السياسة النقدية""ت . 23

 . 2019أكتوبر  2 -
 

خالل الفترة ،  "إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات" . 24
 . 2019أكتوبر  10 - 6
 

ــل األمــوال" . 25 ــحــة غســــ ــكــاف ــرة، خــال"م ــت ــف   ل ال
  .2019أكتوبر  17 - 15 
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خالل   السـياسـات الرامية إلى االسـتقرار والنمو"،" . 26
  .2019أكتوبر  24 - 22الفترة 

 
ة" . 27 ات األجنبـي اطـي  - 28ترة خالل الف، "إدارة االحتـي

 . 2019أكتوبر  31
  

المـية" . 28 ة الراهـنة لمنظـمة التـجارة الـع اـل ، خالل  "الـح
 . 2019نوفمبر  7 - 5الفترة 

 
ــالمة المالية" . 29 ــرات السـ  - 17خالل الفترة ، "مؤشـ

 . 2019نوفمبر  28
 

  خالل"، "المعايير الخاصــة بالمصــارف االســالمية . 30
 . 2019نوفمبر  28 - 24رة الفت
 

ــخيص مواطن  . 31 الفترة   خالل،  التعرض للخطر""تشـ
 . 2019ديسمبر  19 - 8

 
ــي"" . 32 ــالـ ــمـ ــول الـ ــمـ ـ ، الشـــــ ــرةـخـ ــتـ ــفـ   الل الـ

 . 2019ديسمبر  26 - 22 
  

أما بالنســبة للدورات الخمس التي عقدها المعهد خارج  
  :  فقد تناولت الموضوعات التالية مقره بمدينة أبو ظبي،  

  
 3 -أبرـيل  22الفترة  "، خالل الـعاـمة أطر الـمالـية  "  . 1

   . المملكة المغربية في  ، 2019مايو 
 

  –   16خالل الفترة  ،  " الرـقاـبة على القـطاع الـمالي "  . 2
   مملكة البحرين، في    ، 2019يونيو    27
 

اميكي "  . 3 ديـن ام العشــــوائي اـل اذج التوازن الـع   ، " نـم
ــطس  30 –  26خالل الفترة  في   ، 2019أغســ

 الجمهورية اللبنانية  
 

، خالل  " الـعاـمة االقتصـــــادـية والـمالـية ـنات  التواز "  . 4
الجمهوريــة  في ، 2019أكتوبر  11 –  7الفترة 

ــية،  ــها لتدريب الكوادر    التونســ ــيصــ وتم تخصــ
ليبيــا،  و الجزائر، و تونس، الحكوميــة بكــل من 

 .  موريتانيا و المغرب،  و 
   

  3خالل الفترة    ، " خلق الوـظائف في اـلدول العربـية "  . 5
 العربية    جمهورية مصر ، في  2019نوفمبر    7  - 

  
  

حددت اتفاقية إنشــاء الصــندوق نشــاط المعونة الفنية 
كأحد أهم الوســائل التي يتم االعتماد عليها في ســبيل 

ه داـف دم تحقيق أـه ث يـق دوق ، حـي ـــن دعم الفنيالصــ  اـل
ــمية    لألجهزة ــاءالرس ، بغية تعزيز في الدول األعض
ا  دراتـه اســـــات ـق ـــي ذ الســ ــم وتنفـي في مجـاالت رســ

ــادـية، والـمالـية، والنـقدـية، والتـجارـية، وتنفـيذ  االقتصــ
اإلصــالحات االقتصــادية، وتحقيق الشــمول المالي، 

  وتعزيز األطر اإلحصائية.
  

ــنــدوق تقــديم المعونــة الفنيــة للــدول  ــر الصــ يبــاشــ
ب مرئيات خبراء الصـندوق، وأيضـاً  األعضـاء، حـس

ــتطالعات الرأي، التي بنا ــتبيانات اس ًء على نتائج اس
ــورة دورية، ــندوق بصـ ــلها الصـ للتعرف على  يرسـ

مرئيات وتطلعات الدول األعضاء ألنشطة الصندوق 
  الحالية والمتوقعة.

  
المعونة أنشــــطة أولى الصــــندوق اهتماماً خاصــــاً ب

- 2015بناها للفترة يتاـستراتيجيته التي  ، ـضمن  الفنية
نـشاط المعونة الفنية أحد األنـشطة ، حيث يُمثل  2020

ــندوق على تنفيذها لت ــة التي يعمل الصـ حقيق الرئيسـ
المتمثلة في االرتقاء بأنشـــطة   ،أهدافه االســـتراتيجية

ــتقرار  ــالـحات التي تعزز االســ وبرامج دعم اإلصــ
االقتصـادي الكلي في الدول العربية، وتوسـيع برامج 
 ومبادرات القطاع المالي والمصـرفي وتعزيز فرص
الوصـــول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز الدور 

ــنـدوق كمركز للت ــاور المحوري للصــ القي والتشـــ
ــادية والمالية والنقدية،  ــات االقتص ــياس ــانعي الس لص
ودعم مشــاريع التكامل االقتصــادي والمالي والنقدي 
في الدول العربية، إضـافة إلى تعزيز دور الصـندوق 

ــورة الفنية، وبناء   كمركز للمعرفة، والخبرة، والمشــ
  القدرات، في مجاالت اختصاصه. 

  
ــمن إطار الر ــدد، تض ــتراتيجية في هذا الص ؤية االس

ـــطة والمبادرات، وتوفير  إطالق مجموعة من األنشــ
ة  الـي ــلوب أكثر فـع أســ ة ـب اءات الالزـم الخبرات والكـف
وكـفاءة، مع التركيز على جواـنب المعوـنة الفنـية التي 

ــاء ــب أولوـية ـلدى اـلدول األعضــ ، إلى ـجاـنب تكتســ
تعزيز الشــراكات ومجاالت التعاون مع المؤســســات 

ة،  المـي ة الـع الـي اب موارد من الـم ــتقـط والنظر في اســ
  جهات مانحة ألغراض المعونة الفنية.

  
ــندوقي ــاعدات الفنية المق  ،ركز الصـ مة دبإطار المسـ

تطوير المتعلقة بنشـطة األمنه للدول األعضـاء، على  
الســياســات، وتصــميم البرامج، وتعزيز المهارات، 
وتقويــة القــدرات على تطبيق وتنفيــذ وقيــاس كفــاءة 

 المعونة الفنية المقدمة من الصندوق للدول األعضاء
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ــورة دورية، ــندوق بصـ ــلها الصـ للتعرف على  يرسـ

مرئيات وتطلعات الدول األعضاء ألنشطة الصندوق 
  الحالية والمتوقعة.

  
المعونة أنشــــطة أولى الصــــندوق اهتماماً خاصــــاً ب

- 2015بناها للفترة يتاـستراتيجيته التي  ، ـضمن  الفنية
نـشاط المعونة الفنية أحد األنـشطة ، حيث يُمثل  2020

ــندوق على تنفيذها لت ــة التي يعمل الصـ حقيق الرئيسـ
المتمثلة في االرتقاء بأنشـــطة   ،أهدافه االســـتراتيجية

ــتقرار  ــالـحات التي تعزز االســ وبرامج دعم اإلصــ
االقتصـادي الكلي في الدول العربية، وتوسـيع برامج 
 ومبادرات القطاع المالي والمصـرفي وتعزيز فرص
الوصـــول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز الدور 

ــنـدوق كمركز للت ــاور المحوري للصــ القي والتشـــ
ــادية والمالية والنقدية،  ــات االقتص ــياس ــانعي الس لص
ودعم مشــاريع التكامل االقتصــادي والمالي والنقدي 
في الدول العربية، إضـافة إلى تعزيز دور الصـندوق 

ــورة الفنية، وبناء   كمركز للمعرفة، والخبرة، والمشــ
  القدرات، في مجاالت اختصاصه. 

  
ــمن إطار الر ــدد، تض ــتراتيجية في هذا الص ؤية االس

ـــطة والمبادرات، وتوفير  إطالق مجموعة من األنشــ
ة  الـي ــلوب أكثر فـع أســ ة ـب اءات الالزـم الخبرات والكـف
وكـفاءة، مع التركيز على جواـنب المعوـنة الفنـية التي 

ــاء ــب أولوـية ـلدى اـلدول األعضــ ، إلى ـجاـنب تكتســ
تعزيز الشــراكات ومجاالت التعاون مع المؤســســات 

ة،  المـي ة الـع الـي اب موارد من الـم ــتقـط والنظر في اســ
  جهات مانحة ألغراض المعونة الفنية.

  
ــندوقي ــاعدات الفنية المق  ،ركز الصـ مة دبإطار المسـ

تطوير المتعلقة بنشـطة األمنه للدول األعضـاء، على  
الســياســات، وتصــميم البرامج، وتعزيز المهارات، 
وتقويــة القــدرات على تطبيق وتنفيــذ وقيــاس كفــاءة 
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بما يساعد   ،إلى التطوير المؤسسي  السياسات، إضافة
تصـميم ووضـع برامج اإلصـالح تحسـين جودة على  

ــحيح الهيكلي الالزمـة ــالح  ،والتصــ من أجـل إصــ
حو تحقيق أوـضاعها االقتـصادية، وتوجيه ـسياـساتها ن

  المنشودة.األهداف التنموية 
  

ــنــدوق على تقــديم الــدعم الفني   ترتكز منهجيــة الصــ
حيث يســتجيب  رة،  بصــورتيه المباشــرة وغير المباـشـ 

ــاء   ـــلة من اـلدول األعضــ ـــندوق للطلـبات المرســ الصــ
ــنــدوق في   ــتفــادة من خبرات الصــ الراغبــة في االســ
المجاالت ذات الصــلة بأنشــطته، من خالل إيفاد بعثات  

وبمشـاركة    ، ورات تضـم أعضـاء من جهازه الفني مشـا 
، إلى جانب المعونة الفنية  الحاجة   عند خبراء خارجيين،  
    . مها بإطار بعثات اإلقراض المباشرة التي يقد 

  
تقدم المعونة الفنية للدول األعضـــاء بصـــورة غير  كما  

ــرة من خالل المبادرات التي يتبناها  ــندوق   مباشـ   ، الصـ
وكذلك الندوات والمؤتمرات واللقاءات التشــاورية التي  

بــاالعتمــاد على خبرائــه، أو بــالتعــاون مع   ، ينظمهــا 
ة من  تغطي مجموع التي  مؤســـســـات إقليمية ودولية، و 

ة،   ا تطوير اإلحصــــاءات االقتصــــادـي االت منـه المـج
ــرفي،   وتعزيز البنيــة التحتيــة للقطــاع المــالي والمصــ

ـــندات الحكوميـ  ــواق الســ ــاـفة إلى  وتطوير أســ ة، إضــ
المبادرات المعنية بالمســاعدة في إعداد اإلســتراتيجيات  
الوطنية للشــمول المالي، ودعم الجهود الحكومية لتهيئة  

ت الصــغيرة والمتوســطة، وبناء  بيئة مواتية للمشــروعا 
ــتعالم االئتـماني، وغيرـها من   نظم وطنـية ـحديـثة لالســ

ــاء من تحقيق   ن الدول األعض النمو  المبادرات التي تَُمّكِ
االقتصـادي الشـامل والمسـتدام، بإطار تحقيق األهداف  

  التنموية لأللفية، التي تتبناها األمم المتحدة. 
  

في مجال   2019فيما يلي نشاط الصندوق خالل عام  
  للدول األعضاء:، تقديم الدعم الفني

  
   بعثات المعونة الفنية المباشرة 
  

بعثات لتقديم   أربع ، 2019أوفد الصندوق خالل عام 
الدعم الفني المباشر، استجابة للطلبات التي وردت إليه  
بهذا الشأن. شملت الدول العربية األعضاء التي  

لعربية  دولة اإلمارات ا  ، استفادت من هذا الدعم 
ودولة الكويت،   ، ومملكة البحرين  ، المتحدة 

فيما يلي  . ة الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطي و 
  :  البعثات المشار إليها نبذة حول مهام  

  
الـية ـبدوـلة اإلـمارات  ـقديم ت  -  اـلدعم الفني لوزارة الـم

  العربية المتحدة لتأسـيس مكتب إلدارة الدين العام، 
ــيس المكـتب بـما    اإلـطار الـعام  إـعداد حـيث تم  لـتأســ

ــمــل اإلطــار التنظيمي لعمــل المكتــب وإطــار   يشــ
ة  ة  الحوكـم ات األخرى المعنـي ــيق مع الجـه والتنســ

بقـضايا إدارة الدين العام وأـسواق الدين، ومؤـشرات  
ارير إدارة   اذج تـق ام، ونـم دين الـع اس أداء إدارة اـل قـي
ــام، ومقترح محتوى الموقع اإللكتروني   ــدين الع ال

 .ن العام لمكتب إدارة الدي 
 

ابـعة برـنامج التوازن  -  إـطار مـت ة ـب ــورة الفنـي المشــ
ــاـلي  ــذي ـيـغـطي اـلـفـترة اـلم ــة اـلـبـحرـين، ال ـلـمـمـلك

إلى اســتعادة  البرنامج  يهدف   حيث   ، 2022- 2018
ــول   التوازن في الموازـنة الـعاـمة للمملـكة، والوصــ
إلى اسـتدامة الوضـع المالي على المدى المتوسـط. 

ــمن البرنــامج عــدد من المبــادرات، أ  همهــا  يتضــ
ــغيلية، وطرح   ــروفات التش مبادرات تقليص المص

اعـد  امج التـق ة  برـن اءة هيـئ ادة كـف اري، وزـي االختـي
الكهربــاء والمــاء، وتعزيز كفــاءة وعــدالــة الــدعم 
الحكومي، وتعزيز كفاءة اإلنفاق العام، إضـافة إلى  
ادة اإليرادات  ة وزـي ل اإلجراءات الحكومـي ــهـي تســ

ــريب  ــمناً ذلك تطبيق ض ة القيمة  غير النفطية، متض
 المضافة. 

 
ــندوق النقد الدولي  ات  البعث  ــتركة مع صـ بإطار  المشـ

 العربية "عربستات":    ت مبادرة اإلحصاءا 
  

ــتـجاـبة لطـلب وزارة الـمالـية  إلى الجزائر،   أ) بعـثة  اســ
ــول على  لل الجزائرـية   إـطار    فنـية، في معوـنة  حصــ

حول    مبادرة اإلحصــاءات العربية، "عربســتات"، 
ــاءات الـمالـية الـعاـمة  ـهدـفت البعـثة للوقوف    . إحصــ

مدى مواءمة الممارســـات الحالية فيما يتعلق  على  
ــاءات مالية القطاع العام وفقًا لكتيب   بتطوير إحصـ

ــاءات ـمالـية   ،  ) MFSP 2014الحكومـية ( إحصــ
خطة عمل متوســطة األجل إلعداد  وتقديم مقترح ل 

ا للمـعايير اـلدولـية   ــاءات ـمالـية الحكوـمة وفقـً إحصــ
ة إلى تنظيم تجميع  ادـف ل   الـه دة لتحلـي ات المـع اـن البـي

ترجمة هذه األهداف إلى  ، و ـسياـسات المالية العامة 
   .  خطط عملية 

  
ركزت مهام البعثة على تقييم الترتيبات المؤسسية  ت 

ــاءات المالية العامة   الحالية بالجزائر لتجميع إحصـ
تـحدـيد ـقائـمة بـياـنات  و ،  2014ـحدث  وفـقاً لـلدلـيل المُ 

لحكومة العامة  المصــادر الرئيســة لتجميع بيانات ا 
الفرعـية وتـحدـيد الثغرات المحتمـلة في  وقـطاـعاتـها  

اـنات،  اـنات  و   البـي ــروع في إجراءات جمع البـي الشــ
لبقية القطاع الحكومي العام (صـــناديق الضـــمان  
ــًة ـفي   ــة ـمـتـمـثل ــات اـلـمـحـلي ــاـعي واـلـحـكوم االـجـتم

   الواليات والجماعات المحلية). 
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ــاـعدة الفنـية بعـثة إلى الكوـيت ب)  حول  ، لتـقديم المســ
ــاب  ــرفـية وكيفـية مـعالـجة احتســ الـخدـمات المصــ

، الشـــركات القابضـــة ضـــمن الحســـابات القومية 
ة   ت إلى مســـــاعـدة موظفي اإلدارة المركزـي هـدـف
ات   ات قطـاع الخـدـم اـن لإلحصـــــاء على تجميع بـي

ــاـبات القومـية  ، الـمالـية  ومراجـعة   ، وفقـًا لنـظام الحســ
ــتبيان المُ  تدريبهم و ، تنقيحه و د لذلك الغرض  عَّ االسـ

بطريقة ، ب الخدمات المصــرفية كيفية احتســا على  
لبنوك اإلـسالمية والتقليدية.  ، لكل من ا غير مباـشرة 

ة إدراج   ة كيفـي اقشــــت البعـث ك، ـن ة إلى ذـل إضــــاـف
ــتبـيان المـعد ـلذـلك   ــة في االســ ــرـكات الـقابضــ الشــ
الغرض بما يتناســب مع دليل الحســابات القومية، 
ومنهجية طرق تدوين اإلحصاءات في االستمارات  

  قطاع. لقة بهذا ال المتع 
 
  قليمية لمقاصــة وتســوية اإل مؤســســة ال إنشــاء

 . المدفوعات العربية 
  

لمجلس محافظي   2018لعام  4في ضوء القرار رقم 
صندوق النقد العربي في اجتماعه المنعقد في البحر  

أبريل   10الميت بالمملكة األردنية الهاشمية، بتاريخ 
سوية  ، بشأن إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وت 2018

  ، صندوق النقد  العربي يملكها  المدفوعات العربية 
، جهوده في  2019واصل الصندوق، خالل عام 

حيث جرى العمل بهذا  استكمال إنشاء المؤسسة، 
اإلطار على خمس مسارات رئيسة تمثلت في: إعداد  
م لعمل المؤسسة، وتحليل   اإلطار القانوني الُمَنّظِ

ها عالمياً في مجال  وتقييم الحلول والتقنيات المعمول ب 
الدفع والتقاص للمعامالت العابرة للحدود، واختيار  

والخبرات المناسبة، واستكمال إجراءات  الكفاءات 
تصميم  الهوية اإلعالمية وآليات التواصل وبناء  

وتوصيف محتواه،   للنظام  منصة الموقع الرقمي 
ووضع أطر التواصل  بين المؤسسة وعمالءها  

 المنطقة العربية.    وشركائها داخل وخارج 
  

، فقد تم  المسار األول بالنسبة لجهود الصندوق بإطار 
التعاقد مع شركة عالمية للخدمات القانونية، إلعداد  
وثيقة تُحدد االتجاهات القانونية والتنظيمية للمؤسسة  
اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، بما  

طلبات  يتضمن إنشاء الكيان القانوني، وتحديد المت 
القانونية والتنظيمية في دولة المقر، وإعداد مسودة  

عقود القانونية مع المشتركين وبنوك  االتفاقيات وال 
النظام األساسي، وبروتوكول  كذلك إعداد التسوية، و 

المزايا والحصانات. تم عرض اإلطار القانوني على  
تم  لجنة اإلشراف المنبثقة عن مجلس المحافظين، و 

ع المصارف المركزية ومؤسسات  تعميمها على جمي 
    . النقد العربية 

ت، في دولة اإلمارات  كذلك، تم التواصل مع السلطا 
العربية المتحدة، بشأن النظام األساسي للمؤسسة  
واتفاقية المقر، للبدء في اإلجراءات المتعلقة باستصدار  

  ، كذلك   مرسوم اتحادي يعتمد اإلطار القانوني للمؤسسة.  
مع البنوك التي   لمتعلقة باالتفاقيات الوثائق ا تم انجاز 

ستشارك في النظام، وبنوك حسابات اإليداع، إضافة إلى  
إطار  ، و القواعد اإلجرائية لعمليات النظام  وثيقة إعداد 

أخذاً باالعتبار المبادئ والممارسات  لمؤسسة، ا حوكمة 
  الدولية السليمة المتعارف عليها والتجارب المماثلة.  

  
لحلول  ا حول  فقد تمحور ، ر الثاني لمسا ل أما بالنسبة 

التقنية المعمول بها عالمياً في تنفيذ عمليات الدفع  
من حيث مرونة  والتقاص للمعامالت العابرة للحدود، 

لمواكبة التطورات التي قد تطرأ على  االستخدام 
التكيف مع احتياجات الدول  ، و مجاالت عمل المؤسسة 

تحالف يضم  األعضاء. في هذا السياق، تم التعاقد مع 
الشركات المتخصصة في الحلول التقنية،    مجموعة من 

وأنظمة الدفع والتسويات اإللكترونية العابرة للحدود،  
  تجهيز باشرت شركات التحالف العمل على  حيث 

نظام البنية التحتية،  بما يشمل مركز البيانات األول، 
ومعدات الشبكة، وفقاً للخطة المتفق عليها، إضافة إلى  

م التقني وتجهيز  مل على إنجاز التصمي بدء الع 
تركيب  كما تم الشروع في  التطبيقات وتكوين البرامج.  

خدمات التواصل مع  توفير معدات االتصاالت، و 
  .  جمعية "سويفت" 

  
إدراكاً من الصندوق ألهمية العنصر البشري في نجاح  

ى  المؤسسة في تحقيق األهداف المنشودة من إنشائها، أول 
إنشاء    ل الستكما   بالمسار الثالث  كبيراً  الصندوق اهتماماً 

المتعلق باستقطاب كوادر تتمتع بالخبرات   ، المؤسسة 
مجال عمل المؤسسة، حيث تم  في الدولية واإلقليمية 

للمساعدة  التعاقد مع شركة توظيف عالمية متخصصة،  
  ختيار الكوادر من ذوي الخبرات المالئمة.  في ا 

  
حول   ، الرابع  المسار بإطار  ، تركزت جهود الصندوق 

  سم اإل تطوير الهوية اإلعالمية، بما يشمل تحديد 
إطار العالقات العامة  وضع التجاري للمؤسسة، و 

واإلعالم، وبناء منصة الموقع الرقمي وتوصيف  
محتواه. في هذا السياق، تم التعاقد مع شركة استشارية  
متخصصة، إلعداد الرؤية المؤسسية وتصميم الهوية،  

اعتماد  ، حيث تم مها في التواصل استخدا التي سيتم 
جرى  و مسمى "بُنَى" للنظام الذي تديره المؤسسة، 

   .  تصميم شعار المؤسسة 
  

المتعلق بالتواصل  ، المسار الخامس بخصوص 
والتشاور مع جميع األطراف والجهات ذات العالقة،  

في مقدمتها المجلس الموقر لمحافظي المصارف  و 
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والمنسقين الذين تم  ربية، المركزية ومؤسسات النقد الع 
، نظم الصندوق  المصارف المركزية تعيينهم من قبل 

، اجتماع لمجموعة الخبراء التي  2019  فبراير   18يوم  
تضم ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك  

ومؤسسة بيل   ر يوروكلي التسويات الدولية ومؤسسة 
  فبراير  19يوم  ، ومليندا غيتس، تبعه اجتماع آخر 

جموعة المنسقين من المصارف المركزية  لم  ، 2019
ن  ومؤسسات النقد العربية. كذلك نظم الصندوق اجتماعي 

مماثلين لمجموعة الخبراء ومجموعة المنسقين، يومي  
. هدفت هذه االجتماعات إلى  2019سبتمبر  9و  8

اإلحاطة بتطور مسارات العمل المختلفة لالستفادة من  
كذلك تم في هذا    مالحظات ومقترحات الفنيين والخبراء. 

الصدد، متابعة التواصل مع البنك الفدرالي االحتياطي  
المركزي األوروبي، حيث تمت  األمريكي والبنك 

المقاصة العربية.  مشروع  إحاطتهم علماً بتطورات تنفيذ  
كذلك جرى تقديم عرض حول نظام المقاصة العربية  
في اجتماع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية  

لمالية التابعة لبنك التسويات الدولية. في ذات السياق،  ا 
توى حول "دور  نظم الصندوق المؤتمر عالي المس 

ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي  
في مدينة    2019مارس    28و   27اإلقليمي" خالل يومي  

أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. ناقش المؤتمر  
لدفع واالبتكارات الحديثة في هذا الشأن،  اتجاهات نظم ا 

  .والتحديات والمخاطر المرتبطة بها 
  

أكتوبر،    27يومي  خالل  نظم الصندوق  خر،  من جانب آ 
، في مدينة أبو ظبي، ورشتي عمل  2019نوفمبر    26و 

، بالتنسيق مع  بنظام "بُنى"  التحاق البنوك حول 
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. شارك  

البنوك التجارية التي سبق ترشيحها    تين عمال الورش أ في  
حيث  ،  من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية 

تم التركيز على تقديم شرح للجوانب المتعلقة بالخدمات،  
وإدارة السيولة، والمتطلبات التقنية لالرتباط بالنظام،  
إضافة إلى التطبيقات المتعلقة باالمتثال، واألدلة  

  يعد أيضاً،  جرائية لعمل النظام. التنظيمية واإل  والقواعد 
يتم إرسالها  تقارير شهرية حول تقدم العمل الصندوق 

إلى أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية  
  لنقد العربية. ا ومؤسسات  

  
   ،دعم وتطوير القدرات اإلحصائية في الدول العربية

 " عربستات " اإلحصاءات العربية  بإطار مبادرة  
  

أتي تو  ة عن  ـي ة والموثوـق فير اإلحصـــــاءات الشـــــامـل
اـمات   ــمن أولوـيات واهتـم ــادات العربـية، ضــ االقتصــ
ات   اـن ك البـي ة توفير تـل ه ألهمـي اً مـن دوق، إدراـك ـــن الصــ
لتعزيز العمل في المجاالت االقتصـــادية والمالية للدول  
العربية. في هذا الصـدد، اسـتمر الصـندوق، خالل عام  

حصــائية، وإعداد  انات اإل البي ، في تحديث قواعد  2019
وتطوير النـشرات والتقارير االقتـصادية، التي يـصدرها  
ا على الموقع اإللكتروني   ــرـه ة، ونشــ ــورة دورـي بصــ
للصـــندوق، إضـــافة إلى توفير المالحق اإلحصـــائية  

ــادي العربي الموحد.  ــملت األعمال    للتقرير االقتصـ شـ
ــاالت   ــدوق ـفي اـلـمج ــب الصــــن ــان ـنـجزة ـمن ج ـم اـل

ة، خالل عـ  العـمل على تعزيز  ، 2019ام اإلحصــــائـي
تطوير قدرات الكوادر الفنية في الهياكل اإلحصــائية  و 

ــات والتقارير  نظم   . في الدول العربية، وإعداد الدراسـ
ــنـدوق، خالل  دورات  2019عـام الصــ ، عـدد من اـل

التدريبية المتخصـصـة في المجاالت اإلحصـائية، ذات  
األولويـة، من خالل معهـد التـدريـب وبنـاء القـدرات  

في مجاالت تشمل تحليل البيانات واالقتصاد    ابع له، الت 
القياســي والنمذجة االقتصــادية، واإلحصــاءات المالية  

ــبة  ، والنقدية  ــي أهمية بالنسـ ــوعات تكتسـ وهي موضـ
  للدول العربية. 

  
في سياق تبني الصندوق لمبادرة اإلحصاءات العربية  
"عربستات"، وتوليه مهام أمانة لجنتها الفنية، تم تنظيم  

نوفمبر   7- 6السادس للجنة، خالل الفترة االجتماع 
األجهزة اإلحصائية،   ممثلين عن ، بحضور 2019

والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  
ن الخبراء اإلقليميين  ووزارات المالية، وعدد كبير م 

والدوليين في مجال اإلحصاء. شارك في االجتماع  
يمية  بصفة مراقب العديد من المؤسسات الدولية واإلقل 

المعنية بالعمل اإلحصائي من بينها صندوق النقد  
الدولي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  
باألمم المتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، ولجنة  

إيرفنج فيشر" المعنية بإحصاءات البنوك المركزية  " 
البنك اإلسالمي للتنمية،  و في بنك التسويات الدولية، 

ائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج  لمركز اإلحص ا و 
مجلس النقد  و البنك األفريقي للتنمية، و ، العربية 

نك  وب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، و الخليجي، 
  بنك األفريقي للتنمية. فرنسا المركزي، وال 

  
استعرض االجتماع تجارب الدول العربية 
والمؤسسات اإلقليمية والدولية في مجاالت تطبيق 

يفات اإلحصائية في مختلف القطاعات التصن
واالقتصادية  االقتصادية، ونشر البيانات اإلحصائية

)، SDDSباستخدام النظام الخاص لنشر البيانات (
ومعالجة الموسمية في الحسابات القومية، ومنهجية 
إعداد إحصاءات بند السياحة وكيفية احتسابها ضمن 
ميزان المدفوعات، وإحصاءات قطاع الخدمات 

 واإلحصاءاتالدين العام، المالية، وإحصاءات 
  ومؤشرات بيئة األعمال. والمالية،ية دالنق
 
  



صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019  صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019 

25

28 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

ــاـعدة الفنـية بعـثة إلى الكوـيت ب)  حول  ، لتـقديم المســ
ــاب  ــرفـية وكيفـية مـعالـجة احتســ الـخدـمات المصــ

، الشـــركات القابضـــة ضـــمن الحســـابات القومية 
ة   ت إلى مســـــاعـدة موظفي اإلدارة المركزـي هـدـف
ات   ات قطـاع الخـدـم اـن لإلحصـــــاء على تجميع بـي

ــاـبات القومـية  ، الـمالـية  ومراجـعة   ، وفقـًا لنـظام الحســ
ــتبيان المُ  تدريبهم و ، تنقيحه و د لذلك الغرض  عَّ االسـ

بطريقة ، ب الخدمات المصــرفية كيفية احتســا على  
لبنوك اإلـسالمية والتقليدية.  ، لكل من ا غير مباـشرة 

ة إدراج   ة كيفـي اقشــــت البعـث ك، ـن ة إلى ذـل إضــــاـف
ــتبـيان المـعد ـلذـلك   ــة في االســ ــرـكات الـقابضــ الشــ
الغرض بما يتناســب مع دليل الحســابات القومية، 
ومنهجية طرق تدوين اإلحصاءات في االستمارات  

  قطاع. لقة بهذا ال المتع 
 
  قليمية لمقاصــة وتســوية اإل مؤســســة ال إنشــاء

 . المدفوعات العربية 
  

لمجلس محافظي   2018لعام  4في ضوء القرار رقم 
صندوق النقد العربي في اجتماعه المنعقد في البحر  

أبريل   10الميت بالمملكة األردنية الهاشمية، بتاريخ 
سوية  ، بشأن إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وت 2018

  ، صندوق النقد  العربي يملكها  المدفوعات العربية 
، جهوده في  2019واصل الصندوق، خالل عام 

حيث جرى العمل بهذا  استكمال إنشاء المؤسسة، 
اإلطار على خمس مسارات رئيسة تمثلت في: إعداد  
م لعمل المؤسسة، وتحليل   اإلطار القانوني الُمَنّظِ

ها عالمياً في مجال  وتقييم الحلول والتقنيات المعمول ب 
الدفع والتقاص للمعامالت العابرة للحدود، واختيار  

والخبرات المناسبة، واستكمال إجراءات  الكفاءات 
تصميم  الهوية اإلعالمية وآليات التواصل وبناء  

وتوصيف محتواه،   للنظام  منصة الموقع الرقمي 
ووضع أطر التواصل  بين المؤسسة وعمالءها  

 المنطقة العربية.    وشركائها داخل وخارج 
  

، فقد تم  المسار األول بالنسبة لجهود الصندوق بإطار 
التعاقد مع شركة عالمية للخدمات القانونية، إلعداد  
وثيقة تُحدد االتجاهات القانونية والتنظيمية للمؤسسة  
اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، بما  

طلبات  يتضمن إنشاء الكيان القانوني، وتحديد المت 
القانونية والتنظيمية في دولة المقر، وإعداد مسودة  

عقود القانونية مع المشتركين وبنوك  االتفاقيات وال 
النظام األساسي، وبروتوكول  كذلك إعداد التسوية، و 

المزايا والحصانات. تم عرض اإلطار القانوني على  
تم  لجنة اإلشراف المنبثقة عن مجلس المحافظين، و 

ع المصارف المركزية ومؤسسات  تعميمها على جمي 
    . النقد العربية 

ت، في دولة اإلمارات  كذلك، تم التواصل مع السلطا 
العربية المتحدة، بشأن النظام األساسي للمؤسسة  
واتفاقية المقر، للبدء في اإلجراءات المتعلقة باستصدار  

  ، كذلك   مرسوم اتحادي يعتمد اإلطار القانوني للمؤسسة.  
مع البنوك التي   لمتعلقة باالتفاقيات الوثائق ا تم انجاز 

ستشارك في النظام، وبنوك حسابات اإليداع، إضافة إلى  
إطار  ، و القواعد اإلجرائية لعمليات النظام  وثيقة إعداد 

أخذاً باالعتبار المبادئ والممارسات  لمؤسسة، ا حوكمة 
  الدولية السليمة المتعارف عليها والتجارب المماثلة.  

  
لحلول  ا حول  فقد تمحور ، ر الثاني لمسا ل أما بالنسبة 

التقنية المعمول بها عالمياً في تنفيذ عمليات الدفع  
من حيث مرونة  والتقاص للمعامالت العابرة للحدود، 

لمواكبة التطورات التي قد تطرأ على  االستخدام 
التكيف مع احتياجات الدول  ، و مجاالت عمل المؤسسة 

تحالف يضم  األعضاء. في هذا السياق، تم التعاقد مع 
الشركات المتخصصة في الحلول التقنية،    مجموعة من 

وأنظمة الدفع والتسويات اإللكترونية العابرة للحدود،  
  تجهيز باشرت شركات التحالف العمل على  حيث 

نظام البنية التحتية،  بما يشمل مركز البيانات األول، 
ومعدات الشبكة، وفقاً للخطة المتفق عليها، إضافة إلى  

م التقني وتجهيز  مل على إنجاز التصمي بدء الع 
تركيب  كما تم الشروع في  التطبيقات وتكوين البرامج.  

خدمات التواصل مع  توفير معدات االتصاالت، و 
  .  جمعية "سويفت" 

  
إدراكاً من الصندوق ألهمية العنصر البشري في نجاح  

ى  المؤسسة في تحقيق األهداف المنشودة من إنشائها، أول 
إنشاء    ل الستكما   بالمسار الثالث  كبيراً  الصندوق اهتماماً 

المتعلق باستقطاب كوادر تتمتع بالخبرات   ، المؤسسة 
مجال عمل المؤسسة، حيث تم  في الدولية واإلقليمية 

للمساعدة  التعاقد مع شركة توظيف عالمية متخصصة،  
  ختيار الكوادر من ذوي الخبرات المالئمة.  في ا 

  
حول   ، الرابع  المسار بإطار  ، تركزت جهود الصندوق 

  سم اإل تطوير الهوية اإلعالمية، بما يشمل تحديد 
إطار العالقات العامة  وضع التجاري للمؤسسة، و 

واإلعالم، وبناء منصة الموقع الرقمي وتوصيف  
محتواه. في هذا السياق، تم التعاقد مع شركة استشارية  
متخصصة، إلعداد الرؤية المؤسسية وتصميم الهوية،  

اعتماد  ، حيث تم مها في التواصل استخدا التي سيتم 
جرى  و مسمى "بُنَى" للنظام الذي تديره المؤسسة، 

   .  تصميم شعار المؤسسة 
  

المتعلق بالتواصل  ، المسار الخامس بخصوص 
والتشاور مع جميع األطراف والجهات ذات العالقة،  

في مقدمتها المجلس الموقر لمحافظي المصارف  و 
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والمنسقين الذين تم  ربية، المركزية ومؤسسات النقد الع 
، نظم الصندوق  المصارف المركزية تعيينهم من قبل 

، اجتماع لمجموعة الخبراء التي  2019  فبراير   18يوم  
تضم ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك  

ومؤسسة بيل   ر يوروكلي التسويات الدولية ومؤسسة 
  فبراير  19يوم  ، ومليندا غيتس، تبعه اجتماع آخر 

جموعة المنسقين من المصارف المركزية  لم  ، 2019
ن  ومؤسسات النقد العربية. كذلك نظم الصندوق اجتماعي 

مماثلين لمجموعة الخبراء ومجموعة المنسقين، يومي  
. هدفت هذه االجتماعات إلى  2019سبتمبر  9و  8

اإلحاطة بتطور مسارات العمل المختلفة لالستفادة من  
كذلك تم في هذا    مالحظات ومقترحات الفنيين والخبراء. 

الصدد، متابعة التواصل مع البنك الفدرالي االحتياطي  
المركزي األوروبي، حيث تمت  األمريكي والبنك 

المقاصة العربية.  مشروع  إحاطتهم علماً بتطورات تنفيذ  
كذلك جرى تقديم عرض حول نظام المقاصة العربية  
في اجتماع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية  

لمالية التابعة لبنك التسويات الدولية. في ذات السياق،  ا 
توى حول "دور  نظم الصندوق المؤتمر عالي المس 

ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي  
في مدينة    2019مارس    28و   27اإلقليمي" خالل يومي  

أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. ناقش المؤتمر  
لدفع واالبتكارات الحديثة في هذا الشأن،  اتجاهات نظم ا 

  .والتحديات والمخاطر المرتبطة بها 
  

أكتوبر،    27يومي  خالل  نظم الصندوق  خر،  من جانب آ 
، في مدينة أبو ظبي، ورشتي عمل  2019نوفمبر    26و 

، بالتنسيق مع  بنظام "بُنى"  التحاق البنوك حول 
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. شارك  

البنوك التجارية التي سبق ترشيحها    تين عمال الورش أ في  
حيث  ،  من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية 

تم التركيز على تقديم شرح للجوانب المتعلقة بالخدمات،  
وإدارة السيولة، والمتطلبات التقنية لالرتباط بالنظام،  
إضافة إلى التطبيقات المتعلقة باالمتثال، واألدلة  

  يعد أيضاً،  جرائية لعمل النظام. التنظيمية واإل  والقواعد 
يتم إرسالها  تقارير شهرية حول تقدم العمل الصندوق 

إلى أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية  
  لنقد العربية. ا ومؤسسات  

  
   ،دعم وتطوير القدرات اإلحصائية في الدول العربية

 " عربستات " اإلحصاءات العربية  بإطار مبادرة  
  

أتي تو  ة عن  ـي ة والموثوـق فير اإلحصـــــاءات الشـــــامـل
اـمات   ــمن أولوـيات واهتـم ــادات العربـية، ضــ االقتصــ
ات   اـن ك البـي ة توفير تـل ه ألهمـي اً مـن دوق، إدراـك ـــن الصــ
لتعزيز العمل في المجاالت االقتصـــادية والمالية للدول  
العربية. في هذا الصـدد، اسـتمر الصـندوق، خالل عام  

حصــائية، وإعداد  انات اإل البي ، في تحديث قواعد  2019
وتطوير النـشرات والتقارير االقتـصادية، التي يـصدرها  
ا على الموقع اإللكتروني   ــرـه ة، ونشــ ــورة دورـي بصــ
للصـــندوق، إضـــافة إلى توفير المالحق اإلحصـــائية  

ــادي العربي الموحد.  ــملت األعمال    للتقرير االقتصـ شـ
ــاالت   ــدوق ـفي اـلـمج ــب الصــــن ــان ـنـجزة ـمن ج ـم اـل

ة، خالل عـ  العـمل على تعزيز  ، 2019ام اإلحصــــائـي
تطوير قدرات الكوادر الفنية في الهياكل اإلحصــائية  و 

ــات والتقارير  نظم   . في الدول العربية، وإعداد الدراسـ
ــنـدوق، خالل  دورات  2019عـام الصــ ، عـدد من اـل

التدريبية المتخصـصـة في المجاالت اإلحصـائية، ذات  
األولويـة، من خالل معهـد التـدريـب وبنـاء القـدرات  

في مجاالت تشمل تحليل البيانات واالقتصاد    ابع له، الت 
القياســي والنمذجة االقتصــادية، واإلحصــاءات المالية  

ــبة  ، والنقدية  ــي أهمية بالنسـ ــوعات تكتسـ وهي موضـ
  للدول العربية. 

  
في سياق تبني الصندوق لمبادرة اإلحصاءات العربية  
"عربستات"، وتوليه مهام أمانة لجنتها الفنية، تم تنظيم  

نوفمبر   7- 6السادس للجنة، خالل الفترة االجتماع 
األجهزة اإلحصائية،   ممثلين عن ، بحضور 2019

والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  
ن الخبراء اإلقليميين  ووزارات المالية، وعدد كبير م 

والدوليين في مجال اإلحصاء. شارك في االجتماع  
يمية  بصفة مراقب العديد من المؤسسات الدولية واإلقل 

المعنية بالعمل اإلحصائي من بينها صندوق النقد  
الدولي، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  
باألمم المتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، ولجنة  

إيرفنج فيشر" المعنية بإحصاءات البنوك المركزية  " 
البنك اإلسالمي للتنمية،  و في بنك التسويات الدولية، 

ائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج  لمركز اإلحص ا و 
مجلس النقد  و البنك األفريقي للتنمية، و ، العربية 

نك  وب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، و الخليجي، 
  بنك األفريقي للتنمية. فرنسا المركزي، وال 

  
استعرض االجتماع تجارب الدول العربية 
والمؤسسات اإلقليمية والدولية في مجاالت تطبيق 

يفات اإلحصائية في مختلف القطاعات التصن
واالقتصادية  االقتصادية، ونشر البيانات اإلحصائية

)، SDDSباستخدام النظام الخاص لنشر البيانات (
ومعالجة الموسمية في الحسابات القومية، ومنهجية 
إعداد إحصاءات بند السياحة وكيفية احتسابها ضمن 
ميزان المدفوعات، وإحصاءات قطاع الخدمات 

 واإلحصاءاتالدين العام، المالية، وإحصاءات 
  ومؤشرات بيئة األعمال. والمالية،ية دالنق
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   تعزيز الشمول المالي في الدول العربية  
  

يقوم الصندوق بالعديد من الجهود الرامية لتعزيز  
مبادرة تعزيز  بإطار    ، الدول العربية في  الشمول المالي  

التي  ، (FIARI)الشمول المالي في الدول العربية 
يتبناها، ويتولى أمانتها الفنية منذ انطالقها في عام  

. في هذا السياق، قام الصندوق خالل عام  2018
المسوحات اإلحصائية لجانب  إنجاز "نموذج  ، ب 2019

الطلب على الخدمات المالية لقطاع المشروعات  
متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع  

لتعزيز الشمول المالي في الدول  فريق العمل اإلقليمي 
إصدار  و والوكالة األلمانية للتنمية (جايكا)، ، العربية 

جهود  كتاب "الشمول المالي في الدول العربية: ال 
والسياسات والتجارب"، الذي تناول موضوعات عدة،  

التنمية    أهداف   من بينها دور الشمول المالي في تحقيق 
شرات الشمول  المستدامة، وتعزيز سبل االرتقاء بمؤ 

 المالي في المنطقة العربية.  
  

واصل الصندوق، أنشطته المعتادة ضمن فعاليات  كما 
يوم  مؤتمراً تم تنظيم  حيث  اليوم العربي للشمول المالي، 

، تحت شعار "الشمول المالي نحو  2019أبريل  28
تم استعراض منجزات  حيث  ، التنمية المستدامة" 

للشمول المالي في الدول  وبرنامج عمل المبادرة اإلقليمية  
العربية، وتقديم عرضين حول "المنهجية األمثل لتمويل  
المجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين  

الحرفيين"، و"التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز  و 
  المختبر التنظيمي لالبتكارات المالية".    - الشمول المالي  

  
،  2019بر سبتم   16من جانب آخر، نظم الصندوق يوم  

في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ورشة  
عمل رفيعة المستوى حول "تمويل المشروعات  

والمتوسطة"، بالتعاون مع صندوق النقد  الصغيرة 
الدولي، حيث تم خالل الورشة مناقشة عدد من  

  المرتبطة بسبل تعزيز وصول  الموضوعات 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من  

قنوات الرسمية، وسبل توفير الدعم الحكومي، فضالً  ال 
عن التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات  

لمشروعات، مثل  هذه ا فائدة ل سمية بديلة تمويلية ر 
التمويل الجماعي، والتحديات القانونية التي تواجه  

لإلعسار المالي،   قوانين القطاع،  مثل عدم وجود 
تم خالل الورشة  كما  .وضمان األصول المنقولة 

استعراض تقرير إنجازات المبادرة العربية للشمول  
 المالي في الدول العربية. 

 
  
  

   تعزيز أطر التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية
 والدولية 

  
ات   ه مع المنظـم د عالقـت في إـطار الحرص على توطـي
والمؤـسـسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية، أطلق  

ــنـدوق النقـد ا  ، بـالتعـاون مع  2019عـام  لعربي صــ
ــندوق النقد والبنك الدوليين، "التقرير الثاني حول   صــ
ــة ـمع اـلـبـنوك  ــاـلـمي ــة اـلع ــل ــات اـلـبـنوك اـلـمراســ ـعالق
والمؤسـسـات المالية في الدول العربية"، الذي تضـمن  
تطور نســـبة البنوك المســـتجيبة مع البنوك المراســـلة 

  حول متوســــط عدد ، وبيانات  2012العالمية منذ عام 
الحســابات التي تم إغالقها أو تلك التي أصــبحت غير  

،  2018- 2016نشـــطة أو مقيدة ســـنوياً، خالل الفترة 
 مقارنة بالسنوات السابقة لتلك الفترة.  

  
في نفس اإلطار، أصــدر الصــندوق دراســة مشــتركة  
بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، حول  

الصيرفة    ي ف ويل اإلرهاب  غسل األموال وتم   مخاطر " 
تناولت أسـاليب واتجاهات وأنواع غسـل   ، " اإلسـالمية 

ات  الخـدـم ة ـب ـــل اب ذات الصــ ل اإلرـه األموال وتموـي
ريعة  واألدوات المصـرفية اإلـسالمية المتوافقة مع الـش

الوـضع الحالي  الدراـسة   اـستعرـضت  ، اإلـسالمية. كذلك 
انونـية والتنظيمـية لمـكافـحة غســــل األموال   لألطر الـق

اب وتم  ل اإلرـه ا البنوك   ، وـي ل فيـه دول التي تعـم في اـل
ــالمـية  ــل  لتقييم  ، اإلســ ـمدى مواكـبة نظم مـكافـحة غســ

  األموال وتمويــل اإلرهــاب المتبعــة بــالــدول العربيــة 
  خصائص ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. ل 

  
ــندوق يومي     1و مارس    31من جانب آخر، نظم الصـ

ــرائب في الدول  ،  2019أبريل   المنتدى اإلقليمي للضـ
ــريبية  عنوان  العربية، تحت   ــات الض ــياس "توازن الس

بين اإلدارة والتنافســية"، بالشــراكة مع وزارة المالية، 
والهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية  

ب  و المتحـدة،  ــراـئ دولي للضــ اون مع المركز اـل التـع ـب
مسؤولين بوزارات  واالستثمار. حضر المنتدى كبار ال 
ــاد والتجارة، وال  ــارف المركزية  المالية واالقتصـ مصـ

ومؤسسات النقد العربية، وهيئات الضرائب في الدول 
العربية. كما شــارك في المنتدى ممثلين عن صــندوق  
ــاون   ــة والتع ــة التنمي ــدوليين ومنظم ــك ال ــد والبن النق
ــريبية   ــات الضـ ــياسـ ــادي. ناقش المنتدى السـ االقتصـ

ح الضــريبي لتعزيز الكفاءة ودعم  ومتطلبات اإلصــال 
 .مالية في الدول العربية فرص االستدامة ال 

  
،  2019مارس    28و   27كذلك، نظم الصندوق، يومي  

المؤتمر اإلقليمي عالي المسـتوى حول "دور ترتيبات  
الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي اإلقليمي"،  

ــراـكة مع الوـكاـلة األلـمانـية للتنمـية، حـيث  ـناقش  ـبالشــ
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ــوعات المتعلقة باالبتكا  رات  المؤتمر عدد من الموضــ
ــتقـبل نظم اـلدفع   الـحديـثة في مـجال الـمدفوـعات، ومســ
عبر الـحدود في المنطـقة العربـية، والفرص والتحديات  
التي تواجــه الجهــات المختلفــة في تنظيم نظم الــدفع، 
ــرافيــة لمواكبــة التطورات   ــلطــات اإلشــ ودور الســ

، والمخاطر والتحديات  الحاصــلة على الصــعيد التقني 
دفع عبر  ا نظم اـل دود  التي تواجهـه اصـــــة من   ، الـح ـخ

ة   اـي أمين حـم ة ـت ة، وكيفـي دات اإللكترونـي دـي ة التـه احـي ـن
ــالـمة ـهذه النظم، ودورـها في تـقديم ـخدـمات ـمالـية   وســ

، في متناول األفراد الذين ال يـستفيدون مناـسبة بأـسعار  
من الخدمات المـصرفية، بغية تعزيز وترـسيخ الشمول  

م  لـمالي في المنطـقة العربـية، إلى ـجاـنب دور ـهذه النظ ا 
العالمي  في تعزيز وترسيخ التكامل واالستقرار المالي  

   .اإلقليمي و 
  

ــتوى من كل   ــارك في المؤتمر ممثلين رفيعي المسـ شـ
من البنك الدولي، والبنك المركزي األوروبي، وسلطة  
ة،  انـي ة األلـم ــرفـي ة المصــ النـقد في هونج كونغ، والهيـئ
وجمعية ـسويفت، ومؤـسسة يوروكلير، إلى جانب عدد 

ــار  ــؤولين والخبراء من المصــــــارف  من كب المســ
اق المال في  المركزية ووزارات المالية وهيئات أســـو 

الدول العربية، والبنوك التجارية والمؤســســات المالية  
والمصـرفية وجمعيات المصـارف وشـركات التقنيات  

  المالية الحديثة.  
  

أيـضاً، نظم الـصندوق، بالمـشاركة مع معهد االـستقرار 
ــويات الدولية، ولجنة   ، التابع (FSI)المالي   لبنك التســ

معهد التمويل    بازل للرقابة المصـــرفية، وبالتعاون مع 
ــر عالي  (IIF)الدولي   ــنوي الرابع عش ، االجتماع الس

ــة   ــالمي ــة الع ــرفي ــايير المصــ ــتوى حول المع المســ
ة، يومي  ابـي ة والرـق ــريعـي ات التشــ   12و  11واألولوـي

ــمبر  ة أبو ظبي. شـــــارك في  2019ديســ ديـن ، في ـم
محافظي البنوك المركزية ومؤســســات النقد  االجتماع  

ــرفـية العربـية ونوابهم، وـمدراء إدار  ات الرـقاـبة المصــ
واالســـتقرار المالي، إضـــافة إلى مســـؤولين رفيعي  
المـستوى يمثلون مؤـسـسات مـصرفية عربية، وهيئات  
ب ممثلين عن   اـن ات، إلى ـج امـع ال، والـج ــواق الـم أســ
ــات دولية، منها البنك المركزي األوروبي،  ــســ   مؤســ
نغافورة،   لطة النقد في ـس والبنك الوطني البلجيكي، وـس

اط  ك االحتـي د  والبـن ا، ومعـه درالي لجنوب أفريقـي ي الفـي
  .التمويل الدولي 

  
تضــمن برنامج االجتماع مناقشــة موضــوعات هامة،  
دة  ة الجـدـي ابـي ة والرـق ــرافـي ات اإلشــ ا األولوـي من بينـه
لمواكبة التوســع في اســتخدام التقنيات المالية الحديثة، 
ومواجهة التهديدات اإللكترونية، وتجارب الســـلطات 

ــرافية والرقابية  ــراف   اإلشـ في تطبيق اللوائح، واإلشـ
  على مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة. 

  
ارك الصـندوق، بصـفة مراقب، في  من جانب آخر،  ـش

ــرين لمجموعة العمل المالي   ــع والعشـ االجتماع التاسـ
ا (مينافاتف)، لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي 

ان خالل الفترة    25 –  23الـذي عقـد في مـدينـة عمـّ
ل  ث 2019أبرـي دوق ، حـي ـــن ــتعرض الصــ خالل  اســ

ــترك، الـذي أعـده مع  االجتمـاع  نتـائج التقرير المشــ
صــندوق النقد الدولي، حول عالقات البنوك المراســلة 
ــات الـمالـية في اـلدول   ــســ الـعالمـية مع البنوك والمؤســ

ائج ورقـ  ك نـت ذـل ة، وـك ة العمـل، التي شـــــارك  العربـي
ـــندوق في إـعدادـها مع  ة الصــ الـي مجلس الـخدـمات الـم

ــالمـية اإل  ــل األموال وتموـيل  ، حول ســ "مـخاطر غســ
    . الصيرفة اإلسالمية"   في اإلرهاب  

  
   وأسواق المال العربية األنظمة المالية،  دعم تطوير 
  

في تقديم الدعم   2019استمر الصندوق خالل عام 
لمالي والمصرفي  الفني الالزم لتطوير القطاع ا 

المبادرات  وأسواق المال في الدول العربية، من خالل  
التي يتبناها، والمؤتمرات واالجتماعات وورش العمل  
عالية المستوى، التي يتعاون في تنظيمها مع  

على   .المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية ذات الصلة 
صعيد متابعة الصندوق ألداء األسواق المالية  

العربية، واصل الصندوق إصدار  والبورصات 
ق المالية العربية، ليصل  حول األسوا   الربعية النشرات  

عددها إلى سبع وتسعون عدداً منذ البدء في إصدارها.  
تتناول النشرات الفصلية أبرز التطورات االقتصادية  
ذات العالقة بنشاط األسواق المالية العربية، وأهم  

ى جانب تحليل أداء  التطورات التشريعية والتنظيمية، إل 
  أسواق األوراق المالية ونشاطها. 

  
نظم الصندوق االجتماع الثالث لمجموعة عمل  كما 

السياسة النقدية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية  
نوفمبر    14- 13خالل الفترة    ي أبو ظب نعقد في مدينة  المُ 

. حضر االجتماع عدداً من المسؤولين رفيعي  2019
المركزية ومؤسسات النقد   المستوى من المصارف 

من المدراء التنفيذيين  عربياً ودولياً، إضافة إلى عدد 
  للبنوك والمؤسسات المالية في البلدان العربية.  

  
انعكاسات التطورات  تناولت النقاشات خالل االجتماع  

االقتصادية والمالية الدولية على إدارة السياسة النقدية  
، إضافة إلى  عربية بالدول ال   وأنشطة القطاع المصرفي 

التمويل والسيولة  التحديات المرتبطة بمصادر 
المصرفية في ظل التطورات على صعيد األسعار  
  .العالمية للنفط، وغيرها من الموضوعات ذات العالقة 
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   تعزيز الشمول المالي في الدول العربية  
  

يقوم الصندوق بالعديد من الجهود الرامية لتعزيز  
مبادرة تعزيز  بإطار    ، الدول العربية في  الشمول المالي  

التي  ، (FIARI)الشمول المالي في الدول العربية 
يتبناها، ويتولى أمانتها الفنية منذ انطالقها في عام  

. في هذا السياق، قام الصندوق خالل عام  2018
المسوحات اإلحصائية لجانب  إنجاز "نموذج  ، ب 2019

الطلب على الخدمات المالية لقطاع المشروعات  
متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع  

لتعزيز الشمول المالي في الدول  فريق العمل اإلقليمي 
إصدار  و والوكالة األلمانية للتنمية (جايكا)، ، العربية 

جهود  كتاب "الشمول المالي في الدول العربية: ال 
والسياسات والتجارب"، الذي تناول موضوعات عدة،  

التنمية    أهداف   من بينها دور الشمول المالي في تحقيق 
شرات الشمول  المستدامة، وتعزيز سبل االرتقاء بمؤ 

 المالي في المنطقة العربية.  
  

واصل الصندوق، أنشطته المعتادة ضمن فعاليات  كما 
يوم  مؤتمراً تم تنظيم  حيث  اليوم العربي للشمول المالي، 

، تحت شعار "الشمول المالي نحو  2019أبريل  28
تم استعراض منجزات  حيث  ، التنمية المستدامة" 

للشمول المالي في الدول  وبرنامج عمل المبادرة اإلقليمية  
العربية، وتقديم عرضين حول "المنهجية األمثل لتمويل  
المجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين  

الحرفيين"، و"التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز  و 
  المختبر التنظيمي لالبتكارات المالية".    - الشمول المالي  

  
،  2019بر سبتم   16من جانب آخر، نظم الصندوق يوم  

في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ورشة  
عمل رفيعة المستوى حول "تمويل المشروعات  

والمتوسطة"، بالتعاون مع صندوق النقد  الصغيرة 
الدولي، حيث تم خالل الورشة مناقشة عدد من  

  المرتبطة بسبل تعزيز وصول  الموضوعات 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من  

قنوات الرسمية، وسبل توفير الدعم الحكومي، فضالً  ال 
عن التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات  

لمشروعات، مثل  هذه ا فائدة ل سمية بديلة تمويلية ر 
التمويل الجماعي، والتحديات القانونية التي تواجه  

لإلعسار المالي،   قوانين القطاع،  مثل عدم وجود 
تم خالل الورشة  كما  .وضمان األصول المنقولة 

استعراض تقرير إنجازات المبادرة العربية للشمول  
 المالي في الدول العربية. 

 
  
  

   تعزيز أطر التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية
 والدولية 

  
ات   ه مع المنظـم د عالقـت في إـطار الحرص على توطـي
والمؤـسـسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية، أطلق  

ــنـدوق النقـد ا  ، بـالتعـاون مع  2019عـام  لعربي صــ
ــندوق النقد والبنك الدوليين، "التقرير الثاني حول   صــ
ــة ـمع اـلـبـنوك  ــاـلـمي ــة اـلع ــل ــات اـلـبـنوك اـلـمراســ ـعالق
والمؤسـسـات المالية في الدول العربية"، الذي تضـمن  
تطور نســـبة البنوك المســـتجيبة مع البنوك المراســـلة 

  حول متوســــط عدد ، وبيانات  2012العالمية منذ عام 
الحســابات التي تم إغالقها أو تلك التي أصــبحت غير  

،  2018- 2016نشـــطة أو مقيدة ســـنوياً، خالل الفترة 
 مقارنة بالسنوات السابقة لتلك الفترة.  

  
في نفس اإلطار، أصــدر الصــندوق دراســة مشــتركة  
بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، حول  

الصيرفة    ي ف ويل اإلرهاب  غسل األموال وتم   مخاطر " 
تناولت أسـاليب واتجاهات وأنواع غسـل   ، " اإلسـالمية 

ات  الخـدـم ة ـب ـــل اب ذات الصــ ل اإلرـه األموال وتموـي
ريعة  واألدوات المصـرفية اإلـسالمية المتوافقة مع الـش

الوـضع الحالي  الدراـسة   اـستعرـضت  ، اإلـسالمية. كذلك 
انونـية والتنظيمـية لمـكافـحة غســــل األموال   لألطر الـق

اب وتم  ل اإلرـه ا البنوك   ، وـي ل فيـه دول التي تعـم في اـل
ــالمـية  ــل  لتقييم  ، اإلســ ـمدى مواكـبة نظم مـكافـحة غســ

  األموال وتمويــل اإلرهــاب المتبعــة بــالــدول العربيــة 
  خصائص ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. ل 

  
ــندوق يومي     1و مارس    31من جانب آخر، نظم الصـ

ــرائب في الدول  ،  2019أبريل   المنتدى اإلقليمي للضـ
ــريبية  عنوان  العربية، تحت   ــات الض ــياس "توازن الس

بين اإلدارة والتنافســية"، بالشــراكة مع وزارة المالية، 
والهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات العربية  

ب  و المتحـدة،  ــراـئ دولي للضــ اون مع المركز اـل التـع ـب
مسؤولين بوزارات  واالستثمار. حضر المنتدى كبار ال 
ــاد والتجارة، وال  ــارف المركزية  المالية واالقتصـ مصـ

ومؤسسات النقد العربية، وهيئات الضرائب في الدول 
العربية. كما شــارك في المنتدى ممثلين عن صــندوق  
ــاون   ــة والتع ــة التنمي ــدوليين ومنظم ــك ال ــد والبن النق
ــريبية   ــات الضـ ــياسـ ــادي. ناقش المنتدى السـ االقتصـ

ح الضــريبي لتعزيز الكفاءة ودعم  ومتطلبات اإلصــال 
 .مالية في الدول العربية فرص االستدامة ال 

  
،  2019مارس    28و   27كذلك، نظم الصندوق، يومي  

المؤتمر اإلقليمي عالي المسـتوى حول "دور ترتيبات  
الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي اإلقليمي"،  

ــراـكة مع الوـكاـلة األلـمانـية للتنمـية، حـيث  ـناقش  ـبالشــ
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ــوعات المتعلقة باالبتكا  رات  المؤتمر عدد من الموضــ
ــتقـبل نظم اـلدفع   الـحديـثة في مـجال الـمدفوـعات، ومســ
عبر الـحدود في المنطـقة العربـية، والفرص والتحديات  
التي تواجــه الجهــات المختلفــة في تنظيم نظم الــدفع، 
ــرافيــة لمواكبــة التطورات   ــلطــات اإلشــ ودور الســ

، والمخاطر والتحديات  الحاصــلة على الصــعيد التقني 
دفع عبر  ا نظم اـل دود  التي تواجهـه اصـــــة من   ، الـح ـخ

ة   اـي أمين حـم ة ـت ة، وكيفـي دات اإللكترونـي دـي ة التـه احـي ـن
ــالـمة ـهذه النظم، ودورـها في تـقديم ـخدـمات ـمالـية   وســ

، في متناول األفراد الذين ال يـستفيدون مناـسبة بأـسعار  
من الخدمات المـصرفية، بغية تعزيز وترـسيخ الشمول  

م  لـمالي في المنطـقة العربـية، إلى ـجاـنب دور ـهذه النظ ا 
العالمي  في تعزيز وترسيخ التكامل واالستقرار المالي  

   .اإلقليمي و 
  

ــتوى من كل   ــارك في المؤتمر ممثلين رفيعي المسـ شـ
من البنك الدولي، والبنك المركزي األوروبي، وسلطة  
ة،  انـي ة األلـم ــرفـي ة المصــ النـقد في هونج كونغ، والهيـئ
وجمعية ـسويفت، ومؤـسسة يوروكلير، إلى جانب عدد 

ــار  ــؤولين والخبراء من المصــــــارف  من كب المســ
اق المال في  المركزية ووزارات المالية وهيئات أســـو 

الدول العربية، والبنوك التجارية والمؤســســات المالية  
والمصـرفية وجمعيات المصـارف وشـركات التقنيات  

  المالية الحديثة.  
  

أيـضاً، نظم الـصندوق، بالمـشاركة مع معهد االـستقرار 
ــويات الدولية، ولجنة   ، التابع (FSI)المالي   لبنك التســ

معهد التمويل    بازل للرقابة المصـــرفية، وبالتعاون مع 
ــر عالي  (IIF)الدولي   ــنوي الرابع عش ، االجتماع الس

ــة   ــالمي ــة الع ــرفي ــايير المصــ ــتوى حول المع المســ
ة، يومي  ابـي ة والرـق ــريعـي ات التشــ   12و  11واألولوـي

ــمبر  ة أبو ظبي. شـــــارك في  2019ديســ ديـن ، في ـم
محافظي البنوك المركزية ومؤســســات النقد  االجتماع  

ــرفـية العربـية ونوابهم، وـمدراء إدار  ات الرـقاـبة المصــ
واالســـتقرار المالي، إضـــافة إلى مســـؤولين رفيعي  
المـستوى يمثلون مؤـسـسات مـصرفية عربية، وهيئات  
ب ممثلين عن   اـن ات، إلى ـج امـع ال، والـج ــواق الـم أســ
ــات دولية، منها البنك المركزي األوروبي،  ــســ   مؤســ
نغافورة،   لطة النقد في ـس والبنك الوطني البلجيكي، وـس

اط  ك االحتـي د  والبـن ا، ومعـه درالي لجنوب أفريقـي ي الفـي
  .التمويل الدولي 

  
تضــمن برنامج االجتماع مناقشــة موضــوعات هامة،  
دة  ة الجـدـي ابـي ة والرـق ــرافـي ات اإلشــ ا األولوـي من بينـه
لمواكبة التوســع في اســتخدام التقنيات المالية الحديثة، 
ومواجهة التهديدات اإللكترونية، وتجارب الســـلطات 

ــرافية والرقابية  ــراف   اإلشـ في تطبيق اللوائح، واإلشـ
  على مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة. 

  
ارك الصـندوق، بصـفة مراقب، في  من جانب آخر،  ـش

ــرين لمجموعة العمل المالي   ــع والعشـ االجتماع التاسـ
ا (مينافاتف)، لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي 

ان خالل الفترة    25 –  23الـذي عقـد في مـدينـة عمـّ
ل  ث 2019أبرـي دوق ، حـي ـــن ــتعرض الصــ خالل  اســ

ــترك، الـذي أعـده مع  االجتمـاع  نتـائج التقرير المشــ
صــندوق النقد الدولي، حول عالقات البنوك المراســلة 
ــات الـمالـية في اـلدول   ــســ الـعالمـية مع البنوك والمؤســ

ائج ورقـ  ك نـت ذـل ة، وـك ة العمـل، التي شـــــارك  العربـي
ـــندوق في إـعدادـها مع  ة الصــ الـي مجلس الـخدـمات الـم

ــالمـية اإل  ــل األموال وتموـيل  ، حول ســ "مـخاطر غســ
    . الصيرفة اإلسالمية"   في اإلرهاب  

  
   وأسواق المال العربية األنظمة المالية،  دعم تطوير 
  

في تقديم الدعم   2019استمر الصندوق خالل عام 
لمالي والمصرفي  الفني الالزم لتطوير القطاع ا 

المبادرات  وأسواق المال في الدول العربية، من خالل  
التي يتبناها، والمؤتمرات واالجتماعات وورش العمل  
عالية المستوى، التي يتعاون في تنظيمها مع  

على   .المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية ذات الصلة 
صعيد متابعة الصندوق ألداء األسواق المالية  

العربية، واصل الصندوق إصدار  والبورصات 
ق المالية العربية، ليصل  حول األسوا   الربعية النشرات  

عددها إلى سبع وتسعون عدداً منذ البدء في إصدارها.  
تتناول النشرات الفصلية أبرز التطورات االقتصادية  
ذات العالقة بنشاط األسواق المالية العربية، وأهم  

ى جانب تحليل أداء  التطورات التشريعية والتنظيمية، إل 
  أسواق األوراق المالية ونشاطها. 

  
نظم الصندوق االجتماع الثالث لمجموعة عمل  كما 

السياسة النقدية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية  
نوفمبر    14- 13خالل الفترة    ي أبو ظب نعقد في مدينة  المُ 

. حضر االجتماع عدداً من المسؤولين رفيعي  2019
المركزية ومؤسسات النقد   المستوى من المصارف 

من المدراء التنفيذيين  عربياً ودولياً، إضافة إلى عدد 
  للبنوك والمؤسسات المالية في البلدان العربية.  

  
انعكاسات التطورات  تناولت النقاشات خالل االجتماع  

االقتصادية والمالية الدولية على إدارة السياسة النقدية  
، إضافة إلى  عربية بالدول ال   وأنشطة القطاع المصرفي 

التمويل والسيولة  التحديات المرتبطة بمصادر 
المصرفية في ظل التطورات على صعيد األسعار  
  .العالمية للنفط، وغيرها من الموضوعات ذات العالقة 
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   تعزيز قدرات الدول العربية في مجال التقنيات المالية
 الحديثة  

 
ثة  أنشأ الصندوق مجموعة عمل التقنيات المالية الحدي 

مية استخدامات  لتزايد أه منه إدراكاً في الدول العربية، 
  التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي 

، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة  العربي 
هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى  
العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز  

كذلك، تضمنت   .العمليات المالية والمصرفية  كفاءة 
أصحاب المعالي وزراء المالية العرب  توجيهات 

وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف  
متابعة  ، ضرورة المركزية ومؤسسات النقد العربية 

    . تطبيقات التقنيات المالية وتطورها 
  

تهدف المجموعة التي يتولى صندوق النقد العربي  
حاضنة للتقنيات  إلى إرساء دعائم بيئة لفنية، أمانتها ا 

المالية الحديثة في الدول العربية من خالل تبادل  
التجارب والخبرات وتعزيز المعرفة المتنوعة لدعم  
صناعة التقنيات المالية الحديثة وتنمية االبتكار،  

مواضيع التقنيات المالية الحديثة   حول  التشاور و 
طها وتنظيمها في الدول  وبلورة الرؤى المختلفة لتنشي 

دورات تدريبية وورش عمل  امة  اق إضافةً إلى      العربية. 
هذا  نقل المعرفة وبناء القدرات حول من أجل 

  الموضوع وقضاياه المختلفة. 
  

تضم المجموعة في عضويتها ممثلين عن المصارف  
ات النقد العربية، ووزارات المالية،  المركزية ومؤسس 

وجمعيات    ، ات المصارف جمعي و وهيئات أسواق المال،  
والبنوك التجارية، وشركات   ُمقدمي الخدمات المالية، 

ممثلين عن الكيانات المهتمة بتنمية  و الخدمات المالية، 
حاضنات ومسرعات   مثل  ، ومساعدة األعمال الناشئة 

إضافة إلى    ، األعمال على المستوى االقليمي والدولي 
يثة في  ممثلين عن مقدمي خدمات التقنيات المالية الحد 

، وخبراء من مختلف المؤسسات  والعالم  الدول العربية 
واألطر المالية اإلقليمية والدولية، إلى جانب عدد من  

ت  مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيا 
    المالية الحديثة. 

  
تعتمد المجموعة في إنجاز أعمالها على برنامج عمل  

التقنيات    يشمل إصدار مبادئ توجيهية في مختلف قضايا 
وقواعد اعرف   ، مثل الهوية الرقمية  ، المالية الحديثة 

وتقنيات البلوك    ، واألمن االلكتروني   ، عميلك االلكترونية 
مويل البديل  وأدوات الت  ، والسجالت الالمركزية  ، تشين 

واألصول الُمشفرة،   ، باستخدام التقنيات المالية الحديثة 
تها،  والعمليات المصرفية المفتوحة وواجهات تطبيقا 

تطورات العمالت  ، و تطورات قابلية التشغيل البيني و 

. إضافة إلى  الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية 
في  إرشادات بناء استراتيجيات التقنيات المالية الحديثة 

الدول العربية، ومعجم ألفاظ باللغات العربية  
وأوراق عمل وسياسات، بما   ، واالنجليزية والفرنسية 

في الدول العربية على تطوير  يساعد السلطات 
استخدامات التقنيات المالية الحديثة لديها وتنظيمها،  
  بالشكل الذي يتناسب مع استراتيجيات ورؤى كل دولة.   

استحداث لجنة تنفيذية  تم  قد  ، ف أما عن حوكمة المجموعة 
للمجموعة، تضم أعضاء يمثلون السلطات اإلشرافية في  

مصارف  ال محافظي الدول العربية على مستوى نواب 
وزارات   ، ووكالء عربية ال نقد ال مركزية ومؤسسات ال 

،  الدول العربية المصارف في  ات واتحاد المالية، 
مثل البنك الدولي   ، وممثلين آخرين لمؤسسات دولية 

التنسيق    في   مهام اللجنة   تتمثل والوكالة األلمانية للتنمية.  
والمتابعة بشأن المواضيع والقضايا التي تناقشها  

مجموعة وبرنامج عملها، ومتابعة أداء المجموعة  ال 
يتم رفع تقرير ربع  ، و وسير برنامج العمل المتفق عليه 

  .المجموعة   سنوي للجنة التنفيذية حول مدى تقدم أعمال 
  

في ذات السياق، تم إنشاء فريقي عمل متخصصين في  
منبثقين عن  القضايا الفنية والتنظيمية والتشريعية، 

از نتائج ملموسة على صعيد  إحر المجموعة بهدف 
األطر التنظيمية والفنية لدعم صناعة التقنيات المالية  

يتولى فريق العمل  ، حيث الحديثة في الدول العربية 
والتشريعي دراسة الجوانب التنظيمية  التنظيمي 

والتشريعية لمختلف جوانب التقنيات المالية الحديثة،  
التوجيهية   والمبادئ وبالتالي إعداد أوراق السياسات 

على مستوى الدول العربية لمختلف قضايا التقنيات  
يتولى متابعة  ، ف فريق العمل الفني أما   . المالية الحديثة 

ولية ألهم قضايا التقنيات  التطورات والمستجدات الد 
 . أوراق عمل في هذا الشأن   إعداد المالية الحديثة،  

  
في هذا اإلطار، نظم الصندوق خالل شهري يونيو،  

في أبو ظبي، االجتماعين الثاني   2019ر وديسمب 
والثالث لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، حيث  
جرى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها  

السجالت الالمركزية"،  "، و" البلوك تشين  تقنيات " 
و"متطلبات تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة  

"تطورات  وتحديات تفعيلها في المنطقة العربية"، و 
التقنيات الحديثة على صعيد قضايا االلتزام وقواعد  
معرفة العميل والفرص والتحديات التي تواجه الدول  

فًة إلى " نظم حماية  العربية في هذا الشأن"، إضا 
  البيانات واإلطار التنظيمي لها".  

  
كذلك جرى مناقشة قضايا وأوراق ذات أولوية في  

أعدتها المجموعة، من  مجال التقنيات المالية الحديثة 
بينها أوراق بعنوان "تبني إرشادات حول الهوية  
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الرقمية وقواعد اعرف عميلك اإللكترونية"، و"تبني  
ن اإللكتروني في الدول العربية"،  مبادئ توجيهية لألم 

و"وضع إرشادات بشأن بناء استراتيجيات لتعزيز  
التقنيات المالية الحديثة". كما تناولت المجموعة  

ات أخرى مثل، "تطورات العمالت الرقمية  موضوع 
التي تصدرها المصارف المركزية"، و"أحدث  
تطورات تصميم المدفوعات الرقمية"، و"األصول  

كالها المختلقة". كما جرى مناقشة تجارب  الُمشفرة بأش 
عدد من الشركات الناشئة التي قدمت حلوالً ناجحة في  

    .مجال التقنيات المالية الحديثة 
  

من المبادئ واإلرشادات، تم    عدد المجموعة  صدر عن  
، لكونها تمثل ركائز  2019خالل عام  التوافق عليها 

مجال التقنيات  في  أساسية لتعزيز قدرات الدول العربية  
  ، تتمثل في:  المالية الحديثة 

  
ارشادات استراتيجيات تنمية التقنيات المالية   - 

مساعدة الدول األعضاء  تهدف إلى  التي الحديثة، 
بناء بيئة داعمة للتقنيات المالية الحديثة من   على 

خالل مجموعة من السياسات واالستراتيجيات.  
  : رئيسة هي حيث تتناول اإلرشادات خمس دعائم 

بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة،  
وتعزيز اإلطار التشريعي والرقابي بما ال يُقيد  

الحوكمة   تحفيز ضافة إلى إ االبتكارات المالية، 
ى  على مستو  ، سواءً والتعاون والشراكة 

وُمقدمي الحلول والخدمات من   المؤسسات المالية 
شركات التقنيات المالية أو على مستوى البنوك  

لدفع تنمية صناعة التقنيات    ، الحكومات و المركزية  
عناصر توفير  إلى جانب تناول المالية الحديثة. 

على  الطلب  جانب تنمية متطلبات رأس المال و 
منتجات التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى تنمية  

مثلة  أ والتدريب والتأهيل. تشمل الوثيقة  قدرات ال 
 قليمي. وحاالت عملية على المستويين الدولي واإل 

 
المبادئ التوجيهية للهوية الرقمية وقواعد اعرف   - 

تسلط الضوء على  التي  عميلك في الدول العربية،  
، أخذاً باالعتبار  االمتثال أهمية الهوية الرقمية و 

المعايير المالية الدولية، إضافة إلى  مدى التوافق مع  
تعريف للهوية الرقمية ومراحلها والمتطلبات  

لهوية الرقمية لألشخاص  ل والمعايير الفنية 
  ، مسؤولية تتضمن هذه المبادئ، تحديداً لل الطبيعيين.  

عميلك   اعرف وقواعد  ، وإجراءات العناية الواجبة 
  وإجراءات  ، المختلفة لها  والجوانب  ، ترونية لك اإل 

 . المصادقة ومراحل دورة حياة الخدمات المالية 
 

التوجيهية لسالمة األمن االلكتروني   المبادئ  - 
التي  ، للبنية التحتية المالية في الدول العربية 

  ، تهدف إلى مواجهة مخاطر التهديدات اإللكترونية 
لكترونية.  وتعزيز سالمة البنية التحتية المالية اإل 

الحوكمة  أمور تتعلق ب عدة تغطي المبادئ 
واالستراتيجية   ، بما يتضمن اإلطار لكترونية اإل 

االلتزام بالتوجيهات  واألدوار والمسؤوليات و 
لكتروني،  من اإل مسؤولي األ الصادرة عن 

حديد  ، وت النزاهة والتدريب وتنمية القدرات و 
إدارة المخاطر  و األصول المعلوماتية،  وتصنيف 

جراءات واألصول  ماية من خالل حماية اإل والح 
إجراءات  ، و المعلوماتية وإدارة الكوادر المعنية 

تعقب وقائع التهديدات اإللكترونية، وكيفية التعافي  
  واختبارات منها والحماية من حدوثها ُمستقبالً، 

 السيطرة على األمن المعلوماتي.  
 
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية   أنشطة

  النقد العربية   ومؤسسات 
  

يتولى صندوق النقد العربي أمانة مجلس محافظي  
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومكتبه  
الدائم. كذلك، يتولى الصندوق األمانة الفنية للجان  
المنبثقة عن المجلس كاللجنة العربية للرقابة المصرفية،  

عربية  نة العربية لنُظم الدفع والتسوية، واللجنة ال واللج 
األمانة  مهام للمعلومات االئتمانية. كما يتولى الصندوق 

الفنية لكل من فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول  
المالي في الدول العربية، وفريق عمل االستقرار المالي  
في الدول العربية. كذلك، يتولى الصندوق مهام األمانة  

لتي  نية لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، ا الف 
األمانة الفنية،  إنجازات  . تضمنت  2018أنشأها في العام  

العمل  ، إعداد الدراسات وأوراق 2019خالل عام 
والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلس ومكتبه الدائم  

 .ولجانه الفنية وفرق العمل المنبثقة عنه 
  

  2019سبتمبر  15في هذا اإلطار، نظم الصندوق يوم 
ورية مصر العربية، اجتماع  في مدينة القاهرة بجمه 

الدورة الثالثة واألربعين للمجلس، حيث تضمن جدول  
أعمال االجتماع، مناقشة التطورات النقدية والمالية  
واالقتصادية اإلقليمية والدولية وتداعياتها على الدول  

مناقشة قضايا حوكمة المصارف  ب إلى جان العربية، 
  .المركزية، والعمالت الرقمية 

  
مسؤولياته كأمانة فنية للجنة العربية للرقابة  في إطار   

  2019اجتماعين خالل عام المصرفية، نظم الصندوق 
في مدينة أبو ظبي، حيث تم مناقشة عدة موضوعات  
وأوراق عمل منها: "تطبيق متطلب رأس المال  

بنوك ذات األهمية النظامية محلياً "،  لمواجهة مخاطر ال 
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   تعزيز قدرات الدول العربية في مجال التقنيات المالية
 الحديثة  

 
ثة  أنشأ الصندوق مجموعة عمل التقنيات المالية الحدي 

مية استخدامات  لتزايد أه منه إدراكاً في الدول العربية، 
  التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي 

، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة  العربي 
هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى  
العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز  

كذلك، تضمنت   .العمليات المالية والمصرفية  كفاءة 
أصحاب المعالي وزراء المالية العرب  توجيهات 

وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف  
متابعة  ، ضرورة المركزية ومؤسسات النقد العربية 

    . تطبيقات التقنيات المالية وتطورها 
  

تهدف المجموعة التي يتولى صندوق النقد العربي  
حاضنة للتقنيات  إلى إرساء دعائم بيئة لفنية، أمانتها ا 

المالية الحديثة في الدول العربية من خالل تبادل  
التجارب والخبرات وتعزيز المعرفة المتنوعة لدعم  
صناعة التقنيات المالية الحديثة وتنمية االبتكار،  

مواضيع التقنيات المالية الحديثة   حول  التشاور و 
طها وتنظيمها في الدول  وبلورة الرؤى المختلفة لتنشي 

دورات تدريبية وورش عمل  امة  اق إضافةً إلى      العربية. 
هذا  نقل المعرفة وبناء القدرات حول من أجل 

  الموضوع وقضاياه المختلفة. 
  

تضم المجموعة في عضويتها ممثلين عن المصارف  
ات النقد العربية، ووزارات المالية،  المركزية ومؤسس 

وجمعيات    ، ات المصارف جمعي و وهيئات أسواق المال،  
والبنوك التجارية، وشركات   ُمقدمي الخدمات المالية، 

ممثلين عن الكيانات المهتمة بتنمية  و الخدمات المالية، 
حاضنات ومسرعات   مثل  ، ومساعدة األعمال الناشئة 

إضافة إلى    ، األعمال على المستوى االقليمي والدولي 
يثة في  ممثلين عن مقدمي خدمات التقنيات المالية الحد 

، وخبراء من مختلف المؤسسات  والعالم  الدول العربية 
واألطر المالية اإلقليمية والدولية، إلى جانب عدد من  

ت  مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيا 
    المالية الحديثة. 

  
تعتمد المجموعة في إنجاز أعمالها على برنامج عمل  

التقنيات    يشمل إصدار مبادئ توجيهية في مختلف قضايا 
وقواعد اعرف   ، مثل الهوية الرقمية  ، المالية الحديثة 

وتقنيات البلوك    ، واألمن االلكتروني   ، عميلك االلكترونية 
مويل البديل  وأدوات الت  ، والسجالت الالمركزية  ، تشين 

واألصول الُمشفرة،   ، باستخدام التقنيات المالية الحديثة 
تها،  والعمليات المصرفية المفتوحة وواجهات تطبيقا 

تطورات العمالت  ، و تطورات قابلية التشغيل البيني و 

. إضافة إلى  الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية 
في  إرشادات بناء استراتيجيات التقنيات المالية الحديثة 

الدول العربية، ومعجم ألفاظ باللغات العربية  
وأوراق عمل وسياسات، بما   ، واالنجليزية والفرنسية 

في الدول العربية على تطوير  يساعد السلطات 
استخدامات التقنيات المالية الحديثة لديها وتنظيمها،  
  بالشكل الذي يتناسب مع استراتيجيات ورؤى كل دولة.   

استحداث لجنة تنفيذية  تم  قد  ، ف أما عن حوكمة المجموعة 
للمجموعة، تضم أعضاء يمثلون السلطات اإلشرافية في  

مصارف  ال محافظي الدول العربية على مستوى نواب 
وزارات   ، ووكالء عربية ال نقد ال مركزية ومؤسسات ال 

،  الدول العربية المصارف في  ات واتحاد المالية، 
مثل البنك الدولي   ، وممثلين آخرين لمؤسسات دولية 

التنسيق    في   مهام اللجنة   تتمثل والوكالة األلمانية للتنمية.  
والمتابعة بشأن المواضيع والقضايا التي تناقشها  

مجموعة وبرنامج عملها، ومتابعة أداء المجموعة  ال 
يتم رفع تقرير ربع  ، و وسير برنامج العمل المتفق عليه 

  .المجموعة   سنوي للجنة التنفيذية حول مدى تقدم أعمال 
  

في ذات السياق، تم إنشاء فريقي عمل متخصصين في  
منبثقين عن  القضايا الفنية والتنظيمية والتشريعية، 

از نتائج ملموسة على صعيد  إحر المجموعة بهدف 
األطر التنظيمية والفنية لدعم صناعة التقنيات المالية  

يتولى فريق العمل  ، حيث الحديثة في الدول العربية 
والتشريعي دراسة الجوانب التنظيمية  التنظيمي 

والتشريعية لمختلف جوانب التقنيات المالية الحديثة،  
التوجيهية   والمبادئ وبالتالي إعداد أوراق السياسات 

على مستوى الدول العربية لمختلف قضايا التقنيات  
يتولى متابعة  ، ف فريق العمل الفني أما   . المالية الحديثة 

ولية ألهم قضايا التقنيات  التطورات والمستجدات الد 
 . أوراق عمل في هذا الشأن   إعداد المالية الحديثة،  

  
في هذا اإلطار، نظم الصندوق خالل شهري يونيو،  

في أبو ظبي، االجتماعين الثاني   2019ر وديسمب 
والثالث لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، حيث  
جرى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها  

السجالت الالمركزية"،  "، و" البلوك تشين  تقنيات " 
و"متطلبات تطبيقات العمليات المصرفية المفتوحة  

"تطورات  وتحديات تفعيلها في المنطقة العربية"، و 
التقنيات الحديثة على صعيد قضايا االلتزام وقواعد  
معرفة العميل والفرص والتحديات التي تواجه الدول  

فًة إلى " نظم حماية  العربية في هذا الشأن"، إضا 
  البيانات واإلطار التنظيمي لها".  

  
كذلك جرى مناقشة قضايا وأوراق ذات أولوية في  

أعدتها المجموعة، من  مجال التقنيات المالية الحديثة 
بينها أوراق بعنوان "تبني إرشادات حول الهوية  
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الرقمية وقواعد اعرف عميلك اإللكترونية"، و"تبني  
ن اإللكتروني في الدول العربية"،  مبادئ توجيهية لألم 

و"وضع إرشادات بشأن بناء استراتيجيات لتعزيز  
التقنيات المالية الحديثة". كما تناولت المجموعة  

ات أخرى مثل، "تطورات العمالت الرقمية  موضوع 
التي تصدرها المصارف المركزية"، و"أحدث  
تطورات تصميم المدفوعات الرقمية"، و"األصول  

كالها المختلقة". كما جرى مناقشة تجارب  الُمشفرة بأش 
عدد من الشركات الناشئة التي قدمت حلوالً ناجحة في  

    .مجال التقنيات المالية الحديثة 
  

من المبادئ واإلرشادات، تم    عدد المجموعة  صدر عن  
، لكونها تمثل ركائز  2019خالل عام  التوافق عليها 

مجال التقنيات  في  أساسية لتعزيز قدرات الدول العربية  
  ، تتمثل في:  المالية الحديثة 

  
ارشادات استراتيجيات تنمية التقنيات المالية   - 

مساعدة الدول األعضاء  تهدف إلى  التي الحديثة، 
بناء بيئة داعمة للتقنيات المالية الحديثة من   على 

خالل مجموعة من السياسات واالستراتيجيات.  
  : رئيسة هي حيث تتناول اإلرشادات خمس دعائم 

بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة،  
وتعزيز اإلطار التشريعي والرقابي بما ال يُقيد  

الحوكمة   تحفيز ضافة إلى إ االبتكارات المالية، 
ى  على مستو  ، سواءً والتعاون والشراكة 

وُمقدمي الحلول والخدمات من   المؤسسات المالية 
شركات التقنيات المالية أو على مستوى البنوك  

لدفع تنمية صناعة التقنيات    ، الحكومات و المركزية  
عناصر توفير  إلى جانب تناول المالية الحديثة. 

على  الطلب  جانب تنمية متطلبات رأس المال و 
منتجات التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى تنمية  

مثلة  أ والتدريب والتأهيل. تشمل الوثيقة  قدرات ال 
 قليمي. وحاالت عملية على المستويين الدولي واإل 

 
المبادئ التوجيهية للهوية الرقمية وقواعد اعرف   - 

تسلط الضوء على  التي  عميلك في الدول العربية،  
، أخذاً باالعتبار  االمتثال أهمية الهوية الرقمية و 

المعايير المالية الدولية، إضافة إلى  مدى التوافق مع  
تعريف للهوية الرقمية ومراحلها والمتطلبات  

لهوية الرقمية لألشخاص  ل والمعايير الفنية 
  ، مسؤولية تتضمن هذه المبادئ، تحديداً لل الطبيعيين.  

عميلك   اعرف وقواعد  ، وإجراءات العناية الواجبة 
  وإجراءات  ، المختلفة لها  والجوانب  ، ترونية لك اإل 

 . المصادقة ومراحل دورة حياة الخدمات المالية 
 

التوجيهية لسالمة األمن االلكتروني   المبادئ  - 
التي  ، للبنية التحتية المالية في الدول العربية 

  ، تهدف إلى مواجهة مخاطر التهديدات اإللكترونية 
لكترونية.  وتعزيز سالمة البنية التحتية المالية اإل 

الحوكمة  أمور تتعلق ب عدة تغطي المبادئ 
واالستراتيجية   ، بما يتضمن اإلطار لكترونية اإل 

االلتزام بالتوجيهات  واألدوار والمسؤوليات و 
لكتروني،  من اإل مسؤولي األ الصادرة عن 

حديد  ، وت النزاهة والتدريب وتنمية القدرات و 
إدارة المخاطر  و األصول المعلوماتية،  وتصنيف 

جراءات واألصول  ماية من خالل حماية اإل والح 
إجراءات  ، و المعلوماتية وإدارة الكوادر المعنية 

تعقب وقائع التهديدات اإللكترونية، وكيفية التعافي  
  واختبارات منها والحماية من حدوثها ُمستقبالً، 

 السيطرة على األمن المعلوماتي.  
 
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية   أنشطة

  النقد العربية   ومؤسسات 
  

يتولى صندوق النقد العربي أمانة مجلس محافظي  
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومكتبه  
الدائم. كذلك، يتولى الصندوق األمانة الفنية للجان  
المنبثقة عن المجلس كاللجنة العربية للرقابة المصرفية،  

عربية  نة العربية لنُظم الدفع والتسوية، واللجنة ال واللج 
األمانة  مهام للمعلومات االئتمانية. كما يتولى الصندوق 

الفنية لكل من فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول  
المالي في الدول العربية، وفريق عمل االستقرار المالي  
في الدول العربية. كذلك، يتولى الصندوق مهام األمانة  

لتي  نية لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، ا الف 
األمانة الفنية،  إنجازات  . تضمنت  2018أنشأها في العام  

العمل  ، إعداد الدراسات وأوراق 2019خالل عام 
والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلس ومكتبه الدائم  

 .ولجانه الفنية وفرق العمل المنبثقة عنه 
  

  2019سبتمبر  15في هذا اإلطار، نظم الصندوق يوم 
ورية مصر العربية، اجتماع  في مدينة القاهرة بجمه 

الدورة الثالثة واألربعين للمجلس، حيث تضمن جدول  
أعمال االجتماع، مناقشة التطورات النقدية والمالية  
واالقتصادية اإلقليمية والدولية وتداعياتها على الدول  

مناقشة قضايا حوكمة المصارف  ب إلى جان العربية، 
  .المركزية، والعمالت الرقمية 

  
مسؤولياته كأمانة فنية للجنة العربية للرقابة  في إطار   

  2019اجتماعين خالل عام المصرفية، نظم الصندوق 
في مدينة أبو ظبي، حيث تم مناقشة عدة موضوعات  
وأوراق عمل منها: "تطبيق متطلب رأس المال  

بنوك ذات األهمية النظامية محلياً "،  لمواجهة مخاطر ال 
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، و"األطر الخاصة   " III  و"االستنسابية في إطار بازل 
بالمخاطر التشغيلية"، و"تحديات تطبيق المعيار الدولي  

الجوانب  " البنوك العربية"، و  في  9للتقارير المالية رقم  
 Cyber) ي المتعلقة بأمن الفضاء اإللكترون 

Security)  وتقنيات  " المخاطر التشغيلية إطار في ،
، إضافةً إلى  " شين وسالمة القطاع المالي ت  البلوك 

  .  " ددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي مح " 
  

الستقرار  ا ضمن مسؤولياته كأمانة فنية لفريق عمل 
،  2019خالل عام المالي، نّظم الصندوق اجتماعين 

  بمدينة أبو ظبي، حيث تم خالل هذين االجتماعين 
مناقشة عدد من الموضوعات من أهمها: " مؤشرات  

وتداعياتها على    سالمة قطاع الشركات وتحديد المخاطر 
القطاع المالي في الدول العربية "، و" مديونية القطاع  
العائلي وعالقتها باالستقرار المالي"، و"تأثير  
التحركات في أسعار األصول الخطرة على االستقرار  

  المالي".  
  

الفريق موضوعات أخرى مثل: "مخاطر  كما ناقش 
"،  وتداعيات العمالت االفتراضية على القطاع المالي 

و"اإلطار االحترازي الكلي لألسواق المالية"،  
و"خارطة االستقرار المالي للبنوك"، إلى جانب "أثر  
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على االستقرار المالي في  

المالية على االستقرار  الدول العربية"، و"أثر التقنيات 
المالي"، و"مخاطر القطاع المالي غير المصرفي"،  

ات ضمان الودائع في إدارة األزمات"،  و"دور مؤسس 
و"إطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع  

"التطبيق القطاعي لهامش رأس المال  و التأمين"، 
لمواجهة التقلبات الدورية". كذلك جرى مناقشة عدد من  

لعمل، منها: "دور نسبتي القرض إلى القيمة  أوراق ا 
العقارات   والدين إلى الدخل في التخفيف من فقاعات 

ونمو االئتمان"، و"مؤشرات االستقرار المالي:  
الصندوق  أعد . كذلك، "المنهجيات واألغراض 

اإلصدار الثاني من "تقرير االستقرار المالي في الدول  
عمل االستقرار  العربية"، بالتعاون والتنسيق مع فريق 

  المالي في الدول العربية.  
  

لفريق  لفنية في سياق تولي الصندوق لمهام األمانة ا 
،  العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية 

  ، بمدينة 2019اجتماع خالل عام تم تنظيم 
ً تناولت ا ، حيث قدم ي أبو ظب      لمشاركون عروضا

سياسات ومعايير مؤشرات  موضوعات متنوعة منها: " 
،  فعاليات وأنشطة الشمول المالي في الدول العربية" 

ل المالي وحق المواطن في  "تعريف منتج الشمو و 
"التمويل المسؤول:  ، و الحصول على الحساب" 

"تجربة الوكالة السويسرية  ، و السياسات واألدوات " 
. كذلك، تم  للتعاون والتنمية في تعزيز الشمول المالي" 

جتماع استعراض تجارب بعض الدول  خالل اال 
في مجال    تجربة البنك المركزي المصري العربية، منها  

بيانات، وتجربة مصرف لبنان في مجال  ُمجمع ال 
التحول الرقمي، وتجربة البنك المركزي األردني في  

كما ناقش الفريق نتائج  مجال حماية المستهلك المالي. 
ك المركزي  المسح اإلحصائي الذي قام به كل من البن 

ً للمنهجية المقدمة من   التونسي، ومصرف لبنان، وفقا
  الصندوق.  

  
نة الفنية للجنة العربية لنظم الدفع  في إطار توليه األما 

،  2019اجتماعين خالل عام والتسوية، نظم الصندوق 
حيث تم مناقشة عدد من   في مدينة أبو ظبي، 
  اإلشراف  وظيفة  في  التطورات " الموضوعات، منها: 

  والتسوية"، و"قبول  أنظمة الدفع  على  والرقابة 
شراف وإدارة  آلية اإل " و  اإللكترونية"،  المدفوعات 

"،  لكترونية اإل  خاطر المتعلقة بالبطاقات الم 
  استخدامات التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة نظم الدفع و" 

الحوسبة السحابية في نظم الدفع    "، و"تطبيقات والتسوية 
الخدمات المصرفية المفتوحة: آليات  "، و" والتسوية 

"استخدامات  "، و واإلشراف عليها  تفعيلها وتنظيمها 
عمليات الدفع والتسوية"،  تطبيقات البلوك تشين في 

و"اإلطار التنظيمي واإلشرافي لتسريع تسوية  
المعلومات والمخاطر   المدفوعات الصغيرة"، و"أمن 

التشغيلية في نظم الدفع"، و"اإلطار القانوني للعمالت  
  الرقمية للمصارف المركزية العربية".  

  
  تجربة المنطقة كذلك، تم خالل االجتماع استعراض 

،  تحسين معالجة التحويالت الدولية  بإطار  العربية 
إضافة إلى تجربتي كل من المملكة المغربية المتعلقة  

،  المالية  مراقبة البنيات التحتية لألسواق طار ل بإعداد إ 
  الوطنية  المنظومة وجمهورية مصر العربية المتعلقة ب 

  .  "ميزة "مصر    في   اإللكترونية   للمدفوعات 
  

  في ، 2019خالل عام من جانب آخر، نظم الصندوق 
للجنة العربية للمعلومات  اجتماعين أبو ظبي،  مدينة 

االئتمانية، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها: "إطار  
تبادل المعلومات االئتمانية"، و"دور نظم المعلومات  
االئتمانية في تعزيز الشمول المالي"، و"دور خدمات  
المعلومات االئتمانية في تعزيز وصول الشركات  

األطر  المتوسطة إلى الخدمات المالية"، و" الصغيرة و 
القانونية لتطوير نظم المعلومات االئتمانية"، و"نظام  

  البيانات المالية للتقييم االئتماني".  
  

دور المعلومات االئتمانية في دعم   جرى مناقشة كما 
القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار  

تعزيز إدارة  و ،  (IFRS9) المالية الدولي للتقارير 
المخاطر، والسياسات التوجيهية حول استخدام البيانات  
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البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرى،  
رونية للمعلومات  إضافًة إلى موضوع التهديدات اإللكت 

  .االئتمانية 
  
  وزراء المالية العرب أمانة مجلس    أنشطة  
  

نظم    في إطار توليه أمانة مجلس وزراء المالية العرب، 
الصندوق اجتماع الدورة العاشرة للمجلس، الذي ُعِقد  

تضمن جدول    .، في دولة الكويت 2019أبريل    25يوم  
"دعم  األعمال عدداً من أوراق العمل، من أبرزها 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيّة"،  
و"تطوير نُظم الضمان االجتماعي لتعزيز فرص  

لعربية"، و"تطوير إدارة  العمل والنمو في الدول ا 
واستراتيجيّات الدين العام في الدول العربيّة"، إلى  
جانب مناقشة تقرير حول "استخدام التقنيّات المالية  

  ". خدمات الضريبيّة الحديثة لتطوير ال 
 

  10و  9في سياق متصل، نظم الصندوق خالل يومي 
االجتماع السنوي الرابع لوكالء وزارات    2019يناير  

العرب، بحضور عدد من خبراء صندوق النقد  المالية 
والبنك الدوليين، إضافة إلى خبراء من منظمة التنمية  
والتعاون االقتصادي. تضمنت الموضوعات التي تمت  

ها خالل االجتماع: "دعم المشروعات الصغيرة  مناقشت 
والمتوسطة في الدول العربية"، و"تطوير نظم  

النمو في  الضمان االجتماعي لتعزيز فرص العمل و 
الدول العربية"، و"تطوير إدارة وإستراتيجيات الدين  
العام في الدول العربية". كذلك، ناقش االجتماع قضايا  

ربية، وموضوع  االستدامة المالية في الدول الع 
استخدامات التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات  

  .الضريبية 
  

كما شارك الصندوق في تنظيم فعاليات "المنتدى  
لمالية العامة في الدول العربية: إرساء أسس  الرابع ل 

اإلدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية"،  
بمدينة دبي. شارك   2019الذي عقد في شهر فبراير 

ي المنتدى أصحاب المعالي وزراء المالية العرب  ف 
ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد  

ار المسؤولين  العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكب 
والخبراء من المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية،  
ووزارات المالية، والمصارف المركزية، في الدول  

   .العربية 
  

سياسة المالية وآفاق التطورات  ناقش المنتدى قضايا ال 
االقتصادية والمالية. كما تناول استراتيجيات وتحديات  

لمناقشة تجارب  تحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافةً  
تطوير أطر وقواعد المالية العامة. كذلك ناقش المنتدى  
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار  

ة، إضافةً إلى تناول  التطورات االقتصادية والمالي 
التجارب اإلقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير  

  سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام. 
  
    لمتخصصة ا   لحساب الموّحد للمنظمات العربية إدارة ا 
  

د خاص لدى صــندوق النقد  تّم اســتحداث حســاب موحّ 
ــة تنظيم ، بغرض الـعربي  ــات العربي ــل المنظم تموي

بهذا الحســاب المســاهمات  ، حيث تودع  المتخصــصــة 
صـرف على  لل المسـتلمة لصـالحها من الدول العربية، 

ــة اـلـمـجـلس  ــاًء ـعـلى ـمواـفق ــدة، ـبن ــا اـلـمـعـتم ــاـته ـموازن
في يوليو    1056بقراره رقم    ، االقتصادي واالجتماعي 

ــة   عدّ . تُ 1988 ــصــ التي  ،  المنظمات العربية المتخصــ
ــت تحت مظلة جامعة الدول   ــسـ أحد أهم   ، العربية تأسـ

ــترك، وهي األذرع الفنيـّة   رـكائز العـمل العربي المشــ
ــورة التي تـقدّ  ، للـجامـعة وبيوت الخبرة العربـية  م المشــ
يا واألنـشطة االقتـصادية والخبرة والنـصيحة في القـضا 

واالجتـماعـية والثـقافـية والـمالـية، وتقوم ـبدور محوري  
ق لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسـي 
ن  في جميع مجاالت تخصــصــها التي تتصــل بالمواطِ 

ــته،   ــتوى معيشـ ــر على مسـ العربي، ولها تأثير مباشـ
المنظمــات المعنيــة  تتمثــل وتوفير العيش الكريم لــه. 

  : في د اً بالحساب الموحّ حالي 
  
  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية . 
  منظمة العمل العربية .  
  ين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعد .  
  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .  
  المنظمة العربية للتنمية الزراعية .  
  ــة ــاطق الجــاف ــدراســــــات المن المركز العربي ل

  . واألراضي القاحلة 
  يئة العربية للطاقة الذرية اله .  
  الهيئة العربية للطيران المدني . 
   ــار اـلزالزل ــة ـمن أـخط ــاي اـلـمرـكز اـلـعرـبي ـلـلوق

 خرى. والكوارث الطبيعية األ 
  

يقوم الصـــندوق بتقديم تقرير ربع ســـنوي لكل منظمة  
ــّ  ــيد المتبقي، ومواقف  يوضـ ــرفه والرصـ ح ما تم صـ

ــاهماتها في ميزانية   ــديد مسـ ــاء من تسـ الدول األعضـ
منظمة المعنية، إـضافة إلى تقرير دوري ربع ـسنوي  ال 
ن  بّي د يُ ع عن نشــاط الحســاب الموّحد.  بهذا الصــدّ جمّ مُ 

ــاب الموحّ المركز المالي   ــيد د  للحسـ ــافي   أن رصـ صـ
  31  مليون دوالر أمريكي كما في  30الموجودات بلغ  

دوالر  مليون    24برصــيد بلغ   مقارنةً   2019ديســمبر  
  .  2018أمريكي بنهاية سنة 
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، و"األطر الخاصة   " III  و"االستنسابية في إطار بازل 
بالمخاطر التشغيلية"، و"تحديات تطبيق المعيار الدولي  

الجوانب  " البنوك العربية"، و  في  9للتقارير المالية رقم  
 Cyber) ي المتعلقة بأمن الفضاء اإللكترون 

Security)  وتقنيات  " المخاطر التشغيلية إطار في ،
، إضافةً إلى  " شين وسالمة القطاع المالي ت  البلوك 

  .  " ددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي مح " 
  

الستقرار  ا ضمن مسؤولياته كأمانة فنية لفريق عمل 
،  2019خالل عام المالي، نّظم الصندوق اجتماعين 

  بمدينة أبو ظبي، حيث تم خالل هذين االجتماعين 
مناقشة عدد من الموضوعات من أهمها: " مؤشرات  

وتداعياتها على    سالمة قطاع الشركات وتحديد المخاطر 
القطاع المالي في الدول العربية "، و" مديونية القطاع  
العائلي وعالقتها باالستقرار المالي"، و"تأثير  
التحركات في أسعار األصول الخطرة على االستقرار  

  المالي".  
  

الفريق موضوعات أخرى مثل: "مخاطر  كما ناقش 
"،  وتداعيات العمالت االفتراضية على القطاع المالي 

و"اإلطار االحترازي الكلي لألسواق المالية"،  
و"خارطة االستقرار المالي للبنوك"، إلى جانب "أثر  
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على االستقرار المالي في  

المالية على االستقرار  الدول العربية"، و"أثر التقنيات 
المالي"، و"مخاطر القطاع المالي غير المصرفي"،  

ات ضمان الودائع في إدارة األزمات"،  و"دور مؤسس 
و"إطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع  

"التطبيق القطاعي لهامش رأس المال  و التأمين"، 
لمواجهة التقلبات الدورية". كذلك جرى مناقشة عدد من  

لعمل، منها: "دور نسبتي القرض إلى القيمة  أوراق ا 
العقارات   والدين إلى الدخل في التخفيف من فقاعات 

ونمو االئتمان"، و"مؤشرات االستقرار المالي:  
الصندوق  أعد . كذلك، "المنهجيات واألغراض 

اإلصدار الثاني من "تقرير االستقرار المالي في الدول  
عمل االستقرار  العربية"، بالتعاون والتنسيق مع فريق 

  المالي في الدول العربية.  
  

لفريق  لفنية في سياق تولي الصندوق لمهام األمانة ا 
،  العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية 

  ، بمدينة 2019اجتماع خالل عام تم تنظيم 
ً تناولت ا ، حيث قدم ي أبو ظب      لمشاركون عروضا

سياسات ومعايير مؤشرات  موضوعات متنوعة منها: " 
،  فعاليات وأنشطة الشمول المالي في الدول العربية" 

ل المالي وحق المواطن في  "تعريف منتج الشمو و 
"التمويل المسؤول:  ، و الحصول على الحساب" 

"تجربة الوكالة السويسرية  ، و السياسات واألدوات " 
. كذلك، تم  للتعاون والتنمية في تعزيز الشمول المالي" 

جتماع استعراض تجارب بعض الدول  خالل اال 
في مجال    تجربة البنك المركزي المصري العربية، منها  

بيانات، وتجربة مصرف لبنان في مجال  ُمجمع ال 
التحول الرقمي، وتجربة البنك المركزي األردني في  

كما ناقش الفريق نتائج  مجال حماية المستهلك المالي. 
ك المركزي  المسح اإلحصائي الذي قام به كل من البن 

ً للمنهجية المقدمة من   التونسي، ومصرف لبنان، وفقا
  الصندوق.  

  
نة الفنية للجنة العربية لنظم الدفع  في إطار توليه األما 

،  2019اجتماعين خالل عام والتسوية، نظم الصندوق 
حيث تم مناقشة عدد من   في مدينة أبو ظبي، 
  اإلشراف  وظيفة  في  التطورات " الموضوعات، منها: 

  والتسوية"، و"قبول  أنظمة الدفع  على  والرقابة 
شراف وإدارة  آلية اإل " و  اإللكترونية"،  المدفوعات 

"،  لكترونية اإل  خاطر المتعلقة بالبطاقات الم 
  استخدامات التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة نظم الدفع و" 

الحوسبة السحابية في نظم الدفع    "، و"تطبيقات والتسوية 
الخدمات المصرفية المفتوحة: آليات  "، و" والتسوية 

"استخدامات  "، و واإلشراف عليها  تفعيلها وتنظيمها 
عمليات الدفع والتسوية"،  تطبيقات البلوك تشين في 

و"اإلطار التنظيمي واإلشرافي لتسريع تسوية  
المعلومات والمخاطر   المدفوعات الصغيرة"، و"أمن 

التشغيلية في نظم الدفع"، و"اإلطار القانوني للعمالت  
  الرقمية للمصارف المركزية العربية".  

  
  تجربة المنطقة كذلك، تم خالل االجتماع استعراض 

،  تحسين معالجة التحويالت الدولية  بإطار  العربية 
إضافة إلى تجربتي كل من المملكة المغربية المتعلقة  

،  المالية  مراقبة البنيات التحتية لألسواق طار ل بإعداد إ 
  الوطنية  المنظومة وجمهورية مصر العربية المتعلقة ب 

  .  "ميزة "مصر    في   اإللكترونية   للمدفوعات 
  

  في ، 2019خالل عام من جانب آخر، نظم الصندوق 
للجنة العربية للمعلومات  اجتماعين أبو ظبي،  مدينة 

االئتمانية، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها: "إطار  
تبادل المعلومات االئتمانية"، و"دور نظم المعلومات  
االئتمانية في تعزيز الشمول المالي"، و"دور خدمات  
المعلومات االئتمانية في تعزيز وصول الشركات  

األطر  المتوسطة إلى الخدمات المالية"، و" الصغيرة و 
القانونية لتطوير نظم المعلومات االئتمانية"، و"نظام  

  البيانات المالية للتقييم االئتماني".  
  

دور المعلومات االئتمانية في دعم   جرى مناقشة كما 
القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار  

تعزيز إدارة  و ،  (IFRS9) المالية الدولي للتقارير 
المخاطر، والسياسات التوجيهية حول استخدام البيانات  
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البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرى،  
رونية للمعلومات  إضافًة إلى موضوع التهديدات اإللكت 

  .االئتمانية 
  
  وزراء المالية العرب أمانة مجلس    أنشطة  
  

نظم    في إطار توليه أمانة مجلس وزراء المالية العرب، 
الصندوق اجتماع الدورة العاشرة للمجلس، الذي ُعِقد  

تضمن جدول    .، في دولة الكويت 2019أبريل    25يوم  
"دعم  األعمال عدداً من أوراق العمل، من أبرزها 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيّة"،  
و"تطوير نُظم الضمان االجتماعي لتعزيز فرص  

لعربية"، و"تطوير إدارة  العمل والنمو في الدول ا 
واستراتيجيّات الدين العام في الدول العربيّة"، إلى  
جانب مناقشة تقرير حول "استخدام التقنيّات المالية  

  ". خدمات الضريبيّة الحديثة لتطوير ال 
 

  10و  9في سياق متصل، نظم الصندوق خالل يومي 
االجتماع السنوي الرابع لوكالء وزارات    2019يناير  

العرب، بحضور عدد من خبراء صندوق النقد  المالية 
والبنك الدوليين، إضافة إلى خبراء من منظمة التنمية  
والتعاون االقتصادي. تضمنت الموضوعات التي تمت  

ها خالل االجتماع: "دعم المشروعات الصغيرة  مناقشت 
والمتوسطة في الدول العربية"، و"تطوير نظم  

النمو في  الضمان االجتماعي لتعزيز فرص العمل و 
الدول العربية"، و"تطوير إدارة وإستراتيجيات الدين  
العام في الدول العربية". كذلك، ناقش االجتماع قضايا  

ربية، وموضوع  االستدامة المالية في الدول الع 
استخدامات التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات  

  .الضريبية 
  

كما شارك الصندوق في تنظيم فعاليات "المنتدى  
لمالية العامة في الدول العربية: إرساء أسس  الرابع ل 

اإلدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية"،  
بمدينة دبي. شارك   2019الذي عقد في شهر فبراير 

ي المنتدى أصحاب المعالي وزراء المالية العرب  ف 
ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد  

ار المسؤولين  العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكب 
والخبراء من المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية،  
ووزارات المالية، والمصارف المركزية، في الدول  

   .العربية 
  

سياسة المالية وآفاق التطورات  ناقش المنتدى قضايا ال 
االقتصادية والمالية. كما تناول استراتيجيات وتحديات  

لمناقشة تجارب  تحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافةً  
تطوير أطر وقواعد المالية العامة. كذلك ناقش المنتدى  
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار  

ة، إضافةً إلى تناول  التطورات االقتصادية والمالي 
التجارب اإلقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير  

  سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام. 
  
    لمتخصصة ا   لحساب الموّحد للمنظمات العربية إدارة ا 
  

د خاص لدى صــندوق النقد  تّم اســتحداث حســاب موحّ 
ــة تنظيم ، بغرض الـعربي  ــات العربي ــل المنظم تموي

بهذا الحســاب المســاهمات  ، حيث تودع  المتخصــصــة 
صـرف على  لل المسـتلمة لصـالحها من الدول العربية، 

ــة اـلـمـجـلس  ــاًء ـعـلى ـمواـفق ــدة، ـبن ــا اـلـمـعـتم ــاـته ـموازن
في يوليو    1056بقراره رقم    ، االقتصادي واالجتماعي 

ــة   عدّ . تُ 1988 ــصــ التي  ،  المنظمات العربية المتخصــ
ــت تحت مظلة جامعة الدول   ــسـ أحد أهم   ، العربية تأسـ

ــترك، وهي األذرع الفنيـّة   رـكائز العـمل العربي المشــ
ــورة التي تـقدّ  ، للـجامـعة وبيوت الخبرة العربـية  م المشــ
يا واألنـشطة االقتـصادية والخبرة والنـصيحة في القـضا 

واالجتـماعـية والثـقافـية والـمالـية، وتقوم ـبدور محوري  
ق لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسـي 
ن  في جميع مجاالت تخصــصــها التي تتصــل بالمواطِ 

ــته،   ــتوى معيشـ ــر على مسـ العربي، ولها تأثير مباشـ
المنظمــات المعنيــة  تتمثــل وتوفير العيش الكريم لــه. 

  : في د اً بالحساب الموحّ حالي 
  
  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية . 
  منظمة العمل العربية .  
  ين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعد .  
  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .  
  المنظمة العربية للتنمية الزراعية .  
  ــة ــاطق الجــاف ــدراســــــات المن المركز العربي ل

  . واألراضي القاحلة 
  يئة العربية للطاقة الذرية اله .  
  الهيئة العربية للطيران المدني . 
   ــار اـلزالزل ــة ـمن أـخط ــاي اـلـمرـكز اـلـعرـبي ـلـلوق

 خرى. والكوارث الطبيعية األ 
  

يقوم الصـــندوق بتقديم تقرير ربع ســـنوي لكل منظمة  
ــّ  ــيد المتبقي، ومواقف  يوضـ ــرفه والرصـ ح ما تم صـ

ــاهماتها في ميزانية   ــديد مسـ ــاء من تسـ الدول األعضـ
منظمة المعنية، إـضافة إلى تقرير دوري ربع ـسنوي  ال 
ن  بّي د يُ ع عن نشــاط الحســاب الموّحد.  بهذا الصــدّ جمّ مُ 

ــاب الموحّ المركز المالي   ــيد د  للحسـ ــافي   أن رصـ صـ
  31  مليون دوالر أمريكي كما في  30الموجودات بلغ  

دوالر  مليون    24برصــيد بلغ   مقارنةً   2019ديســمبر  
  .  2018أمريكي بنهاية سنة 
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مارات المتحققة لدى الحســــاب  ث ذكر أن عوائد االســــت يُ 
ــاب احتيــاطي خــاص لهــذه   الموحــد تــدخــل في حســـ

االحتياطي    بلغ رصـيد   .  الموحد المنظمات في الحسـاب  
ة  ب مليون دوالر أمريكي  11نحو  الخـاص  ـــن ة ســ اـي نـه
بته  يُ بذلك  .  أصـبح  2019 تقريباً    بالمائة   23غطي ما نـس

ـــنة الـمالـية  من جمـلة اعتـمادات موازنات المنظـما  ت للســ
ـــبة من منظـمةٍ  ألخرى.     األخيرة، مع اختالف ـهذه النســ
ــارة إلى أن قرارات المجلس االق  ــادي  تجدر اإلشــ تصــ

ر تـستهدف االـستمرار في تكوين هذا  واالجتماعي الموّق 
  االحتياطي واستخدامه بقرارات منه ألغراض طارئة. 

 
  
 

النشــاط االســتثماري أحد األنشــطة الرئيســة في  يعتبر  
ــنــدوق، بحكم األهــداف والمهــام التي حــددتهــا  ال  صــ

تفاقية والقرارات التي أصـدرها مجلس المحافظين، اال 
الذي وـضع اإلطار العام لـسياـسة النـشاط االـستثماري. 
ــذـيـين  ــدـيرـين اـلـتـنـفي ــددت ـقرارات ـمـجـلس اـلم ــا ح ـكم

والمعايير   الخطوط العامة لتلك السـياسـات والضـوابط 
ــتثمـا  ــة لتنفيـذهـا وإدارة االســ رات المختلفـة الرئيســـ

ومخاطرها. في هذا الســياق، يتبع الصــندوق ســياســة  
اســــتثمارية محافظة ومتوازنة تعتمد على مبدأ توزيع  
المخاطر االســـتثمارية المختلفة، وتنســـجم مع طبيعته  

 كمؤسسة مالية تنموية إقليمية. 
  

تثمارية المعت  ة االـس ياـس مدة بالصـندوق على  ترتكز الـس
ــة تتمـثل ف  حـماـية قيـمة األموال    : ي أربـعة مـعايير رئيســ

المـستثمرة كأولوية، وتوفير الـسيولة، وحرية التحويل،  
ــاس أفق زمني   ــى ـعاـئد مـتاح على أســ وتحقيق أقصــ

مخاطر االـستثمارية ال ـسنوي مع المحافظة على حدود 
ة   ة قيـم اـي ــتوى المقبول اـلذي يحقق حـم ــمن المســ ضــ

 ى المستوى الكلي. االستثمارات عل 
  

ارد المالية الذاتية للصندوق  يتضمن النشاط استثمار المو 
والمكونة من رأس المال واالحتياطيات، وتوظيفها بما  
يتفق مع األهداف االستراتيجية للصندوق، ومنها  
اإلقراض واالستثمار بالسندات العربية ضمن الحدود  
المقررة، بغرض تنمية وتطوير أسواق السندات العربية  

تمدة، إضافة  استراتيجية االستثمار المع وفقاً لسياسة و 
إلى تحقيق عائد يساهم في تغطية نفقات الصندوق  
اإلدارية وتعزيز احتياطاته وموارده الذاتية. يشمل  
النشاط االستثماري أيضاً تنفيذ عمليات من شأنها تعزيز  
أطر التعاون مع السلطات الرسمية في الدول العربية  

المالية العربية، بما  األعضاء، وكذلك مع المؤسسات 
ن تنفيذ عمليات قبول الودائع من هذه األطراف،  يتضم 

واستثمارها وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة، إضافة  
إلى توفير خدمة إدارة محافظ استثمارية بالودائع  

والسندات واألوراق المالية لصالح الدول األعضاء  
 والمؤسسات المالية العربية. 

  
ق يتأثر  النـشاط االـستثماري بالـصندو جدير بالذكر، أن  

بـصورة مباـشرة وغير مباـشرة بالتطورات االقتـصادية 
والمالية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وهو ما يتم  
ــة   ــتراتيجي ــداد االســ ــد إع ــار عن ــذه بعين االعتب أخ

 االستثمارية ضمن االستراتيجية العامة للصندوق. 
  

المصارف   اتخذت السياسات النقدية المتبعة من قبل 
  2019اتجاهاً تيسيرياً خالل العام  المركزية الرئيسة 

عاكسة بذلك تباطؤ االقتصاد العالمي بشكل عام في ظل  
التجارية   التوترات تراجع حجم التجارة العالمي بسبب 

بين الواليات المتحدة األمريكية والصين. وقد قام بنك  
االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض سعر الفائدة  

على خلفية   2019م الرسمية ثالث مرات خالل العا 
الرغم من ارتفاع  ، على تراجع أداء االقتصاد العالمي 

  ، مستويات األجور في الواليات المتحدة األمريكية 
  3.5بة البطالة إلى معدالت متدنية بلغت وانخفاض نس 

تجدر  . 2019خالل الربع الرابع من عام  في المائة 
  اإلشارة إلى أن االقتصاد األمريكي قد سجل أداًء جيداً 

، ولكنه يواجه عدداً من  2019نسبياً خالل عام 
ارتفاع مستوى الدين    : أهمها ، من  التحديات االقتصادية 

ع السيولة المتاحة  وتراج  ، في القطاع غير المالي 
للشركات الناشئة والخاصة، إضافة إلى تداعيات  

 الحرب التجارية على القطاع الصناعي األمريكي.   
   

في   ، رف المركزية من جانب آخر، اســـتمرت المصـــا 
باتباع ســياســات نقدية  ، اليابان ومنطقة اليورو كل من  

ــيرية على خلفية  ــبي لأل تيسـ ــعف النسـ ــاع  الضـ وضـ
حيث قام    ، بان ودول منطقة اليورو االقتصــادية في اليا 

ــداـبـير  ــة ت ــدـيم ـحزم ــك اـلـمرـكزي األوروـبي ـبـتق  اـلـبن
اقتـصادية تتـضمن خفض ـسعر اإليداع للبنك المركزي  

ــول على نطاق  األوروبي، والعود  ــراء األصـ ة إلى شـ
ل   ادة التموـي ات إـع ددة، وعملـي ة مـح اـي ــع دون نـه واســ

ــتهدفة طويلة األجل.   ــارة إلى أن  كما  المسـ تجدر اإلشـ
ــعف في  القط  ــناعي األوروبي يعاني من ضــ اع الصــ

ــمالية إثر انخفاض حجم التجارة   ــتثمارات الرأسـ االسـ
ة ال مخـاوف ال و  ، العـالمي  ائج متعلـق خروج المملكـة  بنـت

 دة من االتحاد األوروبي. المتح 
 

فقد شــهدت   ، أما على صــعيد األســواق المالية العالمية 
اً  نسـبي أسـواق السـندات وأسـواق األسـهم ارتفاعاً كبيراً  

ــام  ــدم من   ، 2019خالل ع ــدعم المق ــة ال على خلفي
ة الرئي  وفي ظـل بروز   ، ة ـســــ المصـــــارف المركزـي

مؤشـــرات اقتصـــادية دلت على تعافي اقتصـــاديات  
ات الم  ة اليورو في  الوالـي ة ودول منطـق دة األمريكـي تـح

 نشاط الصندوق في مجال االستثمار 
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ــام  ن ع ع ـم راـب ع اـل رـب ــت  2019اـل ل ــث ســــــج ي ، ـح
ــناعة   ــركات المتعلقة بقطاعات الص ــتطالعات الش اس
ــنــاً في كــل من الواليــات المتحــدة   والخــدمــات تحســ

هم إحراز تقدم  األمريكية ودول منطقة اليورو. كما سـا 
ــات التجــاريـة بين الواليـات المتحــدة  ا في المفــ  وضـــ
ة والصــــين من جهة، وبين الواليات المتحدة  األمريكي 

األمريكيـة ودول منطقـة اليورو من جهـة أخرى في  
ة خالل الربع الرابع من   الـي ــواق الـم تعزيز أداء األســ

 . 2019عام  
  

ــندوق في اتباع   ــتمر الصــ في ظّل هذه الظروف، اســ
حافظ بإعطاء أهمية قصــوى لعنصــر األمان  نهجه الم 

لمناخ االقتصـادي في ظل ا  ، السـتثماراته، كما حرص 
على تحقيق أقصــى   ، واالســتثماري الســائد خالل العام 

ــتثمار في أدوات   قدر متاح من األمان عن طريق االس
ــافة إلى   ــنيف ائتماني عاٍل، إضـ ــتثمارية ذات تصـ اسـ

وإقليمية  التعامل مع مؤـسـسات مالية ومـصرفية عالمية 
تتمتع بمســتوى عاٍل من التصــنيف االئتماني مع اتباع  

المتابعة ألوضــــاع هذه المؤســــســــات عن  إجراءات  
  طريق المراقبة المستمرة. 

  
ــتثمارية  ــندوق بإدارة مخاطر المحافظ االسـ يقوم الصـ
ــة  ــط مع التركيز على المـخاطر الرئيســ ـــكل نشــ بشــ
ــتثـمارات،  ا: مـخاطر تركز االســ ــتثـمارات منـه لالســ

مخاطر  و ر أســعار الفائدة، ومخاطر الســيولة، ومخاط 
 االئتمان.   ومخاطر   ، أسعار صرف العمالت 

  
ــندوق النقد العربي   ــتثمارية لصـ تتكون المحفظة االسـ

دوق  ـــن ة للصــ ذاتـي ار الموارد اـل ــتثـم   ، من محفظـة اســ
ــتلمـة من الـدول   ــتثمـار األموال المســ ومحفظـة اســ
األعـضاء، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه االـستثمارات ما  

عادل حوالي  ، ت مليار دينار عربي حسابي   3.54  ادل يع 
 . 2019ريكي في نهاية عام دوالر أم   مليار  14.69

  
ـــكل رئيس من   ــتثـمارات المحفـظة فتتكون بشــ أـما اســ

واســتثمارات في   ، اســتثمارات في الودائع المصــرفية 
واســتثمارات محدودة في   ، الســندات واألوراق المالية 

ـصناديق اـستثمار االـستراتيجيات الُمتعددة والـصناديق  
ــرفيــة في المحفظــة   العقــاريــة. بلغــت الودائع المصــ

في المائة،    32نـسبة   2019ثمارية في نهاية عام  االـست 
في المائة في الســندات واألوراق المالية،   66ونســبة 

ــبـة  ــتثمـار  2ونســ ــنـاديق اســ في المـائـة تمثـل صــ
 تيجيات الُمتعددة والصناديق العقارية.  االسترا 

 
تثمار باألدوات   تثمار المعتمدة، االـس ة االـس ياـس تنظم ـس

ــتثمارية المختلفة، ومنها ال  ــارف  االسـ ودائع مع المصـ
ة  ة واألجنبـي ة العربـي ارـي ة   ، التـج ائـم ــمن ـق التي تقع ضــ

المـصارف المعتمدة ألغراض اإليداع التي تـضّم حالياً  
ية عربية وأجنبية، مصــرفاً ومؤســســة مال   100نحو  

ا في   اً للقواـعد المعمول بـه ائـمة وفـق حـيث يتّم إـعداد الـق
ــارف وحــدود التعــامــل معهــا، ويتّم   اختيــار المصـــ

ــنوـياً من قـبل مجلس الـمديرين التنفـيذيين اعتـمادهـ  ا ســ
ــة   ــابع ــتمرة من خالل مت ــة المســ ــع للمراقب وتخضــ

 أوضاعها المالية وتقييماتها االئتمانية.  
 

ت االـستثمار في الـسندات واألوراق  أما فيما يخص أدوا 
المالية فيحافظ الصـــندوق على أدوات ذات جودة عالية  

اني ويحر  ة والتقييم االئتـم ــيوـل ث الســ ص على  من حـي
دّرين وانتشــارهم الجغرافي الواســع، حيث   تنوع الُمصــَ

في المائة من محفظة الـسندات في    53تّم اـستثمار نـسبة  
لحكومية وشــبه  إصــدارات الســندات واألوراق المالية ا 

دات ذات التقييم   ـــن ة الســ ـــب ة، كمـا بلغـت نســ الحكومـي
في الـماـئة    78وأعلى حوالي   AA االئتـماني عـند الفـئة 

ـــندات  ـــبة الســ   Aذات التقييم االئتـماني عـند الفـئة    ونســ
  في المائة من قيمة محافظ السندات.    18حوالي  

  
ــتثمارات جغرافياً   من جانب آخر، وبهدف توزيع االســ
للحد من المخاطر القطرية واالســتجابة للُمتغيرات التي  
تطرأ في األسـواق المالية، اسـتمر الصـندوق في توجيه  

امل  اسـتثماراته وااللتزام بتحقيق التو  زيع الجغرافي الـش
المالئم لجميع المحافظ االـستثمارية الخاـصة بالـصندوق  

ــتثمارا  ــياســـة  واسـ ت الودائع المقبولة ضـــمن حدود سـ
 االستثمار المعتمدة.  

 
أما االســـتثمار في الودائع والســـندات واألوراق المالية  

مليون دينــار عربي   922الــدول العربيــة فقــد بلغ في 
ن دوالر أمريكي بما يمثل  مليو    3,823تُعادل   ، حســابي 
ــة األـموال   27ـحواـلي  ــاـلي ـقـيم ــة ـمن إـجم ــائ ـفي اـلم

، ويتضــــمن ذلك ما  2019 المســــتثمرة في نهاية  عام 
ــابي تُعادل    614قيمته     2,546مليون دينار عربي حسـ

مليون دوالر أمريكي مستثَمرة بالودائع لدى المصارف  
ار  مليون دين   308والمؤســســات المالية العربية، ومبلغ  

ادل عر  مليون دوالر أمريكي   1,277بي حســــابي تـُع
ُمســتثَمرة في الســندات واألوراق المالية التي تُصــدرها  

 الدول األعضاء والمصارف والشركات العربية.  
  

فيما يخص االســتثمار بالعمالت العربية، فإن الســياســة  
االـستثمارية تـسمح، وفق ـشروط محددة، باـستثمار جزء  

ــت من األموال الُمتاحة   ــندات  لالسـ ثمار في الودائع والسـ
ــة   ــابل ــة الق ــدول العربي ــة بعمالت ال ــالي واألوراق الم
ــندوق بالعمالت   ــتثمارات الص للتحويل، حيث بلغت اس

مليون دينار عربي حســابي تُعادل   72 العربية ما قيمته 
 .  2019مليون دوالر امريكي بنهاية عام    298
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مارات المتحققة لدى الحســــاب  ث ذكر أن عوائد االســــت يُ 
ــاب احتيــاطي خــاص لهــذه   الموحــد تــدخــل في حســـ

االحتياطي    بلغ رصـيد   .  الموحد المنظمات في الحسـاب  
ة  ب مليون دوالر أمريكي  11نحو  الخـاص  ـــن ة ســ اـي نـه
بته  يُ بذلك  .  أصـبح  2019 تقريباً    بالمائة   23غطي ما نـس

ـــنة الـمالـية  من جمـلة اعتـمادات موازنات المنظـما  ت للســ
ـــبة من منظـمةٍ  ألخرى.     األخيرة، مع اختالف ـهذه النســ
ــارة إلى أن قرارات المجلس االق  ــادي  تجدر اإلشــ تصــ

ر تـستهدف االـستمرار في تكوين هذا  واالجتماعي الموّق 
  االحتياطي واستخدامه بقرارات منه ألغراض طارئة. 

 
  
 

النشــاط االســتثماري أحد األنشــطة الرئيســة في  يعتبر  
ــنــدوق، بحكم األهــداف والمهــام التي حــددتهــا  ال  صــ

تفاقية والقرارات التي أصـدرها مجلس المحافظين، اال 
الذي وـضع اإلطار العام لـسياـسة النـشاط االـستثماري. 
ــذـيـين  ــدـيرـين اـلـتـنـفي ــددت ـقرارات ـمـجـلس اـلم ــا ح ـكم

والمعايير   الخطوط العامة لتلك السـياسـات والضـوابط 
ــتثمـا  ــة لتنفيـذهـا وإدارة االســ رات المختلفـة الرئيســـ

ومخاطرها. في هذا الســياق، يتبع الصــندوق ســياســة  
اســــتثمارية محافظة ومتوازنة تعتمد على مبدأ توزيع  
المخاطر االســـتثمارية المختلفة، وتنســـجم مع طبيعته  

 كمؤسسة مالية تنموية إقليمية. 
  

تثمارية المعت  ة االـس ياـس مدة بالصـندوق على  ترتكز الـس
ــة تتمـثل ف  حـماـية قيـمة األموال    : ي أربـعة مـعايير رئيســ

المـستثمرة كأولوية، وتوفير الـسيولة، وحرية التحويل،  
ــاس أفق زمني   ــى ـعاـئد مـتاح على أســ وتحقيق أقصــ

مخاطر االـستثمارية ال ـسنوي مع المحافظة على حدود 
ة   ة قيـم اـي ــتوى المقبول اـلذي يحقق حـم ــمن المســ ضــ

 ى المستوى الكلي. االستثمارات عل 
  

ارد المالية الذاتية للصندوق  يتضمن النشاط استثمار المو 
والمكونة من رأس المال واالحتياطيات، وتوظيفها بما  
يتفق مع األهداف االستراتيجية للصندوق، ومنها  
اإلقراض واالستثمار بالسندات العربية ضمن الحدود  
المقررة، بغرض تنمية وتطوير أسواق السندات العربية  

تمدة، إضافة  استراتيجية االستثمار المع وفقاً لسياسة و 
إلى تحقيق عائد يساهم في تغطية نفقات الصندوق  
اإلدارية وتعزيز احتياطاته وموارده الذاتية. يشمل  
النشاط االستثماري أيضاً تنفيذ عمليات من شأنها تعزيز  
أطر التعاون مع السلطات الرسمية في الدول العربية  

المالية العربية، بما  األعضاء، وكذلك مع المؤسسات 
ن تنفيذ عمليات قبول الودائع من هذه األطراف،  يتضم 

واستثمارها وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة، إضافة  
إلى توفير خدمة إدارة محافظ استثمارية بالودائع  

والسندات واألوراق المالية لصالح الدول األعضاء  
 والمؤسسات المالية العربية. 

  
ق يتأثر  النـشاط االـستثماري بالـصندو جدير بالذكر، أن  

بـصورة مباـشرة وغير مباـشرة بالتطورات االقتـصادية 
والمالية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، وهو ما يتم  
ــة   ــتراتيجي ــداد االســ ــد إع ــار عن ــذه بعين االعتب أخ

 االستثمارية ضمن االستراتيجية العامة للصندوق. 
  

المصارف   اتخذت السياسات النقدية المتبعة من قبل 
  2019اتجاهاً تيسيرياً خالل العام  المركزية الرئيسة 

عاكسة بذلك تباطؤ االقتصاد العالمي بشكل عام في ظل  
التجارية   التوترات تراجع حجم التجارة العالمي بسبب 

بين الواليات المتحدة األمريكية والصين. وقد قام بنك  
االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض سعر الفائدة  

على خلفية   2019م الرسمية ثالث مرات خالل العا 
الرغم من ارتفاع  ، على تراجع أداء االقتصاد العالمي 

  ، مستويات األجور في الواليات المتحدة األمريكية 
  3.5بة البطالة إلى معدالت متدنية بلغت وانخفاض نس 

تجدر  . 2019خالل الربع الرابع من عام  في المائة 
  اإلشارة إلى أن االقتصاد األمريكي قد سجل أداًء جيداً 

، ولكنه يواجه عدداً من  2019نسبياً خالل عام 
ارتفاع مستوى الدين    : أهمها ، من  التحديات االقتصادية 

ع السيولة المتاحة  وتراج  ، في القطاع غير المالي 
للشركات الناشئة والخاصة، إضافة إلى تداعيات  

 الحرب التجارية على القطاع الصناعي األمريكي.   
   

في   ، رف المركزية من جانب آخر، اســـتمرت المصـــا 
باتباع ســياســات نقدية  ، اليابان ومنطقة اليورو كل من  

ــيرية على خلفية  ــبي لأل تيسـ ــعف النسـ ــاع  الضـ وضـ
حيث قام    ، بان ودول منطقة اليورو االقتصــادية في اليا 

ــداـبـير  ــة ت ــدـيم ـحزم ــك اـلـمرـكزي األوروـبي ـبـتق  اـلـبن
اقتـصادية تتـضمن خفض ـسعر اإليداع للبنك المركزي  

ــول على نطاق  األوروبي، والعود  ــراء األصـ ة إلى شـ
ل   ادة التموـي ات إـع ددة، وعملـي ة مـح اـي ــع دون نـه واســ

ــتهدفة طويلة األجل.   ــارة إلى أن  كما  المسـ تجدر اإلشـ
ــعف في  القط  ــناعي األوروبي يعاني من ضــ اع الصــ

ــمالية إثر انخفاض حجم التجارة   ــتثمارات الرأسـ االسـ
ة ال مخـاوف ال و  ، العـالمي  ائج متعلـق خروج المملكـة  بنـت

 دة من االتحاد األوروبي. المتح 
 

فقد شــهدت   ، أما على صــعيد األســواق المالية العالمية 
اً  نسـبي أسـواق السـندات وأسـواق األسـهم ارتفاعاً كبيراً  

ــام  ــدم من   ، 2019خالل ع ــدعم المق ــة ال على خلفي
ة الرئي  وفي ظـل بروز   ، ة ـســــ المصـــــارف المركزـي

مؤشـــرات اقتصـــادية دلت على تعافي اقتصـــاديات  
ات الم  ة اليورو في  الوالـي ة ودول منطـق دة األمريكـي تـح

 نشاط الصندوق في مجال االستثمار 
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ــام  ن ع ع ـم راـب ع اـل رـب ــت  2019اـل ل ــث ســــــج ي ، ـح
ــناعة   ــركات المتعلقة بقطاعات الص ــتطالعات الش اس
ــنــاً في كــل من الواليــات المتحــدة   والخــدمــات تحســ

هم إحراز تقدم  األمريكية ودول منطقة اليورو. كما سـا 
ــات التجــاريـة بين الواليـات المتحــدة  ا في المفــ  وضـــ
ة والصــــين من جهة، وبين الواليات المتحدة  األمريكي 

األمريكيـة ودول منطقـة اليورو من جهـة أخرى في  
ة خالل الربع الرابع من   الـي ــواق الـم تعزيز أداء األســ

 . 2019عام  
  

ــندوق في اتباع   ــتمر الصــ في ظّل هذه الظروف، اســ
حافظ بإعطاء أهمية قصــوى لعنصــر األمان  نهجه الم 

لمناخ االقتصـادي في ظل ا  ، السـتثماراته، كما حرص 
على تحقيق أقصــى   ، واالســتثماري الســائد خالل العام 

ــتثمار في أدوات   قدر متاح من األمان عن طريق االس
ــافة إلى   ــنيف ائتماني عاٍل، إضـ ــتثمارية ذات تصـ اسـ

وإقليمية  التعامل مع مؤـسـسات مالية ومـصرفية عالمية 
تتمتع بمســتوى عاٍل من التصــنيف االئتماني مع اتباع  

المتابعة ألوضــــاع هذه المؤســــســــات عن  إجراءات  
  طريق المراقبة المستمرة. 

  
ــتثمارية  ــندوق بإدارة مخاطر المحافظ االسـ يقوم الصـ
ــة  ــط مع التركيز على المـخاطر الرئيســ ـــكل نشــ بشــ
ــتثـمارات،  ا: مـخاطر تركز االســ ــتثـمارات منـه لالســ

مخاطر  و ر أســعار الفائدة، ومخاطر الســيولة، ومخاط 
 االئتمان.   ومخاطر   ، أسعار صرف العمالت 

  
ــندوق النقد العربي   ــتثمارية لصـ تتكون المحفظة االسـ

دوق  ـــن ة للصــ ذاتـي ار الموارد اـل ــتثـم   ، من محفظـة اســ
ــتلمـة من الـدول   ــتثمـار األموال المســ ومحفظـة اســ
األعـضاء، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه االـستثمارات ما  

عادل حوالي  ، ت مليار دينار عربي حسابي   3.54  ادل يع 
 . 2019ريكي في نهاية عام دوالر أم   مليار  14.69

  
ـــكل رئيس من   ــتثـمارات المحفـظة فتتكون بشــ أـما اســ

واســتثمارات في   ، اســتثمارات في الودائع المصــرفية 
واســتثمارات محدودة في   ، الســندات واألوراق المالية 

ـصناديق اـستثمار االـستراتيجيات الُمتعددة والـصناديق  
ــرفيــة في المحفظــة   العقــاريــة. بلغــت الودائع المصــ

في المائة،    32نـسبة   2019ثمارية في نهاية عام  االـست 
في المائة في الســندات واألوراق المالية،   66ونســبة 

ــبـة  ــتثمـار  2ونســ ــنـاديق اســ في المـائـة تمثـل صــ
 تيجيات الُمتعددة والصناديق العقارية.  االسترا 

 
تثمار باألدوات   تثمار المعتمدة، االـس ة االـس ياـس تنظم ـس

ــتثمارية المختلفة، ومنها ال  ــارف  االسـ ودائع مع المصـ
ة  ة واألجنبـي ة العربـي ارـي ة   ، التـج ائـم ــمن ـق التي تقع ضــ

المـصارف المعتمدة ألغراض اإليداع التي تـضّم حالياً  
ية عربية وأجنبية، مصــرفاً ومؤســســة مال   100نحو  

ا في   اً للقواـعد المعمول بـه ائـمة وفـق حـيث يتّم إـعداد الـق
ــارف وحــدود التعــامــل معهــا، ويتّم   اختيــار المصـــ

ــنوـياً من قـبل مجلس الـمديرين التنفـيذيين اعتـمادهـ  ا ســ
ــة   ــابع ــتمرة من خالل مت ــة المســ ــع للمراقب وتخضــ

 أوضاعها المالية وتقييماتها االئتمانية.  
 

ت االـستثمار في الـسندات واألوراق  أما فيما يخص أدوا 
المالية فيحافظ الصـــندوق على أدوات ذات جودة عالية  

اني ويحر  ة والتقييم االئتـم ــيوـل ث الســ ص على  من حـي
دّرين وانتشــارهم الجغرافي الواســع، حيث   تنوع الُمصــَ

في المائة من محفظة الـسندات في    53تّم اـستثمار نـسبة  
لحكومية وشــبه  إصــدارات الســندات واألوراق المالية ا 

دات ذات التقييم   ـــن ة الســ ـــب ة، كمـا بلغـت نســ الحكومـي
في الـماـئة    78وأعلى حوالي   AA االئتـماني عـند الفـئة 

ـــندات  ـــبة الســ   Aذات التقييم االئتـماني عـند الفـئة    ونســ
  في المائة من قيمة محافظ السندات.    18حوالي  

  
ــتثمارات جغرافياً   من جانب آخر، وبهدف توزيع االســ
للحد من المخاطر القطرية واالســتجابة للُمتغيرات التي  
تطرأ في األسـواق المالية، اسـتمر الصـندوق في توجيه  

امل  اسـتثماراته وااللتزام بتحقيق التو  زيع الجغرافي الـش
المالئم لجميع المحافظ االـستثمارية الخاـصة بالـصندوق  

ــتثمارا  ــياســـة  واسـ ت الودائع المقبولة ضـــمن حدود سـ
 االستثمار المعتمدة.  

 
أما االســـتثمار في الودائع والســـندات واألوراق المالية  

مليون دينــار عربي   922الــدول العربيــة فقــد بلغ في 
ن دوالر أمريكي بما يمثل  مليو    3,823تُعادل   ، حســابي 
ــة األـموال   27ـحواـلي  ــاـلي ـقـيم ــة ـمن إـجم ــائ ـفي اـلم

، ويتضــــمن ذلك ما  2019 المســــتثمرة في نهاية  عام 
ــابي تُعادل    614قيمته     2,546مليون دينار عربي حسـ

مليون دوالر أمريكي مستثَمرة بالودائع لدى المصارف  
ار  مليون دين   308والمؤســســات المالية العربية، ومبلغ  

ادل عر  مليون دوالر أمريكي   1,277بي حســــابي تـُع
ُمســتثَمرة في الســندات واألوراق المالية التي تُصــدرها  

 الدول األعضاء والمصارف والشركات العربية.  
  

فيما يخص االســتثمار بالعمالت العربية، فإن الســياســة  
االـستثمارية تـسمح، وفق ـشروط محددة، باـستثمار جزء  

ــت من األموال الُمتاحة   ــندات  لالسـ ثمار في الودائع والسـ
ــة   ــابل ــة الق ــدول العربي ــة بعمالت ال ــالي واألوراق الم
ــندوق بالعمالت   ــتثمارات الص للتحويل، حيث بلغت اس

مليون دينار عربي حســابي تُعادل   72 العربية ما قيمته 
 .  2019مليون دوالر امريكي بنهاية عام    298
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  مالية أما من حيث االسـتثمار في السـندات واألوراق ال 
بلغت  فقد   ، العربية الحكومية والمصــارف والشــركات 

  1277مليون دينار عربي حســابي تُعادل    308قيمتها  
إصدارات    ت مليون دوالر أمريكي بنهاية العام، تضمن 

ــة  ــا مجموع ــة بم ــار عربي   168حكومي مليون دين
تمثل نـسبة    ، مليون دوالر أمريكي   699حـسابي تُعادل  

ــتثـما  55 ـــندات في الـماـئة من إجـمالي االســ ر في الســ
في    45والبالغ نســــبة    ، أما الرصــــيد الُمتبّقي  . العربية 
ــادرة عن  يُ ف  ، المائة  ــندات صـ ــتثمارات في سـ مثل اسـ

فيما يخص  مصارف ومؤسسات عربية غير حكومية.  
ــة في   ــة العربي ــنــدات الحكومي التقييم االئتمــاني للســ

يمتها مســتثمرة  المائة من ق   في   48نحو  المحفظة، فإن  
ة  دات حكومـي ـــن اني  في ســ ــنيف ائتـم ة تصــ درـج   Aـب

ــتثـمار في   ـــبة المتبقـية فهي تمـثل اســ وأعلى، أـما النســ
اني   ــنيف ائتـم ة ذات تصــ ة عربـي إصــــدارات حكومـي

 .  Bو   BBBيتراوح ما بين الفئتين 
  

ــتـجاـبة للرغـبة التي أعرب عنـها   ـجدير ـباـلذكر، أـنه اســ
  ، 2012لعام  السـنوي في اجتماعه   ، مجلس المحافظين 

ات الحكومية العربية، بدعم الصـــندوق لســـوق الســـند 
ــنــدوق عــدَّة   اتخــذ مجلس المــديرين التنفيــذيين للصــ
ــتثمــار في   قرارات تّم بموجبهــا زيــادة وتنظيم االســ

ــندات الحكومية العربية  ــتوى  ، الس ــنفة تحت مس المص
ــيع فـئات التقييـمات  Aالتقييم االئتـماني  ، حـيث تم توســ

ـــندات الحكومـية  االئتـمانـية ا  ــتثـمار ـبالســ لمقبوـلة لالســ
ــنيف االئتـماني العرب  ــم فـئة التصــ ، وـكذـلك  Bـية لتضــ

ــندوق المالية الذاتية  ــيص جزء من موارد الصـ تخصـ
لالســــتثمار في الســــندات الحكومية ذات التصــــنيف  

مليون   115بمبلغ  Bو  BBBاالئتـماني ـما بين درـجة 
مليون دوالر   477ديـنار عربي حســــابي (ـما يـعادل 

ن اـلذي  وفـقاً لقرار مجلس الـمديرين التنفـيذيي  ، يكي) أمر 
ــافــة عــدد من الــدول العربيــة التي يمكن   أتــاح إضـــ

  االستثمار في سنداتها الحكومية. 
 

ــواق   ــتثمــار في أســ يــأتي قرار المجلس حول االســ
الســـندات الحكومية العربية ليعكس اهتمام الصـــندوق  
المتزايد في توســــيع مشــــاركته ومســــاهمته في دعم  

  االستثمار ر أسواق السندات العربية عن طريق  وتطوي 
التصـنيف  في إصـدارات ـسندات الدول األعضـاء ذات  

ضـمن جهود الصـندوق    ، وذلك وأقل   BBBاالئتماني  
ــواق المالية العربية   ــتمرة في تطوير وتنمية األس المس
ومنها سوق السندات، وعليه استمر الصندوق في دعم  

 جهود هذا النشاط. 
 

ــال نشــــــاط  ــا ـفي ـمج ــدول   أم ـقـبول اـلوداـئع ـمن ال
ــات المالية  ــسـ فيأتي في إطار اتفاقية  ، العربية والمؤسـ

التي   ، تأســيس الصــندوق وقرارات مجلس المحافظين 

دعـت الـدول العربيـة إليـداع جزء من أموالهـا لـدى  
،  الصــندوق اختيارياً وأرســت عدّة قواعد من ضــمنها 

ــتخدام الصــندوق لألموال المودعة لديه   عدم جواز اس
ص جزء من  في تقد  ــّ ــائه، وخصــ يم القروض ألعضــ

ـ  ــدر مجلس  موارد الـص ــاط. وأص ندوق لدعم هذا النش
المــديرين التنفيــذيين العــديــد من القرارات التي تُنظم  
ــاط من حيــث قبول الودائع وإدارة   إدارة هــذا النشـــ
اســـتثمار األموال المودعة منها القرار الذي يتضـــمن  
ــورة اختيــاريــة  اعتمــاد تطبيق مقررات بــازل بصــ

ا ك  ذا النشــــاط، كـم ة إلدارة مـخاطر وـحدود ـه   مرجعـي
لدعم   ه خّصصت الموارد المالية الالزمة من احتياطيات 

النـشاط وتعزيز الثقة. كذلك تّم تحديد أدوات االـستثمار  
المســــموح بها لهذا النشــــاط في الودائع المصــــرفية 
والســندات واألوراق المالية إضــافة إلى وضــع أُســس  

 ت والمطلوبات. محافظة في إدارة الموجودا 
  

د  ـــن وق يتمتع بمقوـمات  تـجدر اإلشــــارة إلى أن الصــ
دول المودعـة، في   ة اـل متميزة تســـــاهم في تعزيز ثـق
مقدمتها الســياســة االســتثمارية المحافظة التي ينتهجها  
ــتثـمارات كـما   ــالـمة االســ والتي تعطي وزـناً أكبر لســ
ة كبيرة بحكم   اـن ـــم ه بضــ دـي تتمتع األموال المودعـة ـل

ــندوق  ــاته في إدارة مالءة الصـ المالية بجانب ممارسـ
 ستثمارية بصورة تتّسم بتقليل المخاطر. أنشطته اال 

  
في إطار تطبيقات مقررات بازل التي تبناها الصندوق  
ــتثـمار  ــورة اختـيارـية إلدارة مـخاطر محفـظة اســ بصــ
الودائع المقبولة من الدول األعضــاء، بلغ معدل كفاية  

ـــبة  2019 رأس الـمال في نـهاـية ـعام  في   25.69نســ
  IIIمتطلـبات ـبازل ـبالمـقارـنة مع الـحد األدنى ل  ، الـماـئة 

في المائة. كما بلغ مســتوى تغطية    13المحددة بنســبة 
يولة القصـيرة األجل لمدة   بة    30الـس   823.79يوماً نـس

ـــبة   في الـماـئة ـبالمـقارـنة مع الـحد األدنى المطلوب بنســ
في المــائــة والــذي بــدأ تنفيــذه في مطلع العــام   100

ــتقر لمدة  2019 ــافي التمويل المس ــجل معدل ص ، وس
في المائة مقارنة مع الحد األدنى    438.60ة ســنة نســب 

ــبة  ــجل معدل    100المطلوب بنسـ في المائة، كذلك سـ
ـــبة  مع    ـبالمـقارـنة  ، في الـماـئة  7.41 الرافـعة الـمالـية نســ

 مطلوب.  في المائة للحد األدنى ال   3نسبة 
  

ــرات متـانـة إدارة مخـاطر هـذا   وتعكس هـذه المؤشــ
دوق لألمو  ـــن ه الصــ ذي يولـي ام اـل ال  النشــــاط واالهتـم

ــاهمت هذه الميزات   ــاء. سـ المودعة من دوله األعضـ
ــتمرار حجم الودائع المقبولة من   مجتمعة في نمو واسـ
الدول العربية األعضـاء عند مسـتوياتها العالية نسـبياً، 

ملحوظاً خالل الســـنوات    حيث ســـجل النشـــاط نمواً 
ـــية. وبلغ حجم الودائع المقبوـلة في نـهاـية ـعام   الـماضــ

دينار عربي حســـابي    ليون م   2,809ما يُعادل    2019
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 مليون دوالر أمريكي تم تلقيهـا من  11,652تُعـادل 
  دولة ومؤسسة مالية عربية.  15

  
أن ســـياســـة الصـــندوق في إدارة تجدر اإلشـــارة إلى  

ــتثمــارات ومخــاطرهــا وتط  بيقــاتهــا المحــافظــة  االســ
ة األموال   ة قيـم اـي ة في حـم اـل ــورة فـع ســـــاهـمت بصــ

قراً على المـستوى  المـستثمرة وـسجلت أداًء إيجابياً مـست 
الكلي لهذه االســـتثمارات، على الرغم من اســـتمرار  

العمالت    بعض تدني مســــتويات أســــعار الفائدة على  
  ، المكونة لوحدة حقوق الســـحب الخاصـــة مثل اليورو 

ــترلي  ه اإلســ ة   ، والين  ، ني والجنـي ت المحفـظ ث حقـق حـي
ــتثمرة  ــافي األموال المس ــتثمارية عائداً على ص   ، االس

ــرات الليب  ــر  فاق مؤشـ ــهر ومؤشـ ــتة أشـ ور ألجل سـ
ــندات الحكومية   ــة ( الس  )، FTSE Russellلمؤســس

  .  2019سنوات خالل عام   3- 1للقطاع 
  

كما واصــــل الصــــندوق إدارة محافظ  
اســتثمارية بصــورة مباشــرة لجزء من  

ة، أموال بر  ـنامج تموـيل التـجارة العربـي
اب الموحد   واألموال المجمعة في الحـس

افة  للمنظمات العربية المتخصصة، إض 
ة على الجزء   ابـع ــراف والمـت إلى اإلشــ
دار من أطراف خـارجيـة لمحفظـة  المـُ

  برنامج تمويل التجارة العربية. 
  
  
  
  

برنامج تمويل التجارة العربية هو  
مؤسسة مالية عربية مشتركة  

بموجب قرار مجلس   1989متخصصة، أنشئ عام 
يبلغ رأس المال   محافظي صندوق النقد العربي. 

مليار دوالر أمريكي موزع على   مج للبرنا  به المصرح 
آالف دوالر أمريكي    5ألف سهم بقيمة أسمية تبلغ    200

  53للسهم الواحد، يبلغ عدد المساهمين في رأس المال 
مؤسسة مالية ومصرفية عربية وطنية وإقليمية. يهدف  
البرنامج إلى اإلسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز  

ر  لعربي، من خالل توفير جانب  ا   القدرة التنافسية للٌمَصدِّ
من التمويل الالزم لهذه التجارة والمتعاملين فيها، وكذلك  
من خالل توفير المعلومات حول أنشطة هذه التجارة  
والترويج للبضائع والسلع العربية.  ترتكز آلية البرنامج  
على التعامل مع المصدرين والمستوردين في الدول  

شمل بنوك  ت  العربية من خالل وكاالت وطنية 
ومؤسسات مالية وجهات رسمية تتم تسميتها من قبل  

كما   غرض. الدول العربية لذلك ال  السلطات النقدية في 
مثل   ، يوفر البرنامج تسهيالت ائتمانية غير ممولة 

غير قابلة  ال عمليات إصدار الضمانات أو تعهدات السداد  

لإللغاء أو المساهمة مع بنوك أخرى في تحمل مخاطر  
كاالت الوطنية للبرنامج اللتزاماتهم المالية  لو سداد ا 

  الناتجة عن عمليات تجارية مؤهلة. 
  

ــاط   ــيع نـطاق نشــ ــاهم الوـكاالت الوطنـية في توســ تســ
  2019وصل عددها كما في نهاية العام    حيث البرنامج،  

  5دولة عربية و   20منتشـرة في    وطنية   وكالة   216إلى  
إلى   دول أجنبيــة. وبلغــت قيمــة الطلبــات التي وردت 

ائه   مليار دوالر أمريكي لتمويل    17.3البرنامج منذ إنـش
ا حوالي  ة قيمتـه ات تجـارـي ــفـق ار دوالر   22.9صــ ملـي

ــل  ــامج على تموي ــار   16.9أمريكي، ووافق البرن ملي
ــحوـبات خالل تـلك   دوالر أمريكي، كـما بلـغت قيـمة الســ

ــم  ملـيار دوالر أم   16.3الفترة   ــح الرســ ريكي. ويوضــ
ــاط التمويلي  ) التطور 5البيــاني رقم (  المرحلي للنشـــ

ام  ذ الـع دة مـن وحتى   1991التراكمي خالل الفترة الممـت
    . 2019  نهاية العام 

أمــا فيمــا يتعلق بخــدمــات المعلومــات التي يوفرهــا    
ــد انتهى   ــة، فق ــالتجــارة العربي ــاملين ب ــامج للمتع البرن

ات  ة معلوـم ــبـك اء شــ امج من بـن ة  البرـن التجـارة العربـي
ليمي للدول العربية، حيث  وتنفيذها على المســـتوى اإلق 

) نقطــة ارتبــاط موزعــة في جميع  30تم الربط مع ( 
ة. وتتوفر  دول العربـي معلومـات عن جميع األقطـار   اـل

ــمي للبرنامج   العربية وتجارتها من خالل الموقع الرســ
  (atfp.org.ae) اإللكتروني. على الشبكة  

  
ــل   ــامج على توفير الفرص لتفعي حرصـــــاً من البرن

يــة فيمــا بين المتعــاملين بــالتجــارة  المبــادالت التجــار 
بتنظيم وتنفيذ لقاءات للمصدرين    البرنامج  العربية، يقوم 

ــتوردين الـعاملين في قـطاـعات مـحددة في إـطار  والم  ســ
نشــاطه لترويج التجارة العربية البينية. في هذا اإلطار،  
دول   التعـاون مع جهـات متعـددة في اـل امج ـب نظم البرـن

ــر لقاءاً   ــتوردين  العربية، ثمانية عش للمصــدرين والمس
ــيج   ــطين في القطــاعـات التــاليــة: النســ العرب النــاشــ

 نشاط برنامج تمويل التجارة العربية  



صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019  صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019 

35

38 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

  مالية أما من حيث االسـتثمار في السـندات واألوراق ال 
بلغت  فقد   ، العربية الحكومية والمصــارف والشــركات 

  1277مليون دينار عربي حســابي تُعادل    308قيمتها  
إصدارات    ت مليون دوالر أمريكي بنهاية العام، تضمن 

ــة  ــا مجموع ــة بم ــار عربي   168حكومي مليون دين
تمثل نـسبة    ، مليون دوالر أمريكي   699حـسابي تُعادل  

ــتثـما  55 ـــندات في الـماـئة من إجـمالي االســ ر في الســ
في    45والبالغ نســــبة    ، أما الرصــــيد الُمتبّقي  . العربية 
ــادرة عن  يُ ف  ، المائة  ــندات صـ ــتثمارات في سـ مثل اسـ

فيما يخص  مصارف ومؤسسات عربية غير حكومية.  
ــة في   ــة العربي ــنــدات الحكومي التقييم االئتمــاني للســ

يمتها مســتثمرة  المائة من ق   في   48نحو  المحفظة، فإن  
ة  دات حكومـي ـــن اني  في ســ ــنيف ائتـم ة تصــ درـج   Aـب

ــتثـمار في   ـــبة المتبقـية فهي تمـثل اســ وأعلى، أـما النســ
اني   ــنيف ائتـم ة ذات تصــ ة عربـي إصــــدارات حكومـي

 .  Bو   BBBيتراوح ما بين الفئتين 
  

ــتـجاـبة للرغـبة التي أعرب عنـها   ـجدير ـباـلذكر، أـنه اســ
  ، 2012لعام  السـنوي في اجتماعه   ، مجلس المحافظين 

ات الحكومية العربية، بدعم الصـــندوق لســـوق الســـند 
ــنــدوق عــدَّة   اتخــذ مجلس المــديرين التنفيــذيين للصــ
ــتثمــار في   قرارات تّم بموجبهــا زيــادة وتنظيم االســ

ــندات الحكومية العربية  ــتوى  ، الس ــنفة تحت مس المص
ــيع فـئات التقييـمات  Aالتقييم االئتـماني  ، حـيث تم توســ

ـــندات الحكومـية  االئتـمانـية ا  ــتثـمار ـبالســ لمقبوـلة لالســ
ــنيف االئتـماني العرب  ــم فـئة التصــ ، وـكذـلك  Bـية لتضــ

ــندوق المالية الذاتية  ــيص جزء من موارد الصـ تخصـ
لالســــتثمار في الســــندات الحكومية ذات التصــــنيف  

مليون   115بمبلغ  Bو  BBBاالئتـماني ـما بين درـجة 
مليون دوالر   477ديـنار عربي حســــابي (ـما يـعادل 

ن اـلذي  وفـقاً لقرار مجلس الـمديرين التنفـيذيي  ، يكي) أمر 
ــافــة عــدد من الــدول العربيــة التي يمكن   أتــاح إضـــ

  االستثمار في سنداتها الحكومية. 
 

ــواق   ــتثمــار في أســ يــأتي قرار المجلس حول االســ
الســـندات الحكومية العربية ليعكس اهتمام الصـــندوق  
المتزايد في توســــيع مشــــاركته ومســــاهمته في دعم  

  االستثمار ر أسواق السندات العربية عن طريق  وتطوي 
التصـنيف  في إصـدارات ـسندات الدول األعضـاء ذات  

ضـمن جهود الصـندوق    ، وذلك وأقل   BBBاالئتماني  
ــواق المالية العربية   ــتمرة في تطوير وتنمية األس المس
ومنها سوق السندات، وعليه استمر الصندوق في دعم  

 جهود هذا النشاط. 
 

ــال نشــــــاط  ــا ـفي ـمج ــدول   أم ـقـبول اـلوداـئع ـمن ال
ــات المالية  ــسـ فيأتي في إطار اتفاقية  ، العربية والمؤسـ

التي   ، تأســيس الصــندوق وقرارات مجلس المحافظين 

دعـت الـدول العربيـة إليـداع جزء من أموالهـا لـدى  
،  الصــندوق اختيارياً وأرســت عدّة قواعد من ضــمنها 

ــتخدام الصــندوق لألموال المودعة لديه   عدم جواز اس
ص جزء من  في تقد  ــّ ــائه، وخصــ يم القروض ألعضــ

ـ  ــدر مجلس  موارد الـص ــاط. وأص ندوق لدعم هذا النش
المــديرين التنفيــذيين العــديــد من القرارات التي تُنظم  
ــاط من حيــث قبول الودائع وإدارة   إدارة هــذا النشـــ
اســـتثمار األموال المودعة منها القرار الذي يتضـــمن  
ــورة اختيــاريــة  اعتمــاد تطبيق مقررات بــازل بصــ

ا ك  ذا النشــــاط، كـم ة إلدارة مـخاطر وـحدود ـه   مرجعـي
لدعم   ه خّصصت الموارد المالية الالزمة من احتياطيات 

النـشاط وتعزيز الثقة. كذلك تّم تحديد أدوات االـستثمار  
المســــموح بها لهذا النشــــاط في الودائع المصــــرفية 
والســندات واألوراق المالية إضــافة إلى وضــع أُســس  

 ت والمطلوبات. محافظة في إدارة الموجودا 
  

د  ـــن وق يتمتع بمقوـمات  تـجدر اإلشــــارة إلى أن الصــ
دول المودعـة، في   ة اـل متميزة تســـــاهم في تعزيز ثـق
مقدمتها الســياســة االســتثمارية المحافظة التي ينتهجها  
ــتثـمارات كـما   ــالـمة االســ والتي تعطي وزـناً أكبر لســ
ة كبيرة بحكم   اـن ـــم ه بضــ دـي تتمتع األموال المودعـة ـل

ــندوق  ــاته في إدارة مالءة الصـ المالية بجانب ممارسـ
 ستثمارية بصورة تتّسم بتقليل المخاطر. أنشطته اال 

  
في إطار تطبيقات مقررات بازل التي تبناها الصندوق  
ــتثـمار  ــورة اختـيارـية إلدارة مـخاطر محفـظة اســ بصــ
الودائع المقبولة من الدول األعضــاء، بلغ معدل كفاية  

ـــبة  2019 رأس الـمال في نـهاـية ـعام  في   25.69نســ
  IIIمتطلـبات ـبازل ـبالمـقارـنة مع الـحد األدنى ل  ، الـماـئة 

في المائة. كما بلغ مســتوى تغطية    13المحددة بنســبة 
يولة القصـيرة األجل لمدة   بة    30الـس   823.79يوماً نـس

ـــبة   في الـماـئة ـبالمـقارـنة مع الـحد األدنى المطلوب بنســ
في المــائــة والــذي بــدأ تنفيــذه في مطلع العــام   100

ــتقر لمدة  2019 ــافي التمويل المس ــجل معدل ص ، وس
في المائة مقارنة مع الحد األدنى    438.60ة ســنة نســب 

ــبة  ــجل معدل    100المطلوب بنسـ في المائة، كذلك سـ
ـــبة  مع    ـبالمـقارـنة  ، في الـماـئة  7.41 الرافـعة الـمالـية نســ

 مطلوب.  في المائة للحد األدنى ال   3نسبة 
  

ــرات متـانـة إدارة مخـاطر هـذا   وتعكس هـذه المؤشــ
دوق لألمو  ـــن ه الصــ ذي يولـي ام اـل ال  النشــــاط واالهتـم

ــاهمت هذه الميزات   ــاء. سـ المودعة من دوله األعضـ
ــتمرار حجم الودائع المقبولة من   مجتمعة في نمو واسـ
الدول العربية األعضـاء عند مسـتوياتها العالية نسـبياً، 

ملحوظاً خالل الســـنوات    حيث ســـجل النشـــاط نمواً 
ـــية. وبلغ حجم الودائع المقبوـلة في نـهاـية ـعام   الـماضــ

دينار عربي حســـابي    ليون م   2,809ما يُعادل    2019
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 مليون دوالر أمريكي تم تلقيهـا من  11,652تُعـادل 
  دولة ومؤسسة مالية عربية.  15

  
أن ســـياســـة الصـــندوق في إدارة تجدر اإلشـــارة إلى  

ــتثمــارات ومخــاطرهــا وتط  بيقــاتهــا المحــافظــة  االســ
ة األموال   ة قيـم اـي ة في حـم اـل ــورة فـع ســـــاهـمت بصــ

قراً على المـستوى  المـستثمرة وـسجلت أداًء إيجابياً مـست 
الكلي لهذه االســـتثمارات، على الرغم من اســـتمرار  

العمالت    بعض تدني مســــتويات أســــعار الفائدة على  
  ، المكونة لوحدة حقوق الســـحب الخاصـــة مثل اليورو 

ــترلي  ه اإلســ ة   ، والين  ، ني والجنـي ت المحفـظ ث حقـق حـي
ــتثمرة  ــافي األموال المس ــتثمارية عائداً على ص   ، االس

ــرات الليب  ــر  فاق مؤشـ ــهر ومؤشـ ــتة أشـ ور ألجل سـ
ــندات الحكومية   ــة ( الس  )، FTSE Russellلمؤســس

  .  2019سنوات خالل عام   3- 1للقطاع 
  

كما واصــــل الصــــندوق إدارة محافظ  
اســتثمارية بصــورة مباشــرة لجزء من  

ة، أموال بر  ـنامج تموـيل التـجارة العربـي
اب الموحد   واألموال المجمعة في الحـس

افة  للمنظمات العربية المتخصصة، إض 
ة على الجزء   ابـع ــراف والمـت إلى اإلشــ
دار من أطراف خـارجيـة لمحفظـة  المـُ

  برنامج تمويل التجارة العربية. 
  
  
  
  

برنامج تمويل التجارة العربية هو  
مؤسسة مالية عربية مشتركة  

بموجب قرار مجلس   1989متخصصة، أنشئ عام 
يبلغ رأس المال   محافظي صندوق النقد العربي. 

مليار دوالر أمريكي موزع على   مج للبرنا  به المصرح 
آالف دوالر أمريكي    5ألف سهم بقيمة أسمية تبلغ    200

  53للسهم الواحد، يبلغ عدد المساهمين في رأس المال 
مؤسسة مالية ومصرفية عربية وطنية وإقليمية. يهدف  
البرنامج إلى اإلسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز  

ر  لعربي، من خالل توفير جانب  ا   القدرة التنافسية للٌمَصدِّ
من التمويل الالزم لهذه التجارة والمتعاملين فيها، وكذلك  
من خالل توفير المعلومات حول أنشطة هذه التجارة  
والترويج للبضائع والسلع العربية.  ترتكز آلية البرنامج  
على التعامل مع المصدرين والمستوردين في الدول  

شمل بنوك  ت  العربية من خالل وكاالت وطنية 
ومؤسسات مالية وجهات رسمية تتم تسميتها من قبل  

كما   غرض. الدول العربية لذلك ال  السلطات النقدية في 
مثل   ، يوفر البرنامج تسهيالت ائتمانية غير ممولة 

غير قابلة  ال عمليات إصدار الضمانات أو تعهدات السداد  

لإللغاء أو المساهمة مع بنوك أخرى في تحمل مخاطر  
كاالت الوطنية للبرنامج اللتزاماتهم المالية  لو سداد ا 

  الناتجة عن عمليات تجارية مؤهلة. 
  

ــاط   ــيع نـطاق نشــ ــاهم الوـكاالت الوطنـية في توســ تســ
  2019وصل عددها كما في نهاية العام    حيث البرنامج،  

  5دولة عربية و   20منتشـرة في    وطنية   وكالة   216إلى  
إلى   دول أجنبيــة. وبلغــت قيمــة الطلبــات التي وردت 

ائه   مليار دوالر أمريكي لتمويل    17.3البرنامج منذ إنـش
ا حوالي  ة قيمتـه ات تجـارـي ــفـق ار دوالر   22.9صــ ملـي

ــل  ــامج على تموي ــار   16.9أمريكي، ووافق البرن ملي
ــحوـبات خالل تـلك   دوالر أمريكي، كـما بلـغت قيـمة الســ

ــم  ملـيار دوالر أم   16.3الفترة   ــح الرســ ريكي. ويوضــ
ــاط التمويلي  ) التطور 5البيــاني رقم (  المرحلي للنشـــ

ام  ذ الـع دة مـن وحتى   1991التراكمي خالل الفترة الممـت
    . 2019  نهاية العام 

أمــا فيمــا يتعلق بخــدمــات المعلومــات التي يوفرهــا    
ــد انتهى   ــة، فق ــالتجــارة العربي ــاملين ب ــامج للمتع البرن

ات  ة معلوـم ــبـك اء شــ امج من بـن ة  البرـن التجـارة العربـي
ليمي للدول العربية، حيث  وتنفيذها على المســـتوى اإلق 

) نقطــة ارتبــاط موزعــة في جميع  30تم الربط مع ( 
ة. وتتوفر  دول العربـي معلومـات عن جميع األقطـار   اـل

ــمي للبرنامج   العربية وتجارتها من خالل الموقع الرســ
  (atfp.org.ae) اإللكتروني. على الشبكة  

  
ــل   ــامج على توفير الفرص لتفعي حرصـــــاً من البرن

يــة فيمــا بين المتعــاملين بــالتجــارة  المبــادالت التجــار 
بتنظيم وتنفيذ لقاءات للمصدرين    البرنامج  العربية، يقوم 

ــتوردين الـعاملين في قـطاـعات مـحددة في إـطار  والم  ســ
نشــاطه لترويج التجارة العربية البينية. في هذا اإلطار،  
دول   التعـاون مع جهـات متعـددة في اـل امج ـب نظم البرـن

ــر لقاءاً   ــتوردين  العربية، ثمانية عش للمصــدرين والمس
ــيج   ــطين في القطــاعـات التــاليــة: النســ العرب النــاشــ

 نشاط برنامج تمويل التجارة العربية  
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ات الغذائية، والمنتجات  والمالبس الجاهزة، والصــــناع 
ة،   دنـي اعـات المـع ـــن ا، والصــ اتـه ــتلزـم ة ومســ الزراعـي
ـــناعات   ــتلزماتـها، والصــ ـــناـعات اـلدوائـية ومســ والصــ

  .البتروكيماوية، واألثاث، ومستلزمات البناء والتشييد 

اداً  ــتـن ة  اســ اقـي ـــعة واألربعين من اتـف اســ ادة الـت إلى الـم
تقّوم أصول وخصوم وعمليات  ،  ـصندوق النقد العربي 

ــندوق ال  ــابي ص الذي   ، (د.ع.ح.)   بالدينار العربي الحس
كما   ، يعادل ثالث وحدات من حقوق السـحب الخاصـة 

   . يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي 
  

دة  ة الموـح الـي ات الـم اـن دّ البـي د الع تـع دوق النـق ـــن   ربي لصــ
ــة التابعة   ــسـ (برنامج تمويل التجارة العربية)  له  والمؤسـ

للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس    وفقاً 
ر البيانات المالية الموحدة  هِ ظْ معايير المحاسـبة الدولية.  تُ 

،  2019ديســــمبر  31المركز المـالي الموحـد كمـا في 
ــافي  في    ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات  صـ

العائد للدول األعضـــاء والمســـاهمين غير   الموجودات 
للسـنة المنتهية في ذلك    المسـيطرين في المؤسـسـة التابعة 

ــاحات   ــبيّة الهامة واإليض ــات المحاس ــياس التاريخ، والس
  األخرى.  

  
ا يلي ملخص أهم البنود  ة  فيـم الـي ات الـم اـن الواردة في البـي

  : للصندوق   الموحدة 
  
  الموارد   
  

ــندوق النقد العربي،    تتكون موارد  ــيات  ص وفق مقتض
رأس    : من  تأســـيســـه الحادية عشـــرة من اتفاقية  المادة 

ــات، والــقــروض   ــاطــي ــدفــوع، واالحــتــي ــال الــم الــم
ـــهـيالت  ــة ـموا  ، واـلتســ ــا ـمـجـلس  وأي رد أـخرى ـيـقّره

ـــندوق  ر قرّ المـحافظين.  ـــنة مجلس مـحافظي الصــ ســ
د والبنوك   1989 ــســــات النـق قبول الودائع من مؤســ

ــاعدة الدول العربية في   ، المركزية العربية  بهدف مســ
ا إدارة  اتـه اـط ة  احتـي ارجـي ك   أال على  ، الـخ دم تـل ــتـخ تســ

ــديم القروض، ذلــك في إطــار تحقيق   األموال في تق
ئل التي أجازتها  واـستناداً إلى الوـسا  ، الـصندوق ألهدافه 

ة     مجلس ال كما أقّر    .الصـندوق اتفاقية من  المادة الخامـس
ــاً، أي  ــي لبرنا   ضـ ــاسـ مج تمويل  من خالل النظام األسـ

التجارة العربية، مســاهمة مؤســســات تمويل من فئات  
رأسـمال البرنامج لتعزيز الموارد الموجهة    مختلفة في 

  لتمويل التجارة العربية. 

  رأس المال 
  

ـصندوق  تأـسيس  من اتفاقية    ، حددت المادة الثانية عـشرة 
ــد اـلـعرـبي  ــدار   ، اـلـنق ــه ـبـمق ــرح ب ــال اـلمصــ رأس اـلم

مقسمة على اثني    ، ألف دينار عربي حسابي   600,000
ألف دينار عربي    50عشـــر ألف ســـهم قيمة كل منهما  

ــابي.    ــندوق ب قّرر  حس اره رقم  قر مجلس محافظي الص
زيادة رأس المال المصــرح به بقيمة    2013) لســنة  3( 

ـــبح   600,000 ــار ـعرـبي حســــــاـبي ـليصــ أـلف دـين
ــابي، كمــا أقّر   1,200,000 ألف دينــار عربي حســـ

ــاء بقيـمة   ألف ديـنار    300,000اكتـتاب اـلدول األعضــ
ــابي  ارتفع ـبذـلك رأس الـمال المكتـتب ـبه  ، و عربي حســ

ــّمن    900,000إلى   ــابي.  تضــ ألف ديـنار عربي حســ
  149,010القرار أيضــاً تســديد نصــف االكتتاب البالغ  

اطي   ل من االحتـي التحوـي ار عربي حســـــابي ـب ألف ديـن
دول   دي من اـل ل النـق التحوـي ــف اآلخر ـب ام، والنصــ الـع

أقســاط ســنوية تبدأ من أبريل    خمســة   بواقع   ، األعضــاء 
ــة  2014 ــديد حصـ ــتمرار تأجيل المطالبة بتسـ ، مع اسـ

)  7فلسطين في رأس المال بموجب قرار المجلس رقم ( 
  .1978لسنة  

  
ألف   883,025بلغ الجزء المــدفوع من رأس المــال 

ـــنة  ــابي في نـهاـية ســ مـقاـبل  ،  2019ديـنار عربي حســ
ار عربي حســــابي  878,425 ة  ألف ديـن اـي ـعام  في نـه

ألف    16,975والـبالغ    ، أـما الجزء غير الـمدفوع .  2018
ــابي في نهاية   فيمثل األقســاط  ،  2019دينار عربي حس

دي من  ل النـق التحوـي ا ـب أخر ســــدادـه دول  بعض المـت اـل
، إضــافة إلى حصــة دولة فلســطين المؤجل  األعضــاء 

  . سدادها 
  

 االحتياطيات 
  

ة ـعام بلـغت   اـي اطـيات في نـه ـما مجموـعه   2019االحتـي
ارـنة مع  أل   484,590 المـق ــابي، ـب ار عربي حســ ف ديـن
ة ـعام   434,655 اـي ار عربي حســــابي في نـه ألف ديـن

حوالي    2019. تمـثل االحتـياطـيات في نـهاـية ـعام  2018
في المائة من رأس المال المدفوع، بينما كانت تمثل    55

ة  ـــب ام  49نســ ة ـع اـي ة في نـه اـئ .  تتكون  2018في الـم
ــاطـ  ي ــام، واـحـت ــاـطي اـلع ــات ـمن االـحـتي ــاـطي ي ي  االـحـت

  . الطوارئ 
  

ـــيده  بلغ  الـعام: االحتـياطي   ألف ديـنار    304,590رصــ
ــابي بنهاية عام   ــامالً    2019عربي حسـ ــص شـ   مخصـ

  بينما   ، االســتثمارات المالية بالقيمة العادلة التغيّر في قيم  
ألف دينار عربي    259,655بلغ رـصيد هذا االحتياطي  

   .2018حسابي في نهاية عام  
  

  31الوضع المالي الموحد لصندوق النقد العربي في  
 2019ديسمبر  
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اطي الطوارئ:  ه ب  احتـي موـجب قراري مجلس  تّم تكويـن
ـــنة  7المـحافظين رقم (  ـــنة  4ورقم ( ،  1989) لســ ) لســ

ألف دينار عربي    5,000حيث يتم تحويل مبلغ  ،  2000
ابي أو   نويا أيهما    10حـس في المائة من صـافي الدخل ـس

أكبر إلى هذا االحتياطي، ويســتخدم لمقابلة أي خســائر  
الطوارئ  غير متوقعة مســتقبال.  بلغ رصــيد احتياطي  

ــابي بنهــايــة عــام   180,000 ألف دينــار عربي حســـ
قيمته  ما    2018رـصيده في نهاية عام    بلغ ، بينما  2019

  .ألف دينار عربي حسابي   175,000
  

 صافي الموجودات العائد للدول األعضاء 
  

اـئد لـلدول  ارتفع   ــافي الموجودات الـع ــاء،  صــ األعضــ
ل  ات إلى برأس المـ  المتمـث اطـي   1,367,615ال واالحتـي

  مقارنة ،  9201بي في نهاية عام  ألف دينار عربي حسـا 
ألف دينار عربي حســابي في نهاية    1,313,080بمبلغ  
ام  ا 8201ـع دارـه ادة مـق ار   54,535، أي بزـي ألف ديـن

في المائة. يوضـح    4عربي حسـابي وبنسـبة نمو قدرها  
ــكل رقم (  ــافي الموجودات العائد  ) أدناه تطّور  6الش ص

ــاء  ــا ب   للدول األعضـ ــندوق النقد العربي منذ إنشـ ئه  صـ
  .  2019ديسمبر    31وحتى  

ــافي  ــاهمين العــائــد ل الموجودات أمــا صـــ غير  لمســـ
ـصهم  حصـ   التي تمثّل في المؤـسـسة التابعة،  المـسيطرين  

ــمــال واحتيــاطيــات برنــامج تمويــل التجـارة   في رأســ
ألف دينار عربي حســــابي    124,123العربية، فقد بلغ  
ة  اـي ا في نـه ة  ، 2019كـم ارـن المـق ألف   121,297مع ـب
ابي كما في نهاية  دينار عربي ح  ، بارتفاع  2018عام  ـس

في    2ألف دينار عربي حسابي وما نسبته    2,826قدره  
ــافي اـلدـخل المحقق    ، الـماـئة  يعود ذـلك بمعظـمه إلى صــ

ــافــة إلى الفروقــات النــاتجــة عن   ، خالل الفترة  إضـــ
ــعر تحوـيل اـلدوالر األمريكي (عمـلة   االختالف في ســ

كما    ، لحسـابي الدينار العربي ا األسـاس للبرنامج) مقابل  
  . 2018عام  ، مقارنة ب 2019في نهاية عام  

  
ــاء بلغ    ، بذلك  ــافي الموجودات العائد للدول األعضـ   صـ

في المؤســســة التابعة    غير المســيطرين والمســاهمين  
ــابي في نهاية عام    1,491,738 ألف دينار عربي حســ

ألف دينــار عربي   1,434,377مقــارنــة مع  ، 2019
ة عـام  ات  . توزعـت 2018حســـــابي في نهـاـي توظيـف

ــدول   ل راض ـل ــات اإلـق ي ـل ـم ــل ـع وي ـم ى ـت ـل وارد ـع ـم اـل
ــة   ، األعضـــــاء  ــاالت الوطني ــان للوك وخطوط االئتم

ــتثـماراٍت ـماليـّةٍ  ــول أخرى على    ، المعتـمدة، واســ وأصــ
  النحو المبين أدناه: 

  
 قروض للدول األعضاء   
  

ــاء  بلغ   ــيد القروض القائمة في ذمة الدول األعضـ رصـ
ــابي كمــا ف  465,981   31ي ألف دينــار عربي حســـ

ألف    502,558في حين بلغ الرصــيد    ، 9201ديســمبر  
التزامات    أما .  2018دينار عربي حسابي في نهاية عام  

ـــندوق للقروض المتـعاـقد عليـها والـقائـمة مع اـلدول   الصــ
د بلغـت  ، األعضـــــاء  ار عربي   504,396 فـق ألف ديـن

   . 2019ديســـمبر    31حســـابي كما في  
ــات اـلـقروض أرصــــــدة   ل اـلـتزام ــّ ـتـمث

ــائـ  ق روض اـل ـق ــدول  اـل ــة ال ي ذم ــة ـف م
األعـضاء مـضافاً إليها أرـصدة القروض  
ــحوبة الـبالغة   المتـعاقد عليـها وغير المســ

ــابي   38,415 ألف دينــار عربي حســـ
  . 2019بنهاية عام  

  
 خطوط االئتمان 

  
تقدم المؤســــســــة التابعة خطوط ائتمان  

ة األســـــاس وهو  دوالر  مقّومـة بعمـل اـل
ــدة   ــة ـمـعـتم ــاالت وـطـني األـمرـيـكي ـلوك

ــادر  ــلع  لتمويل الصـ ات والواردات للسـ
العربية والخدمات المصـــاحبة لها.  بلغ  

ديسـمبر    31رصـيد سـحوبات خطوط االئتمان كما في  
ــابي   150,621مبلغ  2019 ألف دينــار عربي حســـ

ـــيد بلغ    ، مليون دوالر أمريكي)   625(  ـبالمـقارـنة برصــ
ار عربي  212,713 مليون   888حســـــابي (  ألف ديـن

  . 2018دوالر أمريكي) في نهاية عام  
  

 ودائع لدى البنوك المركزية 
  

ــرة من اتفاقية   ــتناداً إلى المادة الرابعة عشـ ــيس  اسـ تأسـ
في المائة من قيمة المـساهمة    2الـصندوق، ـسددت نـسبة  

المكتتب بها أـساـساً في رأـسمال الـصندوق بعملة العـضو  
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ات الغذائية، والمنتجات  والمالبس الجاهزة، والصــــناع 
ة،   دنـي اعـات المـع ـــن ا، والصــ اتـه ــتلزـم ة ومســ الزراعـي
ـــناعات   ــتلزماتـها، والصــ ـــناـعات اـلدوائـية ومســ والصــ

  .البتروكيماوية، واألثاث، ومستلزمات البناء والتشييد 

اداً  ــتـن ة  اســ اقـي ـــعة واألربعين من اتـف اســ ادة الـت إلى الـم
تقّوم أصول وخصوم وعمليات  ،  ـصندوق النقد العربي 

ــندوق ال  ــابي ص الذي   ، (د.ع.ح.)   بالدينار العربي الحس
كما   ، يعادل ثالث وحدات من حقوق السـحب الخاصـة 

   . يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي 
  

دة  ة الموـح الـي ات الـم اـن دّ البـي د الع تـع دوق النـق ـــن   ربي لصــ
ــة التابعة   ــسـ (برنامج تمويل التجارة العربية)  له  والمؤسـ

للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس    وفقاً 
ر البيانات المالية الموحدة  هِ ظْ معايير المحاسـبة الدولية.  تُ 

،  2019ديســــمبر  31المركز المـالي الموحـد كمـا في 
ــافي  في    ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات  صـ

العائد للدول األعضـــاء والمســـاهمين غير   الموجودات 
للسـنة المنتهية في ذلك    المسـيطرين في المؤسـسـة التابعة 

ــاحات   ــبيّة الهامة واإليض ــات المحاس ــياس التاريخ، والس
  األخرى.  

  
ا يلي ملخص أهم البنود  ة  فيـم الـي ات الـم اـن الواردة في البـي

  : للصندوق   الموحدة 
  
  الموارد   
  

ــندوق النقد العربي،    تتكون موارد  ــيات  ص وفق مقتض
رأس    : من  تأســـيســـه الحادية عشـــرة من اتفاقية  المادة 

ــات، والــقــروض   ــاطــي ــدفــوع، واالحــتــي ــال الــم الــم
ـــهـيالت  ــة ـموا  ، واـلتســ ــا ـمـجـلس  وأي رد أـخرى ـيـقّره

ـــندوق  ر قرّ المـحافظين.  ـــنة مجلس مـحافظي الصــ ســ
د والبنوك   1989 ــســــات النـق قبول الودائع من مؤســ

ــاعدة الدول العربية في   ، المركزية العربية  بهدف مســ
ا إدارة  اتـه اـط ة  احتـي ارجـي ك   أال على  ، الـخ دم تـل ــتـخ تســ

ــديم القروض، ذلــك في إطــار تحقيق   األموال في تق
ئل التي أجازتها  واـستناداً إلى الوـسا  ، الـصندوق ألهدافه 

ة     مجلس ال كما أقّر    .الصـندوق اتفاقية من  المادة الخامـس
ــاً، أي  ــي لبرنا   ضـ ــاسـ مج تمويل  من خالل النظام األسـ

التجارة العربية، مســاهمة مؤســســات تمويل من فئات  
رأسـمال البرنامج لتعزيز الموارد الموجهة    مختلفة في 

  لتمويل التجارة العربية. 

  رأس المال 
  

ـصندوق  تأـسيس  من اتفاقية    ، حددت المادة الثانية عـشرة 
ــد اـلـعرـبي  ــدار   ، اـلـنق ــه ـبـمق ــرح ب ــال اـلمصــ رأس اـلم

مقسمة على اثني    ، ألف دينار عربي حسابي   600,000
ألف دينار عربي    50عشـــر ألف ســـهم قيمة كل منهما  

ــابي.    ــندوق ب قّرر  حس اره رقم  قر مجلس محافظي الص
زيادة رأس المال المصــرح به بقيمة    2013) لســنة  3( 

ـــبح   600,000 ــار ـعرـبي حســــــاـبي ـليصــ أـلف دـين
ــابي، كمــا أقّر   1,200,000 ألف دينــار عربي حســـ

ــاء بقيـمة   ألف ديـنار    300,000اكتـتاب اـلدول األعضــ
ــابي  ارتفع ـبذـلك رأس الـمال المكتـتب ـبه  ، و عربي حســ

ــّمن    900,000إلى   ــابي.  تضــ ألف ديـنار عربي حســ
  149,010القرار أيضــاً تســديد نصــف االكتتاب البالغ  

اطي   ل من االحتـي التحوـي ار عربي حســـــابي ـب ألف ديـن
دول   دي من اـل ل النـق التحوـي ــف اآلخر ـب ام، والنصــ الـع

أقســاط ســنوية تبدأ من أبريل    خمســة   بواقع   ، األعضــاء 
ــة  2014 ــديد حصـ ــتمرار تأجيل المطالبة بتسـ ، مع اسـ

)  7فلسطين في رأس المال بموجب قرار المجلس رقم ( 
  .1978لسنة  

  
ألف   883,025بلغ الجزء المــدفوع من رأس المــال 

ـــنة  ــابي في نـهاـية ســ مـقاـبل  ،  2019ديـنار عربي حســ
ار عربي حســــابي  878,425 ة  ألف ديـن اـي ـعام  في نـه

ألف    16,975والـبالغ    ، أـما الجزء غير الـمدفوع .  2018
ــابي في نهاية   فيمثل األقســاط  ،  2019دينار عربي حس

دي من  ل النـق التحوـي ا ـب أخر ســــدادـه دول  بعض المـت اـل
، إضــافة إلى حصــة دولة فلســطين المؤجل  األعضــاء 

  . سدادها 
  

 االحتياطيات 
  

ة ـعام بلـغت   اـي اطـيات في نـه ـما مجموـعه   2019االحتـي
ارـنة مع  أل   484,590 المـق ــابي، ـب ار عربي حســ ف ديـن
ة ـعام   434,655 اـي ار عربي حســــابي في نـه ألف ديـن

حوالي    2019. تمـثل االحتـياطـيات في نـهاـية ـعام  2018
في المائة من رأس المال المدفوع، بينما كانت تمثل    55

ة  ـــب ام  49نســ ة ـع اـي ة في نـه اـئ .  تتكون  2018في الـم
ــاطـ  ي ــام، واـحـت ــاـطي اـلع ــات ـمن االـحـتي ــاـطي ي ي  االـحـت

  . الطوارئ 
  

ـــيده  بلغ  الـعام: االحتـياطي   ألف ديـنار    304,590رصــ
ــابي بنهاية عام   ــامالً    2019عربي حسـ ــص شـ   مخصـ

  بينما   ، االســتثمارات المالية بالقيمة العادلة التغيّر في قيم  
ألف دينار عربي    259,655بلغ رـصيد هذا االحتياطي  

   .2018حسابي في نهاية عام  
  

  31الوضع المالي الموحد لصندوق النقد العربي في  
 2019ديسمبر  
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اطي الطوارئ:  ه ب  احتـي موـجب قراري مجلس  تّم تكويـن
ـــنة  7المـحافظين رقم (  ـــنة  4ورقم ( ،  1989) لســ ) لســ

ألف دينار عربي    5,000حيث يتم تحويل مبلغ  ،  2000
ابي أو   نويا أيهما    10حـس في المائة من صـافي الدخل ـس

أكبر إلى هذا االحتياطي، ويســتخدم لمقابلة أي خســائر  
الطوارئ  غير متوقعة مســتقبال.  بلغ رصــيد احتياطي  

ــابي بنهــايــة عــام   180,000 ألف دينــار عربي حســـ
قيمته  ما    2018رـصيده في نهاية عام    بلغ ، بينما  2019

  .ألف دينار عربي حسابي   175,000
  

 صافي الموجودات العائد للدول األعضاء 
  

اـئد لـلدول  ارتفع   ــافي الموجودات الـع ــاء،  صــ األعضــ
ل  ات إلى برأس المـ  المتمـث اطـي   1,367,615ال واالحتـي

  مقارنة ،  9201بي في نهاية عام  ألف دينار عربي حسـا 
ألف دينار عربي حســابي في نهاية    1,313,080بمبلغ  
ام  ا 8201ـع دارـه ادة مـق ار   54,535، أي بزـي ألف ديـن

في المائة. يوضـح    4عربي حسـابي وبنسـبة نمو قدرها  
ــكل رقم (  ــافي الموجودات العائد  ) أدناه تطّور  6الش ص

ــاء  ــا ب   للدول األعضـ ــندوق النقد العربي منذ إنشـ ئه  صـ
  .  2019ديسمبر    31وحتى  

ــافي  ــاهمين العــائــد ل الموجودات أمــا صـــ غير  لمســـ
ـصهم  حصـ   التي تمثّل في المؤـسـسة التابعة،  المـسيطرين  

ــمــال واحتيــاطيــات برنــامج تمويــل التجـارة   في رأســ
ألف دينار عربي حســــابي    124,123العربية، فقد بلغ  
ة  اـي ا في نـه ة  ، 2019كـم ارـن المـق ألف   121,297مع ـب
ابي كما في نهاية  دينار عربي ح  ، بارتفاع  2018عام  ـس

في    2ألف دينار عربي حسابي وما نسبته    2,826قدره  
ــافي اـلدـخل المحقق    ، الـماـئة  يعود ذـلك بمعظـمه إلى صــ

ــافــة إلى الفروقــات النــاتجــة عن   ، خالل الفترة  إضـــ
ــعر تحوـيل اـلدوالر األمريكي (عمـلة   االختالف في ســ

كما    ، لحسـابي الدينار العربي ا األسـاس للبرنامج) مقابل  
  . 2018عام  ، مقارنة ب 2019في نهاية عام  

  
ــاء بلغ    ، بذلك  ــافي الموجودات العائد للدول األعضـ   صـ

في المؤســســة التابعة    غير المســيطرين والمســاهمين  
ــابي في نهاية عام    1,491,738 ألف دينار عربي حســ

ألف دينــار عربي   1,434,377مقــارنــة مع  ، 2019
ة عـام  ات  . توزعـت 2018حســـــابي في نهـاـي توظيـف

ــدول   ل راض ـل ــات اإلـق ي ـل ـم ــل ـع وي ـم ى ـت ـل وارد ـع ـم اـل
ــة   ، األعضـــــاء  ــاالت الوطني ــان للوك وخطوط االئتم

ــتثـماراٍت ـماليـّةٍ  ــول أخرى على    ، المعتـمدة، واســ وأصــ
  النحو المبين أدناه: 

  
 قروض للدول األعضاء   
  

ــاء  بلغ   ــيد القروض القائمة في ذمة الدول األعضـ رصـ
ــابي كمــا ف  465,981   31ي ألف دينــار عربي حســـ

ألف    502,558في حين بلغ الرصــيد    ، 9201ديســمبر  
التزامات    أما .  2018دينار عربي حسابي في نهاية عام  

ـــندوق للقروض المتـعاـقد عليـها والـقائـمة مع اـلدول   الصــ
د بلغـت  ، األعضـــــاء  ار عربي   504,396 فـق ألف ديـن

   . 2019ديســـمبر    31حســـابي كما في  
ــات اـلـقروض أرصــــــدة   ل اـلـتزام ــّ ـتـمث

ــائـ  ق روض اـل ـق ــدول  اـل ــة ال ي ذم ــة ـف م
األعـضاء مـضافاً إليها أرـصدة القروض  
ــحوبة الـبالغة   المتـعاقد عليـها وغير المســ

ــابي   38,415 ألف دينــار عربي حســـ
  . 2019بنهاية عام  

  
 خطوط االئتمان 

  
تقدم المؤســــســــة التابعة خطوط ائتمان  

ة األســـــاس وهو  دوالر  مقّومـة بعمـل اـل
ــدة   ــة ـمـعـتم ــاالت وـطـني األـمرـيـكي ـلوك

ــادر  ــلع  لتمويل الصـ ات والواردات للسـ
العربية والخدمات المصـــاحبة لها.  بلغ  

ديسـمبر    31رصـيد سـحوبات خطوط االئتمان كما في  
ــابي   150,621مبلغ  2019 ألف دينــار عربي حســـ

ـــيد بلغ    ، مليون دوالر أمريكي)   625(  ـبالمـقارـنة برصــ
ار عربي  212,713 مليون   888حســـــابي (  ألف ديـن

  . 2018دوالر أمريكي) في نهاية عام  
  

 ودائع لدى البنوك المركزية 
  

ــرة من اتفاقية   ــتناداً إلى المادة الرابعة عشـ ــيس  اسـ تأسـ
في المائة من قيمة المـساهمة    2الـصندوق، ـسددت نـسبة  

المكتتب بها أـساـساً في رأـسمال الـصندوق بعملة العـضو  



صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019  صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019 

38

42 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

الوطنيـة، وأودعـت لـدى البنوك المركزيـة في الـدول  
لغ المـساهمة  األعـضاء.  تقوم كل دولة عـضو بتعديل مب 

بالعملة الوطنية في نهاية كل ســـنة على أســـاس ســـعر  
ــرف المـحدّد من ِقـبل  ـــندوق النـقد اـلدولي   الصــ بـما  ،  صــ

ــاهمة مقّومة بالدينار   ــمية للمسـ يحافظ على القيمة االسـ
ــابي. تبلغ الودائع ـبالعمالت الوطنـية ـلدى   العربي الحســ

ادل  ا يـع ة ـم ار عربي   5,336البنوك المركزـي ألف ديـن
  . 2018و   2019ديسمبر    31كما في    ، حسابي 

  
 االستثمارات 

 
االستثمارية الموّحدة من حسابات جارية  تتكون المحفظة  
ب  ت الطـل دى البنوك  ، وتـح ل ـل وحســــاب   ، وودائع ألـج

ــندوق النقد الدولي، ومحفظة   الحائزين اآلخرين لدى صـ
بلغت قيمة المحفظة االســـتثمارية  االســـتثمارات المالية،  

دة  ار عربي حســــابي في  أل  3,669,849الموحـّ ف ديـن
ـــنة الـمالـية     3,239,792مـقارـنةً بمبلغ    2019نـهاـية الســ

ــابي في نـهاـية ـعام   .  بلـغت  2018ألف ديـنار عربي حســ
ــات النقدية والمالية العربية   ــس الودائع المقبولة من المؤس

ألف دينار عربي حســابي في نهاية الســنة    2,808,685
ة   الـي د بلغ   2019الـم ـــي ارـنةً برصــ ألف    2,524,617مـق

  بلغت   أنه   أي    . 2018دينار عربي حـسابي في نهاية عام  
  861,164  للصــندوق   الذاتية   الموارد   من   االســتثمارات 

  2019  المالية   الســنة   نهاية   في   حســابي   عربي   دينار   ألف 
ًة  ارـن ار  ألف  715,175 مع  مـق   في  حســــابي  عربي  ديـن

  . 2018  عام   نهاية 
  

  عالقة   ذات   بمؤسسة   المساهمة 
  

ـــندوق المقّوـمة ـباـلديـنار  يُمثـّل ـهذا البـند م  ــاهـمة الصــ ســ
الكويتي في رأـسمال المؤـسـسة العربية لـضمان االـستثمار  

ألف    8,073وائتمان الصــادرات.  بلغت قيمة المســاهمة  
ــابي في نـهاـية ـعام   ، بينـما بلـغت  2019ديـنار عربي حســ

ــابي في نـهاـية ـعام    8,013قيمتـها   ألف ديـنار عربي حســ
ق بموـجب قراره  .  ـكان مجلس المـحافظين ـقد واف 2018
ام 6رقم (  ه   2002) لـع ة عن دوـل اـب ة نـي على المســــاهـم

  8,118األعـضاء في زيادة رأـسمال المؤـسـسة بما يعادل  
ــدادـها ـبالـكاـمل.  ثم اتبـعه بقراره   ألف ديـنار كويتي تم ســ

اب الصــندوق بزيادة  القاضــي باكتت   2015) لعام  3رقم ( 
% من مـساهمته القائمة، أي  25رأـسمال المؤـسـسة بنـسبة  

ادل مـ  ا على   2,030ا يـع دـه ار كويتي وتســــدـي ألف ديـن
خمســـة أقســـاط متســـاوية، لتصـــل بذلك مســـاهمته الي  

ألف دينار كويتي.  قام الصــندوق بســداد كامل    10,148
  أقّرها مجلس المحافظين.   الزيادة التي 

  
  

 موجودات أخرى   
  

كانون األول    31تتضــّمن الموجودات األخرى كما في  
ـــمـبر)  ــار ـعرـبي   5,780ـمـبـلغ  2019(ديســ أـلف دـين

ألف    940:  2018حســـابي (كانون األول (ديســـمبر)  
دينار عربي حسـابي) تُمثّل ما تحّمله الصـندوق إلنشـاء  
مؤســســة عربية تدير النظام اإلقليمي لمقاصـة وتسـوية  

ــادا إـلى  ـــتن ــة.  اســ ــات اـلـعرـبي ــدـفوع ـقرار ـمـجـلس   اـلم
ــنة  4المحافظين رقم (  يتم اعتبار ما يتحّمله    2018) لسـ

ن تكاليف لحين إنشـاء المؤسـسـة جزءاً من  الصـندوق م 
  مساهمته برأسمال المؤسسة. 

  
  نتائج األعمال    

 
الموّحد المحقّق خالل السـنة  التشـغيلي  بلغ صـافي الدخل  

، بعد اســتبعاد ما يخص  2019ديســمبر    31المنتهية في  
ــاهمين   ــيطرين  المسـ ــة التابعة،  غير المسـ ــسـ في المؤسـ

ــابي مقــارنــة  43,946 بمبلغ   ألف دينــار عربي حســـ
ألف دينار عربي حـسابي للـسنة الـسابقة.  يتمثل    35,129

  بعناصر الدخل واإلنفاق التالية: التشغيلي  صافي الدخل  
  
 الدخل   

  
بلغ إجمالي الدخل الموحد للـصندوق والمؤـسـسة التابعة،  
بعد اـستقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من  

  ألف   54,882بلغ  المؤـسـسات النقدية والمالية العربية، م 
ديســـمبر    31دينار عربي حســـابي للســـنة المنتهية في  

ــة ـبـمـبـلغ 2019 ــارن ــار ـعربي   45,137، ـمق أـلف دـين
  بقة.  حسابي للسنة السا 

    
 المصروفات اإلدارية والعمومية   
  

ألف    6,423لمصـروفات اإلدارية والعمومية  ا بلغ إجمالي  
ديســــمبر    31  ديـنار عربي حســــابي للســـــنة المنتهـية في 

ألف ديـنار عربي حســــابي    6,255مـقارـنة بمبلغ    ، 2019
للســـــنة الســــابـقة.  تتضــــمن بنود اإلنـفاق نفـقات الـعاملين  

المـحافظين والـمديرين  ومصــــروـفات اجتـماـعات مجلس  
ــاـفة إلى مصــــروـفات    ، التنفـيذيين  المـكاـتب    أشـــــغال إضــ

ة   ــاالت والمصــــروفــات البنكيــّ والضــــيــافــة واالتصـــ
  واالستشارات. 

  
  المعونة الفنية نفقات    
  
ــنــدوق برامج معونــة فنيــة للــدول العربيـة  ي  قــدّم الصــ

تسـاهم فيها مؤسـسـات إقليمية ودولية بإطار    ، األعضـاء 
راكات معها.  بلغ اإلنفاق على برامج المعونة الفنية   الـش

ألف ديـنار    982ـما مجموـعه    2019المـقدـّمة خالل ـعام  
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مـساهمات عينية ونقدية من    يتـضمن بما  عربي حـسابي،  
ة بح  ار عربي   245والي الجهـات المشـــــارـك ألف ديـن

من مجموع اإلنفاق. بذلك    في المائة   25حـسابي، بنـسبة  
ـــندوق من مجـمل اإلنـفاق   ألف    737بلغ ـما تحّمـله الصــ

ما تحّمله الصــندوق    حين بلغ في  دينار عربي حســابي.  
خالل    ألف دينار عربي حسابي   818من مجمل اإلنفاق  

ات اإلقليمية والدولية  ،  2018ام  ع  ـس اهمت المؤـس فيه  ـس
ــبة    214بحوالي   ــابي بنس في    26ألف دينار عربي حس

بذلك بلغ ما تحّمله الصـــندوق من مجمل اإلنفاق    . المائة 
  ألف دينار عربي حسابي.   604

  
  العمالت 
  

ــة   ــياسـ ــندوق في توظيف موارده المالية سـ يعتمد الصـ
ب مخـاطر العمالت  ه   ، تجـن االلتزام بتوزيع موجوداـت ـب

ل متوافق مع أوزان  ـــك العمالت بشــ ة العمالت  ـب ـــل ســ
التي يرتبط بها    ، المكّونة لوحدة حقوق الـسحب الخاصـة 

جميع عمليات اإلقراض    تتم الدينار العربي الحســـابي.   
للدول األعـضاء بالدينار العربي الحـسابي.  يتم تـضمين  

ــندوق في عمليات برنامج تمويل التج  ــة الصـ ارة  حصـ
ــة  ــدوالر األـمرـيـكي  ـتـتم اـلـتي  ، اـلـعرـبي ــال ـكـجزء ـمن   ، ب

ــريحة   ّظف الموارد  وَ ة لمحفظة العمالت. تٌ ي الدوالر الشـ
  .األخرى في عمالت قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة 

  
أوزان العمالت المكّونــة لوحــدة   ) 2رقم ( يبيّن الجــدول 

ــة  التي يـعادل اـلديـنار العربي   ، حقوق الســـــحب الـخاصــ
ونهاية سـنة    2019الحسـابي ثالثاً منها كما في نهاية سـنة  

  30زان المعمول بهــا اعتبــاراً من و األ وكــذلــك  2018
  . 2016سبتمبر  

   
  اإلنساني للشعب الفلسطيني العونتخصيصات 

  
اهم صـندوق النقد   العربي في الُجهد الجماعي للهيئات  يـُس

ــاني ل   ، الـمالـية العربـية  لشـــــعب  بـهدف تـقديم العون اإلنســ
ــبة   ــيص نسـ ــطيني، ذلك بتخصـ من    في المائة   10الفلسـ

نوي  .  بهذا  2002منذ العام    للصـندوق   صـافي الدخل الـس

دوق وافق مجلس  ، اإلطـار  بموجـب   ، محـافظي الصـــــن
ـــنة 8قراره رقم (  ــادر عن   2019) لســ اجتـماـعه  الصــ
اني الســــنوي  د في  ، واألربعين  الـث ت المنعـق ة الكوـي   دوـل

اريخ  ــيٍص ال على   ، 2019أبرـيل  25بـت ــابع تخصــ   الســ
ذي عشــــر  ه  ، اـل ار عربي   3.513بلـغت قيمـت مليون ديـن

مليون دوالر أمريكي).    14.6الي  حســابي (ما يعادل حو 
وصــل بذلك مجموع التخصــيصــات التي أقّرها مجلس  

ــاني ل   عم لد ل   ، المحافظين  ــطيني اإلنسـ ــعب الفلسـ إلى    ، لشـ
ادل حوالي   50.3 ا يـع ار عربي حســــابي (ـم مليون ديـن

  مليون دوالر أمريكي).   221.1
  

يعتمــد مجلس المــديرين التنفيــذيين مكونــات البرامج  
  تفقٌ مُ   بناًء على منهجيّةٍ  ، اإلنساني  م الدع لها  التي يوّجه  

بإدارة البنك اإلســالمي    ، عليها مع صــندوق األقصــى 
ــار إليـها ل تتمثّـ  . للتنمـية  ــارـكة  في المنهجـية المشــ مشــ

فلسطين لدى صندوق النقد العربي  دولة معالي محافظ  
شـّكل اإلطار العام لبرامج  بالتوصـية بالقطاعات التي تُ 

ــاريع المقترح تن  فيذها لكل تخصــيص،  ومكونات المش
ــيق الالزم مع محـافظي    بمـا يـأخـذ بـاالعتبـار التنســ

ــةٍ  ــة األخرى من جه ــة العربي ــالي ــات الم ومع   ، الهيئ
  صـــندوق النقد العربي وصـــندوق األقصـــى من جهةٍ 

ــاريع ذات األولوّي  للدعم ة  أخرى، وبحيث تتكامل المش
  لشعب الفلسطيني. اإلنساني ل 

  
بواب  توّزعت التخصــيصــات على قطاعات تشــكل األ 

لة  التي تندرج بإطارها مكونات المـشاريع المموّ   ، ة الرئيسـ 
  للدعم اإلنسـاني من تخصـيصـات صـندوق النقد العربي  

  لشعب الفلسطيني كما يلي: ل 
  
دعم صــندوق  و إنشــاء مدارس جديدة،  :  التعليم قطاع   . 1

ــيــانــة  و إقراض الطالب الفلســــطيني،  ترميم وصــ
بلغ مجموع االعتمــادات لــدعم  .  مــدارس ال وتجهيز 

مليون دوالر أمريكي، ـما    94.9قـطاع التعليم حوالي  
ـــبة   من مجـمل المـبالغ التي تم    في الـماـئة   43يمـثل نســ

 . تخصيصها 
 
ــحية قطاع الخدمات   . 2 ــاء مراكز    مثل   : الصـ إنشـ

بناء وتوســعة مســتشــفيات، وتجهيزات طبية  و طبية،  
ــفـيات وعـيادات  ــتشــ بلغ مجموع االعتـمادات  .  لمســ

دوالر أمريكي،    مليون   26.4حوالي  الموجهة للقطاع  
 . جمالي التخصيصات إ من    في المائة   12وبنسبة  

 
دعم    مثل   : األهلية قطاع دعم المؤسسات والجمعيات   . 3

مشـــاريع تشـــغيل وتأهيل  و أنشـــطة الهالل األحمر،  
ــبــاب    28.8بلغ مجموع االعتمــادات حوالي .  الشــ

ة أ مليون دوالر  ـــب ة  13مريكي، وبنســ اـئ من   في الـم
 . جمالي التخصيصات إ 
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الوطنيـة، وأودعـت لـدى البنوك المركزيـة في الـدول  
لغ المـساهمة  األعـضاء.  تقوم كل دولة عـضو بتعديل مب 

بالعملة الوطنية في نهاية كل ســـنة على أســـاس ســـعر  
ــرف المـحدّد من ِقـبل  ـــندوق النـقد اـلدولي   الصــ بـما  ،  صــ

ــاهمة مقّومة بالدينار   ــمية للمسـ يحافظ على القيمة االسـ
ــابي. تبلغ الودائع ـبالعمالت الوطنـية ـلدى   العربي الحســ

ادل  ا يـع ة ـم ار عربي   5,336البنوك المركزـي ألف ديـن
  . 2018و   2019ديسمبر    31كما في    ، حسابي 

  
 االستثمارات 

 
االستثمارية الموّحدة من حسابات جارية  تتكون المحفظة  
ب  ت الطـل دى البنوك  ، وتـح ل ـل وحســــاب   ، وودائع ألـج

ــندوق النقد الدولي، ومحفظة   الحائزين اآلخرين لدى صـ
بلغت قيمة المحفظة االســـتثمارية  االســـتثمارات المالية،  

دة  ار عربي حســــابي في  أل  3,669,849الموحـّ ف ديـن
ـــنة الـمالـية     3,239,792مـقارـنةً بمبلغ    2019نـهاـية الســ

ــابي في نـهاـية ـعام   .  بلـغت  2018ألف ديـنار عربي حســ
ــات النقدية والمالية العربية   ــس الودائع المقبولة من المؤس

ألف دينار عربي حســابي في نهاية الســنة    2,808,685
ة   الـي د بلغ   2019الـم ـــي ارـنةً برصــ ألف    2,524,617مـق

  بلغت   أنه   أي    . 2018دينار عربي حـسابي في نهاية عام  
  861,164  للصــندوق   الذاتية   الموارد   من   االســتثمارات 

  2019  المالية   الســنة   نهاية   في   حســابي   عربي   دينار   ألف 
ًة  ارـن ار  ألف  715,175 مع  مـق   في  حســــابي  عربي  ديـن

  . 2018  عام   نهاية 
  

  عالقة   ذات   بمؤسسة   المساهمة 
  

ـــندوق المقّوـمة ـباـلديـنار  يُمثـّل ـهذا البـند م  ــاهـمة الصــ ســ
الكويتي في رأـسمال المؤـسـسة العربية لـضمان االـستثمار  

ألف    8,073وائتمان الصــادرات.  بلغت قيمة المســاهمة  
ــابي في نـهاـية ـعام   ، بينـما بلـغت  2019ديـنار عربي حســ

ــابي في نـهاـية ـعام    8,013قيمتـها   ألف ديـنار عربي حســ
ق بموـجب قراره  .  ـكان مجلس المـحافظين ـقد واف 2018
ام 6رقم (  ه   2002) لـع ة عن دوـل اـب ة نـي على المســــاهـم

  8,118األعـضاء في زيادة رأـسمال المؤـسـسة بما يعادل  
ــدادـها ـبالـكاـمل.  ثم اتبـعه بقراره   ألف ديـنار كويتي تم ســ

اب الصــندوق بزيادة  القاضــي باكتت   2015) لعام  3رقم ( 
% من مـساهمته القائمة، أي  25رأـسمال المؤـسـسة بنـسبة  

ادل مـ  ا على   2,030ا يـع دـه ار كويتي وتســــدـي ألف ديـن
خمســـة أقســـاط متســـاوية، لتصـــل بذلك مســـاهمته الي  

ألف دينار كويتي.  قام الصــندوق بســداد كامل    10,148
  أقّرها مجلس المحافظين.   الزيادة التي 

  
  

 موجودات أخرى   
  

كانون األول    31تتضــّمن الموجودات األخرى كما في  
ـــمـبر)  ــار ـعرـبي   5,780ـمـبـلغ  2019(ديســ أـلف دـين

ألف    940:  2018حســـابي (كانون األول (ديســـمبر)  
دينار عربي حسـابي) تُمثّل ما تحّمله الصـندوق إلنشـاء  
مؤســســة عربية تدير النظام اإلقليمي لمقاصـة وتسـوية  

ــادا إـلى  ـــتن ــة.  اســ ــات اـلـعرـبي ــدـفوع ـقرار ـمـجـلس   اـلم
ــنة  4المحافظين رقم (  يتم اعتبار ما يتحّمله    2018) لسـ

ن تكاليف لحين إنشـاء المؤسـسـة جزءاً من  الصـندوق م 
  مساهمته برأسمال المؤسسة. 

  
  نتائج األعمال    

 
الموّحد المحقّق خالل السـنة  التشـغيلي  بلغ صـافي الدخل  

، بعد اســتبعاد ما يخص  2019ديســمبر    31المنتهية في  
ــاهمين   ــيطرين  المسـ ــة التابعة،  غير المسـ ــسـ في المؤسـ

ــابي مقــارنــة  43,946 بمبلغ   ألف دينــار عربي حســـ
ألف دينار عربي حـسابي للـسنة الـسابقة.  يتمثل    35,129

  بعناصر الدخل واإلنفاق التالية: التشغيلي  صافي الدخل  
  
 الدخل   

  
بلغ إجمالي الدخل الموحد للـصندوق والمؤـسـسة التابعة،  
بعد اـستقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من  

  ألف   54,882بلغ  المؤـسـسات النقدية والمالية العربية، م 
ديســـمبر    31دينار عربي حســـابي للســـنة المنتهية في  

ــة ـبـمـبـلغ 2019 ــارن ــار ـعربي   45,137، ـمق أـلف دـين
  بقة.  حسابي للسنة السا 

    
 المصروفات اإلدارية والعمومية   
  

ألف    6,423لمصـروفات اإلدارية والعمومية  ا بلغ إجمالي  
ديســــمبر    31  ديـنار عربي حســــابي للســـــنة المنتهـية في 

ألف ديـنار عربي حســــابي    6,255مـقارـنة بمبلغ    ، 2019
للســـــنة الســــابـقة.  تتضــــمن بنود اإلنـفاق نفـقات الـعاملين  

المـحافظين والـمديرين  ومصــــروـفات اجتـماـعات مجلس  
ــاـفة إلى مصــــروـفات    ، التنفـيذيين  المـكاـتب    أشـــــغال إضــ

ة   ــاالت والمصــــروفــات البنكيــّ والضــــيــافــة واالتصـــ
  واالستشارات. 

  
  المعونة الفنية نفقات    
  
ــنــدوق برامج معونــة فنيــة للــدول العربيـة  ي  قــدّم الصــ

تسـاهم فيها مؤسـسـات إقليمية ودولية بإطار    ، األعضـاء 
راكات معها.  بلغ اإلنفاق على برامج المعونة الفنية   الـش

ألف ديـنار    982ـما مجموـعه    2019المـقدـّمة خالل ـعام  
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مـساهمات عينية ونقدية من    يتـضمن بما  عربي حـسابي،  
ة بح  ار عربي   245والي الجهـات المشـــــارـك ألف ديـن

من مجموع اإلنفاق. بذلك    في المائة   25حـسابي، بنـسبة  
ـــندوق من مجـمل اإلنـفاق   ألف    737بلغ ـما تحّمـله الصــ

ما تحّمله الصــندوق    حين بلغ في  دينار عربي حســابي.  
خالل    ألف دينار عربي حسابي   818من مجمل اإلنفاق  

ات اإلقليمية والدولية  ،  2018ام  ع  ـس اهمت المؤـس فيه  ـس
ــبة    214بحوالي   ــابي بنس في    26ألف دينار عربي حس

بذلك بلغ ما تحّمله الصـــندوق من مجمل اإلنفاق    . المائة 
  ألف دينار عربي حسابي.   604

  
  العمالت 
  

ــة   ــياسـ ــندوق في توظيف موارده المالية سـ يعتمد الصـ
ب مخـاطر العمالت  ه   ، تجـن االلتزام بتوزيع موجوداـت ـب

ل متوافق مع أوزان  ـــك العمالت بشــ ة العمالت  ـب ـــل ســ
التي يرتبط بها    ، المكّونة لوحدة حقوق الـسحب الخاصـة 

جميع عمليات اإلقراض    تتم الدينار العربي الحســـابي.   
للدول األعـضاء بالدينار العربي الحـسابي.  يتم تـضمين  

ــندوق في عمليات برنامج تمويل التج  ــة الصـ ارة  حصـ
ــة  ــدوالر األـمرـيـكي  ـتـتم اـلـتي  ، اـلـعرـبي ــال ـكـجزء ـمن   ، ب

ــريحة   ّظف الموارد  وَ ة لمحفظة العمالت. تٌ ي الدوالر الشـ
  .األخرى في عمالت قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة 

  
أوزان العمالت المكّونــة لوحــدة   ) 2رقم ( يبيّن الجــدول 

ــة  التي يـعادل اـلديـنار العربي   ، حقوق الســـــحب الـخاصــ
ونهاية سـنة    2019الحسـابي ثالثاً منها كما في نهاية سـنة  

  30زان المعمول بهــا اعتبــاراً من و األ وكــذلــك  2018
  . 2016سبتمبر  

   
  اإلنساني للشعب الفلسطيني العونتخصيصات 

  
اهم صـندوق النقد   العربي في الُجهد الجماعي للهيئات  يـُس

ــاني ل   ، الـمالـية العربـية  لشـــــعب  بـهدف تـقديم العون اإلنســ
ــبة   ــيص نسـ ــطيني، ذلك بتخصـ من    في المائة   10الفلسـ

نوي  .  بهذا  2002منذ العام    للصـندوق   صـافي الدخل الـس

دوق وافق مجلس  ، اإلطـار  بموجـب   ، محـافظي الصـــــن
ـــنة 8قراره رقم (  ــادر عن   2019) لســ اجتـماـعه  الصــ
اني الســــنوي  د في  ، واألربعين  الـث ت المنعـق ة الكوـي   دوـل

اريخ  ــيٍص ال على   ، 2019أبرـيل  25بـت ــابع تخصــ   الســ
ذي عشــــر  ه  ، اـل ار عربي   3.513بلـغت قيمـت مليون ديـن

مليون دوالر أمريكي).    14.6الي  حســابي (ما يعادل حو 
وصــل بذلك مجموع التخصــيصــات التي أقّرها مجلس  

ــاني ل   عم لد ل   ، المحافظين  ــطيني اإلنسـ ــعب الفلسـ إلى    ، لشـ
ادل حوالي   50.3 ا يـع ار عربي حســــابي (ـم مليون ديـن

  مليون دوالر أمريكي).   221.1
  

يعتمــد مجلس المــديرين التنفيــذيين مكونــات البرامج  
  تفقٌ مُ   بناًء على منهجيّةٍ  ، اإلنساني  م الدع لها  التي يوّجه  

بإدارة البنك اإلســالمي    ، عليها مع صــندوق األقصــى 
ــار إليـها ل تتمثّـ  . للتنمـية  ــارـكة  في المنهجـية المشــ مشــ

فلسطين لدى صندوق النقد العربي  دولة معالي محافظ  
شـّكل اإلطار العام لبرامج  بالتوصـية بالقطاعات التي تُ 

ــاريع المقترح تن  فيذها لكل تخصــيص،  ومكونات المش
ــيق الالزم مع محـافظي    بمـا يـأخـذ بـاالعتبـار التنســ

ــةٍ  ــة األخرى من جه ــة العربي ــالي ــات الم ومع   ، الهيئ
  صـــندوق النقد العربي وصـــندوق األقصـــى من جهةٍ 

ــاريع ذات األولوّي  للدعم ة  أخرى، وبحيث تتكامل المش
  لشعب الفلسطيني. اإلنساني ل 

  
بواب  توّزعت التخصــيصــات على قطاعات تشــكل األ 

لة  التي تندرج بإطارها مكونات المـشاريع المموّ   ، ة الرئيسـ 
  للدعم اإلنسـاني من تخصـيصـات صـندوق النقد العربي  

  لشعب الفلسطيني كما يلي: ل 
  
دعم صــندوق  و إنشــاء مدارس جديدة،  :  التعليم قطاع   . 1

ــيــانــة  و إقراض الطالب الفلســــطيني،  ترميم وصــ
بلغ مجموع االعتمــادات لــدعم  .  مــدارس ال وتجهيز 

مليون دوالر أمريكي، ـما    94.9قـطاع التعليم حوالي  
ـــبة   من مجـمل المـبالغ التي تم    في الـماـئة   43يمـثل نســ

 . تخصيصها 
 
ــحية قطاع الخدمات   . 2 ــاء مراكز    مثل   : الصـ إنشـ

بناء وتوســعة مســتشــفيات، وتجهيزات طبية  و طبية،  
ــفـيات وعـيادات  ــتشــ بلغ مجموع االعتـمادات  .  لمســ

دوالر أمريكي،    مليون   26.4حوالي  الموجهة للقطاع  
 . جمالي التخصيصات إ من    في المائة   12وبنسبة  

 
دعم    مثل   : األهلية قطاع دعم المؤسسات والجمعيات   . 3

مشـــاريع تشـــغيل وتأهيل  و أنشـــطة الهالل األحمر،  
ــبــاب    28.8بلغ مجموع االعتمــادات حوالي .  الشــ

ة أ مليون دوالر  ـــب ة  13مريكي، وبنســ اـئ من   في الـم
 . جمالي التخصيصات إ 
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ـتنـ  . 4 ــاع اـل ــّ ـقط ــة اـلرـيـفي ـتـمـكـين  ـمي ــة واـل ــدـمج ة اـلـمن

ــادي  ـــغار الحرفيين، وـتأهـيل    مـثل   : االقتصــ دعم صــ
ــبـكات  و دعم القرى،  و المـناطق،   مـياه  ال كهرـباء و ال شــ

ــالح  ال طرق  ال و  ــتصـ ــي،  األ ريفية واسـ تعبيد  و راضـ
صـــرف  ال إقامة شـــبكات  و داخلية،  ال طرق  ال وتأهيل  

ســـر  مشـــاريع المرأة المنتجة، ودعم األُ و صـــحي،  ال 
بلغ مجموع االعتمادات لدعم هذا  .   تام المحـتاجة واألي 

في    30مليون دوالر أمريكي، وبنسـبة    65.2القطاع  
 . جمالي التخصيصات إ من    المائة 

  
إعـمار    مـثل   : الـتاريخيـّة قـطاع حـماـية وتطوير المـباني   . 5

بلغ  .   البـلدة الـقديـمة ـبالـقدس، وـتأهـيل المـباني الـتاريخـية 
ــادات  ـمـلـيون دوالر   5.5 ـلـلـقطــاع  ـمـجـموع االـعـتم

ــة أـمريـ  ــب ــة  2ـكي، وـبنســ ــائ ــاـلي  إ ـمن  ـفي اـلم ـجم
 . التخصيصات 

  
إضــافةً لما تقدّم، يوّفر الصــندوق للكوادر الحكومية في  

درات في مـجاالت  فلســــطين  اء الـق ب وبـن درـي فُرص الـت
دوق  ة  ، تخصــــص الصـــــن دريبـي من خالل اـلدورات الـت

،  الـتدريب وبـناء الـقدرات مـها معـهد  رش العـمل التي يـقّد ووِ 
ة  ة منتظـم ــنوـي د من   وفق برامج ســ دـي اون مع الـع التـع ـب

يُدعى إليها كوادر من    والدولية،   اإلقليمية المؤســــســــات  
،  مـتدربين الفلســــطينيين بلغ ـعدد ال   .  جميع اـلدول العربـية 

  . 2019حتى نهاية ديسمبر  ،  متدرباً   561
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  البيانات المالية الموحدة  

  وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين 

  2019) (ديسمبر كانون األول  31
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 هيكل التنظيمي للصندوق ال

 
 فظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، والمدير العاممجلس المحا  :العربيصـــندوق النقد لالهيكل التنظيمي    يتضـــمن

   .التنفيذيين رئيس مجلس المديرين
  

  مجلس المحافظين
  

وينتخب   ، الصندوقفي عضاء األدولة من الدول عينهما كل تيتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ 
يتمتع  مثابة الجمعية العمومية للصندوق، ويعتبر مجلس المحافظين ببالتناوب. من بين أعضائه رئيساً له المجلس 

ً مجلس محافظي الصندوق يعقد جميع سلطات اإلدارة. ب ً سنويا في دولة   ،في النصف األول من كل عام ،اجتماعا
    : 2019ديسمبر  31كما في   تشكيل مجلس محافظي الصندوقيوضح الجدول التالي خارجها. المقر أو  

  

 المحافظينالمحافظون ونواب   الدول األعضاء

 معالي الدكتور زياد فريز المحافظ  المملكة األردنية الهاشمية

 )1( معالي الدكتور محمد محمود العسعس نائب المحافظ  

 معالي عبيد حميد الطاير المحافظ  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 معالي مبارك راشد المنصوري  المحافظ نائب  

 مملكة البحرين
  سلمان بن خليفة آل خليفةلشيخ معالي ا  المحافظ

  سعادة رشيد محمد المعراج  نائب المحافظ 

 الجمهورية التونسية
  معالي الدكتور مروان العباسي  المحافظ

  مراد عبد السالمسعادة   نائب المحافظ 

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 )2( معالي محمد لوكال  المحافظ

 )3( بن عبد الرحمان سعادة أيمن  نائب المحافظ 

 جمهورية جيبوتي
 )4( معالي عبد الكريم ادم شير  المحافظ

  سعادة عثمان أحمد علي  نائب المحافظ 

 المملكة العربية السعودية
  الجدعان عبد هللامعالي محمد بن   المحافظ

  الخليفي  معبد الكريمعالي الدكتور أحمد بن   نائب المحافظ 

 جمهورية السودان
 )5( معالي الدكتور إبراهيم أحمد البدوي  المحافظ

 )6( إبراهيم معبد الرحيسعادة الدكتور بدرالدين   نائب المحافظ 

 الجمهورية العربية السورية
  معالي الدكتور مأمون حمدان  المحافظ

  حازم يونس قرفول سعادة الدكتور   المحافظ نائب 

 جمهورية الصومال الفيدرالية
  من دعاله بيلهعبد الرحمعالي   المحافظ

 )7( عبد هللامحمد  نعبد الرحمسعادة   نائب المحافظ 

 جمهورية العراق
  معالي الدكتور علي محسن إسماعيل المحافظ

  جعاطةسعادة الدكتور صالح الدين حامد  نائب المحافظ
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 المحافظون ونواب المحافظين  الدول األعضاء

 إسماعيل بن علي البلوشيمعالي درويش بن  المحافظ  سلطنة ُعمان
 طاهر بن سالم بن عبد هللا العمريسعادة  نائب المحافظ  

 )8( معالي الدكتور محمد مصطفى المحافظ  دولة فلسطين

 )9(ت دويكااللواء طالل سعادة  نائب المحافظ  

 معالي علي شريف العمادي  المحافظ  دولة قطر
 د آل ثاني معالي الشيخ عبد هللا بن سعو نائب المحافظ  

  سيد علي سيد شيخانمعالي  المحافظ جمهورية القمر المتحدة

  يونس إيمانسعادة  نائب المحافظ  

 )10(معالي مريم عقيل السيد هاشم العقيل  المحافظ  دولة الكويت 
 معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل نائب المحافظ  

 مةمعالي رياض توفيق سال 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  جمهورية مصر العربية
 محمد معيطمعالي الدكتور  نائب المحافظ  

 محمد بنشعبونمعالي  المحافظ  ربيةالمملكة المغ
 معالي عبد اللطيف الجواهري  نائب المحافظ  

 معالي عبد العزيز ولد داهي  المحافظ  الموريتانيةالجمهورية اإلسالمية 
 سعادة بومدين ولد الطايع نائب المحافظ  

 )11( معالي سالم صالح بن بريك المحافظ  الجمهورية اليمنية
 )12( عالي أحمد عبيد الفضليم نائب المحافظ  

  
 .كناكريهعز الدين محي الدين خلفاً لسعادة الدكتور  2019اعتباراً من نوفمبر  1
 خلفاً لمعالي عبد الرحمان راوية. 2019اعتبارا من أبريل  2
 .سعادة عمار حيوانيخلفاً ل 2019اعتباراً من نوفمبر  3
 . خلفاً لمعالي بودي أحمد روبلة 2019اعتباراً من مايو  4
 ومعالي مصطفى يوسف حولي. مجدي ياسينخلفاً لمعالي  2019اعتباراً من سبتمبر  5
 .حسين يحيي جنقولخلفاً لسعادة  2019اعتباراً من ديسمبر  6
 خلفاً لسعادة بشيـــر عيسـى. 2019اعتبارا من أبريل  7
 .عبير عودةخلفاً لمعالي  2019اعتباراً من يوليو  8
 دة الدكتور رياض مصطفى أبو شحادة. عاخلفاً لس 2019اعتباراً من يوليو  9

 .الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف خلفاً لمعالي 2019اعتبارا من نوفمبر  10
 .أحمد عبيد الفضليخلفاً لمعالي  2019اعتباراً من أكتوبر  11
 .حافظ فاخر معيادخلفاً لمعالي  2019اعتباراً من أكتوبر  12
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  مجلس المديرين التنفيذيين
  

س المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيساً للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء غير متفرغين  يتكون مجل
ينتخبهم مجلس المحافظين من الدول األعضاء، يعيـّنون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس اإلشراف 

ً من مشورة.  مجلس المديرين التنفيذيين  لتالي تشكيل الجدول ا يوضحعلى نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسبا
  :2019كما في نهاية ديسمبر  ،)2019-2022(
  

  

القوة التصويتية  الدولة/الدول التي يمثلونها المديرون التنفيذيون
)% ( 

  تنفيذيينالالمدير العام رئيس مجلس المديرين  الحميدي عبد هللابن  نعبد الرحممعالي الدكتور 

 13.96 المملكة العربية السعودية )1(ش لشويسعادة حسين بن شويش ا

 12.27 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة عبد الحق بجاوي

 12.27 جمهورية العراق  مازن صباح أحمد سعادة 

 *19.65 جمهورية مصر العربية )2( (مصر)  سعادة جمال محمد نجم
  الجمهورية اليمنية 
  جمهورية السودان  
   هورية الصومال الفيدراليةجم 

  جمهورية جيبوتي 
  جمهورية القمر المتحدة

 15.13 دولة الكويت سعادة يونس حاجي الخوري (اإلمارات)  
  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  12.87  المملكة المغربية )3( (ليبيا)  ناجي محمد عيسىسعادة 
    دولة ليبيا 

    الجمهورية التونسية 
    ة اإلسالمية الموريتانيةالجمهوري 

 6.77 دولة قطر )4( ٌعمان)سعادة األستاذ محمد جواد حسن سليمان (
  مملكة البحرين 
  سلطنة ُعمان 

 7.07 الجمهورية العربية السورية )5(سعادة رائد شرف الدين (لبنان) 
  المملكة األردنية الهاشمية 
  الجمهورية اللبنانية 
  دولة فلسطين 
  

  .الفيدرالية جمهورية الصومالة تتأثر القوة التصويتية المبينة أعاله بسبب الوقف المؤقت لعضوي  *) 
  خلفاً لسعادة محمد الغفيلي. 2019اعتباراً من يوليو   ) 1
  خلفاً لسعادة شكيب الحبيشي.  2019اعتبارا من يوليو   ) 2
  خلفاً لسعادة نادية قمحة.  2019اعتبارا من يوليو   ) 3
  خلفاً لسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.  2019من يوليو اعتباراً   ) 4
  خلفاً لسعادة زياد أسعد غنما. 2019اعتباراً من يوليو   ) 5
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  اإلدارة التنفيذية للصندوق 
  

يعيّن مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة 

جلس المديرين التنفيذيين. يعتبر مدير عام الصندوق الرئيس األعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن  اجتماعات م 

يساعد ويقدم تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي.    ،جميع أعماله

إضافة إلى الدوائر، يتضّمن الهيكل    .وائرد  عدةالمدير العام في إنجاز أعمال الصندوق موظفون فنيون ينتظمون في  

خمس لجان، كما تم تشكيل    .وحدة إلدارة المخاطر، و، ووحدة لالستراتيجية والتقييمالتنظيمي مكتباً للتدقيق الداخلي 

منها لجنتين دائمتين، هما لجنتي القروض واالستثمار المنصوص عليهما في اتفاقية الصندوق، إضافة إلى اللجنة 

وتم اعتماده من قِبل مجلس    ،الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين  ،التي أنشئت بموجب نظام العامليناإلدارية  

  افظين، ولجنة إدارة المخاطر، إضافة إلى لجنة المراجعة والمخاطر المنبثقة عن مجلس المديرين التنفيذيين. المح
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  اإلدارة التنفيذية للصندوق 
  

يعيّن مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة 

جلس المديرين التنفيذيين. يعتبر مدير عام الصندوق الرئيس األعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن  اجتماعات م 

يساعد ويقدم تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي.    ،جميع أعماله

إضافة إلى الدوائر، يتضّمن الهيكل    .وائرد  عدةالمدير العام في إنجاز أعمال الصندوق موظفون فنيون ينتظمون في  

خمس لجان، كما تم تشكيل    .وحدة إلدارة المخاطر، و، ووحدة لالستراتيجية والتقييمالتنظيمي مكتباً للتدقيق الداخلي 

منها لجنتين دائمتين، هما لجنتي القروض واالستثمار المنصوص عليهما في اتفاقية الصندوق، إضافة إلى اللجنة 

وتم اعتماده من قِبل مجلس    ،الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين  ،التي أنشئت بموجب نظام العامليناإلدارية  

  افظين، ولجنة إدارة المخاطر، إضافة إلى لجنة المراجعة والمخاطر المنبثقة عن مجلس المديرين التنفيذيين. المح
  

  
  
  

    



صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019  صندوق النقد العربي - التقرير السنوي  2019 

84

88 
 

 2019التقرير السنوي  –صندوق النقد العربي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مالحق التقرير
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  جداول القروض  ): 1ملحق رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رق��م ال�����
��������  ����������ممتد�������لق�������الدول�����الق����رض

�����ح�� �������� ال�������������ر�
���ل���

������ ����م 
ال������� الم�ا������� 
للم�������رو��� 

ال������ر� 
والمت������

 �جم�������ل�
 ال������

19781����4,688
1,875ا����دان2

6,56300000006,563
750��ر���������19793

1,875ا�������4
750���ر��5
1,875ا����دان6
11,250ا����دان7

5,250011,2500000016,500
750��ر���������19808

4,500��ر���������9
1,500ا��������10
5,000ا����دان11

2,2504,50005,000000011,750
2,940ا������198112

1,875ا�������13
31,850ا�������14
3,600ا�������15
8,820ا������16
9,800ا�������17
1,440ا��������18
12,740ا��������19
1,875ا����دان20
3,675ا������21

15,4058,82044,5909,800000078,615
5,000ا����دان198222

3,600ا����دان23
2,190��ر���������24
1,875ا�������25
2,940���ر��26
8,240��ر���������27
3,675ا������28
3,920ا������29

14,280013,2403,920000031,440
27,930ا����ا�198330

4,800ا����دان31
1,875ا����دان32
3,920ا������33
750��ر���������34
27,000ا����ا�35
3,000���ر��36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700ا������39

34,5455,700031,8008,88000080,925
1,500ا��������198440

4,900ا������41
4,335ا����دان42
1,875ا�������43
3,690ا������44

7,06504,33504,90000016,300
3,975ا������198545

3,600ا�������46
3,750ا�������47
5,100ا������48
1,050األردن49
2,660األردن50
700األردن51
2,190��ر���������52
27,930ا����ا�53

42,495007,76070000050,955

ج���دول (   �- 1) :  ���ق��دا� الق��روض م��� ال��دول ا������� ��������ً ( 1978 -  2019) 

�ل���� �������ر ����ر�� ��������  
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رق��م ال�����
��������  ����������ممتد�������لق�������الدول�����الق����رض

�����ح�� �������� ال�������������ر�
���ل���

������ ����م 
ال������� الم�ا������� 
للم�������رو��� 

ال������ر� 
والمت������

 �جم�������ل�
 ال������

19781����4,688
1,875ا����دان2

6,56300000006,563
750��ر���������19793

1,875ا�������4
750���ر��5
1,875ا����دان6
11,250ا����دان7

5,250011,2500000016,500
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4,500��ر���������9
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5,000ا����دان11

2,2504,50005,000000011,750
2,940ا������198112

1,875ا�������13
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3,600ا�������15
8,820ا������16
9,800ا�������17
1,440ا��������18
12,740ا��������19
1,875ا����دان20
3,675ا������21

15,4058,82044,5909,800000078,615
5,000ا����دان198222
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2,190��ر���������24
1,875ا�������25
2,940���ر��26
8,240��ر���������27
3,675ا������28
3,920ا������29

14,280013,2403,920000031,440
27,930ا����ا�198330

4,800ا����دان31
1,875ا����دان32
3,920ا������33
750��ر���������34
27,000ا����ا�35
3,000���ر��36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700ا������39

34,5455,700031,8008,88000080,925
1,500ا��������198440

4,900ا������41
4,335ا����دان42
1,875ا�������43
3,690ا������44

7,06504,33504,90000016,300
3,975ا������198545

3,600ا�������46
3,750ا�������47
5,100ا������48
1,050األردن49
2,660األردن50
700األردن51
2,190��ر���������52
27,930ا����ا�53

42,495007,76070000050,955

ج���دول (   �- 1) :  ���ق��دا� الق��روض م��� ال��دول ا������� ��������ً ( 1978 -  2019) 

�ل���� �������ر ����ر�� ��������  
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������� �����
ت�������  ت���������ممتد���ا��ت������ا����د����������������

ت������� ت������� ���������ت����ا��
�������

ت����� ����� 
��������� ��م��ت������ 
��م����������ا� 

 ����������
���مت������

 ��م������ا��
�������� 

3,675ا������198654
1,875ا�������55
2,940���ر��56
2,400���ر��57
6,250ا�������58
2,500ا�������59
3,250��ر���������60
1,500��ر���������61
62�����3,675
3,990األردن63
64�����1,500

21,5556,2503,25002,50000033,555
198765�����3,450

2,500ا������66
18,620ا����ا�67

02,5000022,07000024,570
1,875ا�������198868

3,690ا������69
1,960األردن70
7,350ا�������71
18,620ا����ا��72
2,460��ر���������73
6,150ا������74
75����4,687
3,975ا������76
2,190��ر���������77
5,100ا������78
8,200���ر��79
27,930ا����ا��80
27,930ا����ا�81

79,62714,35002,46025,680000122,117
3,300ا����ا�198982

5,320األردن83
84����5,250
17,150ا�������85
41,640ا����ا��86

8,55046,96017,1500000072,660
9,050��ر���������199087

88����6,625
009,0506,625000015,675

1991
14,800ا�������199289

90�����3,675
3,675014,8000000018,475

3,250��ر���������199391
003,25000003,250

11,340ا������199492
2,460��ر���������93
7,980األردن94
29,150ا����ا��95

11,340037,1302,460000050,930
15,120ا������199596

97�����5,175
5,320األردن98

5,17515,1205,3200000025,615
31,230ا����ا��199699

4,955��ر���������100
0036,1850000036,185

����د�� (   �- 1) �  ت�ا���د�� �������� م��ع ����د�� ������ا� �������اً ( 1978 -  2019)  -  تابع
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ت�����  ت���������������������ا��ت��������ا���������������������������

ت������ ت������� ���������ت�������ا��
��������

ت���� ���� 
�������� �����ت����� 
������������ا� 

 ���������
�����������

������������ا��
����������� 

2,660األردن1997101
102�����������367
19,656ا�������103

036719,6562,660000022,683
3,910األردن1998104

9,057ا�������105
00000012,967012,967

30,605ا������ا��1999106
107�������5,175
10,878ا��������108
109�������5,072
3,675��������ن110

8,8500000046,555055,405
2000111�����������245

3,601��������ن112
4,000��ر������������113
7,400ا��������114
115�����23,153

004,2457,4000026,754038,399
5,214األردن2001116

14,504ا��������117
118�����15,750
119�����23,625
120�������3,450
121�������6,762

23,6250019,2000026,480069,305
2002122�����30,870

123�����������420
3,675��������ن124

3,6750000031,290034,965
11,100ا��������2003125

126�����������368
127�����55,125

0055,49300011,100066,593
184ا������� ا��������� 2004128

129�������5,175
9,800ا�������دان130
131�����23,625

18409,80000028,800038,784
8,600��ر������������2005132

9,800ا�������دان133
6,825��������ن134

008,60000016,625025,225
2006135�����������350

0000003500350
2,000�����ر��2007136

9,100��������ن137
00000011,100011,100

184ا������� ا��������� 2008138
139�����������614
9,600�����ر��140
18,200��������ن141

018400018,8149,600028,598

������� (   �- 1) �  ت�ا������ �������� ���ع ������� ������ا� �������اً ( 1978 -  2019)  -  تابع

������� �������ا� ������ب� ������اب�  
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����� ال�����
ت�����ي�  ت���������ممتد���ا��ت������ا��الد�ل�����ال�������

ت�����ي� ت�����ي� ال�������تج���ا��
�ي�����

ت���ي� ����� 
البيئ���� الم�اتي����� 
ل�م����������ا� 

ال�����ي�� 
�المت������

 �جم������ال�
 ال������

7,365األردن2009142
12,275األردن143
47,863ا�������144
9,120��ر���������145
21,880ا�������146

7,3650021,8800069,258098,503
9,820األردن2010147

17,185األردن148
47,863ا�������149
43,000ا������150

0043,0009,8200065,0480117,868
13,675ا�������2011151

152����43,725
153����58,300

43,725000013,67558,3000115,700
7,365األردن2012154

21,000ا������155
24,000ا������156
157�����15,935
158�����12,750
159�����9,562
27,350ا�������160

16,92721,000064,1000015,9350117,962
9,800ا����دان2013161

21,000ا������162
12,790األردن163
12,790األردن164
787ا����� ا�������� 165
166�����12,000
167�����20,000
60,000ا�������168

021,00013,57712,79000101,8000149,167
20,000��ر���������2014169

36,510ا������170
0056,5100000056,510

13,285األردن2015171
172����78,880
173����59,160
39,900ا����دان174

59,160039,90000092,1650191,225
9,964األردن2016175

12,340��ر���������176
177����81,820

9,9640094,1600000104,124
13,400األردن2017178

69,500ا�������179
00013,4000069,500082,900

2018180�����18,532
181�����18,532
22,800ا����دان182
183����87,700
41,125ا�������184

00059,657000129,032188,689
23,000األردن2019185

27,400ا����دان186
27,400ا����دان187

027,400027,4000023,000077,800

431,250174,151450,331402,29264,73032,489716,627129,0322,400,902 ـ������������� ــ ــ المجمــ

ج���د�� ( �-1)� ت�ا���دا� ال������ م��ع ال��د�� ا�����ا� ������اً (1978 - 2019) - تابع

�ل���� ������ا� �����ب� �����اب�  
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�����������  �������� ���� ����������� ������� �����
��������

 �������� �����
.�.�.� ���������������� �������� ���� ����������� ������� �����

��������
 �������� �����
.�.�.� �������

����������� ���������� ���������633.724����������� ���������� ���������326.090
���������� �����������628.762���������� �������������� ������������ �����������260.380

���������� �������������� ������������ �����������127.930���������� ���������570.285
���������� ���������511.100��������� ���������112.740

��������� ��������� �����������49.030��������� ���� ��������155.125
��������� ���������34.440����������� ����������363.800

�������� ���������487.090������������� ��������� �����������861.345
������������ �����������27.350��������� �����������399.166

��������� ���� ��������6141.135�������� ��������20.613
����������� ����������1029.550��������� ������� ���������10.787

������������� ��������� �����������710.320
��������� �����������940.635

��������� ������� ���������10.184
64431.25029450.331

��������� �������� ���� ����������� ������� �����
��������

 �������� �����
.�.�.� ����������������� ��������� ���� ����������� ������� �����

��������
 �������� �����
.�.�.� �������

����������� ���������� ���������15.320����������� ���������� ���������34.620
���������� �������������� ������������ �����������141.640���������� �����������13.450

��������� ��������� �����������18.200���������� �������������� ������������ �����������118.620
����������� ����������16.250��������� ��������� �����������13.000

������������� ��������� �����������14.500�������� ���������118.620
��������� �����������780.290����������� ����������12.500
�������� ��������10.367��������� �����������313.920

��������� ������� ���������10.184
���������� ���������127.400

15174.1511164.730

����������� �������� ���� ����������� ������� �����
��������

 �������� �����
.�.�.� ����������������� ��������� ������� ���� ����������� ������� �����

��������
 �������� �����
.�.�.� �������

����������� ���������� ���������541.330����������� ���������� ���������674.869
���������� �����������334.732���������� �����������664.944
���������� ���������337.200���������� �������������� ������������ �����������130.605
�������� ���������127.000���������� ���������219.600

��������� ���� ��������3104.195������������ �����������319.526
����������� ����������5107.555��������� ���� ��������5214.828

������������� ��������� �����������317.260����������� ����������7261.708
��������� �����������333.020��������� �����������19.057

�������� ��������20.770
��������� ��������� �����������211.600

������������� ��������� �����������19.120

26402.29236716.627

������� ������� ���� ���� ����������� ������� �����
��������

 �������� �����
.�.�.� �������

 �������� ���� ������ ���� ���� ����������� �������
����������� ��������� ����������� ����������

 �����
��������

 �������� �����
.�.�.� �������

�������� ��������10.614���������� ���������122.800
������������ �����������118.200��������� ���� ��������187.700

����������� ����������113.675���������� �����������118.532

332.4893129.032

 �2019  � 1978 � ������� ����� ����� �������� ������� ���� �������� ���������  �  �2 �� � �������
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(2019 -1978) ً�������� ���������� ��������� ���������� ������� � (4-�) ����

�   ������ة �ل�������� �ل������ �ل������� ��ل�������� �������ة �������� �ل������� ��������ً إل������ ��������ة ������ �ل��������� ����� �ل������� �ل��������.
�� ������ة �ل�������� ���� �ل������� �ل�������� ���������ً ������� ��������� �ل������ّدة.
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2019
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2019
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2019
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2019

 ����������
2019
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2.31%2.29%2.34%2.16%2.17%1.92%1.81%1.73%1.41%1.47%1.65%1.73%

2.18%2.18%2.22%2.06%2.06%1.82%1.70%1.65%1.36%1.41%1.58%1.66%

2.13%2.13%2.17%2.01%2.02%1.77%1.66%1.62%1.35%1.40%1.56%1.62%
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2.13%2.08%2.02%2.01%1.99%1.92%1.77%1.77%1.64%1.65%1.65%1.68%

��������� � �����

������� � �����
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ملحق رقم
 )

3:(
 

  
عدد المستفيدين من 

أنشطة معهد التدريب وبناء القدرات
 

 
الدورات

/ 
حلقات العمل/ الندوات

 
2019/12/31 - 1988/1/1 
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ھاتف: 
فاكس: 

economic@amfad.org.aeالبرید االلكتروني:
Website: http://www.amf.org.ae
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