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 2003 خالل عام الصندوق نشاط
 

 فيمتنامية لدوله األعضاء      ، على زيادة فاعلية مساهماته في تلبية االحتياجات ال              2003 عام الصندوق خالل      حرص
 التي اعتمدها لبلورة برامج عمله       االستراتيجية ذلك منسجمًا مع جوهر       ويأتي. مجاالت عمله التي حددتها اتفاقية إنشائه      

 لألوضاع والتطورات االقتصادية الداخلية في الدول األعضاء والتشاور              المستمرةالمختلفة، والمرتكزة على المتابعة       
 . عليهاالدوليةولة حولها، وتقييم آثار وانعكاسات المستجدات في البيئة االقتصادية  المسؤالجهاتمع 

 
 في  التنمية، إلى مساعدة دوله األعضاء في جهودها الرامية لإلصالح والتكيف ودعم برامج                   بذلك، الصندوق    ويسعى

هذا الخصوص، يالحظ أن       وفي   . نسبيًاظل تطورات سياسية إقليمية غير مواتية، وظروف اقتصادية دولية صعبة                     
 وباحتدام المنافسة في الوقت       ئيسية، معظم الدول الصناعية الر      فياألوضاع االقتصادية الدولية اتسمت بهشاشة النمو          

 حدة   من والدولية بفعل تنامي تيارات العولمة واالندماج االقتصادي الدولي، مما زاد                        الوطنيةنفسه، على األسواق       
 آل ذلك من الصندوق، إضفاء قدر       تطلبوقد  . اجه الدول المختلفة ومن بينها الدول األعضاء      األعباء والتحديات التي تو   

 بحيث تستجيب بشكل أفضل، وفق ما هو متاح من                وتطويرها،أآبر من المرونة على برامج وآليات عمله وأنشطته              
 .األعضاءموارد، الحتياجات الدول 

 
 ثالثة قروض جديدة، منها قرضين ممتدين لكل من                2003ام   قدم الصندوق خالل ع       اإلقراضي، مجال النشاط      ففي

 والمصرفي   المالي مصر العربية وجمهورية جيبوتي، وقرضًا ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع                             جمهورية
 ما  أو *.)ح.ع.د( دينار عربي حسابي       مليون 66.6 القروض نحو      لتلكولقد بلغت القيمة اإلجمالية       . للمملكة المغربية 

 التي تم تقديمها خالل     القروضويمثل ذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة مع مبلغ           .  مليون دوالر أمريكي   300والي   ح يعادل
 .2002عام 

 
، .ح.ع.د مليون   55.125 بمبلغ   2003 القرض الممتد المقدم لجمهورية مصر العربية في عام            أن اإلشارة، إلى    وتجدر

 األعوام الثالثة الماضية،      خاللأن الصندوق آان قد قدم لمصر           هو القرض التاسع الذي تحصل عليه مصر، علمًا ب              
واستهدف القرض  .  وقرض تلقائي وآخر تعويضي       الهيكليأربعة قروض، منها قرضين في إطار تسهيل التصحيح                

 في ميزان المدفوعات دعمًا لجهود التصحيح التي تبذلها السلطات المصرية                 الكليالجديد المساهمة في تمويل العجز         
 لجيبوتي، بلغ حجم    وبالنسبة.  التراجع النسبي الذي طرأ على معدالت النشاط االقتصادي في السنوات األخيرة             مند  للح

                                                 
وقد بلغ سعر    .  السحب الخاصة آما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي            حقوقثالث من وحدات     .) ح.ع.د( الدينار العربي الحسابي       يعادل *

 ).2002 ديسمبر 31 فيآمادوالر أمريكي  4.078572 (2003 ديسمبر 31 آما في 4.457916 الدوالر األمريكي مقابل. ح.ع.صرف د
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 ميزان المدفوعات ودعم جهود استعادة             فيالقرض الممتد الذي حصلت عليه، للمساهمة في تمويل العجز الكلي                         
 مليون  11.1مغرب، فإن القرض الجديد المقدم لها بمبلغ         بالنسبة لل  أما. ح.ع. ألف د  367.5االستقرار االقتصادي الكلي    

 قرض تحصل عليه في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، وذلك استمرارًا                  ثالث، يمثل   .ح.ع.د
 .الهام الصندوق في دعم جهود المغرب في مجال إصالح وتطوير أداء هذا القطاع الحيوي من
 
 الصندوق لبعثة مشاورات لكل دولة منها للوقوف على                إيفادروض الثالثة للدول المذآورة،          ولقد سبق تقديم الق        هذا

 حول لديها، ومناقشتها مع الجهات المختصة، ومن ثم، التوصل معها إلى اتفاق                           االقتصاديةاألوضاع والتطورات     
 هذا الصدد، شملت         وفي. عناصر البرامج اإلصالحية التي يلتزم بتنفيذها والتي يتم دعمها بالقروض المطلوبة                            

 الكلية، والسياسات واإلجراءات         االقتصاديةالمشاورات مع آل من مصر وجيبوتي الجوانب المتعلقة باألوضاع                         
 المغرب، جوانب اإلصالح اإلضافية المطلوبة الستكمال                معآما غطت المشاورات        . المناسبة لتعزيزها وتقويتها     

 الماليالسابق بدعم من الصندوق، سعيًا لتحسين بيئة العمل في القطاع                     المغرب في      نفذتهااإلصالحات الهامة التي      
، بعثة   2003 في عام        الصندوقوإلى جانب بعثات المشاورات مع الدول الثالث المشار إليها، أوفد                         . والمصرفي

افة  بغرض دراسة جدوى إنشاء مصرف تجاري جديد، إض           فنية، لتقديم معونة     المتحدةمشاورات إلى جمهورية القمر      
 . من تسهيالت الصندوقاستفادتهاإلى تحديد مدى إمكانية 

 
، في سياق مراجعة شروط اإلقراض           2003 في عام       للصندوق جانب آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين                ومن

وتمثل ذلك، في    .  نوعي هام في أسلوب تحديد الفائدة على القروض               تغييرالمعمول بها لدى الصندوق، على إجراء            
 عام  في الفائدة الثابتة على القروض الذي سار عليه الصندوق منذ بداية نشاطه اإلقراضي                     أسعارمن أسلوب    التحول  
  وللدولة المقترضة وفق األسلوب الجديد، حق االختيار بين نظامين هما                  .، إلى أسلوب أسعار الفائدة المتغيرة         1978
حدة حقوق السحب الخاصة لمدة ستة أشهر آمعدل                الذي يرتكز على سعر الفائدة على و               المعوم  الفائدة سعر     نظام

 على مبلغ الدفعة المسحوب في تاريخ           الفائدةالفائدة الذي يتم بموجبه تثبيت سعر            ونظام التثبيت النشط لسعر     أساس،  
وسعر الفائدة الذي يتم تثبيته وفق هذا النظام األخير، هو سعر الفائدة على وحدة حقوق                          . السحب لكامل فترة الدفعة     

  .سحب الخاصة السائد في أول يوم عمل من آل شهر والمعادل لسعر المقايضة المتداول ألجل القرض المعنيال
 
 والمتمثل في بدء تحسن وتيرة         2003وفي ظل المناخ الذي ساد األسواق المالية خالل عام                في مجال االستثمار،       أما

 معدالت التضخم واستمرار االنخفاض الكبير         تدنيالنمو االقتصادي العالمي وتحسن أسواق األسهم وترافق ذلك مع                
األسلوب المتحفظ الذي    محفظة الصندوق تحقيق عائد يعتبر جيدًا عند األخذ في االعتبار             استطاعت ،في معدالت الفائدة  

وتتكون محفظة الصندوق من قسمين القسم األول محفظة أموال سائلة يديرها                 . يطبقه الصندوق في إدارة استثماراته      
 فيضم محافظ االستثمار المدارة        ،أما القسم الثاني   .   في المائة من إجمالي المحفظة         57ندوق داخليـًا ويمثل نحو        الص
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 في المائة   43 مدراء محافظ خارجيين والمكونة من محافظ السندات واإلستراتيجيات البديلة ويمثل نحو              قبلخارجيًا من   
 .من إجمالي المحفظة

 
ماري باإلضافة إلى توظيف موارده الذاتية على إدارة جزء من أموال برنامج تمويل                       ويشمل نشاط الصندوق االستث     

آذلك .  التجارة العربية، وصندوق تقاعد العاملين بالصندوق، واألموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية             
 النقد العربية، حيث شهد      يواصل الصندوق تطوير نشاطه في مجال قبول الودائع من المصارف المرآزية ومؤسسات               

 عما آانت عليه في نهاية          في المائة   25هذا النشاط توسعًا ملحوظًا خالل العام وارتفعت فيه قيمة هذه الودائع بنسبة                     
 .العام السابق

 
 الوعي االستثماري وتوفير المعلومات الوافية حول هذه                لزيادة مجال أسواق األوراق المالية العربية، وسعيًا                وفي
 استثمارية للمستثمر المحلي واألجنبي، فلقد حرص الصندوق على توسيع وتطوير                   إمكاناتاق وما توفره من        األسو
 عشر سوقًا بعد انضمام       ةأربع إلى    2003، حيث ارتفعت تغطيتها في عام          1994 البيانات التي أنشأها في عام          قاعدة

ندوق بمدها باألجهزة والبرمجيات التي تمكنها من            الص قاموقد  . األسواق المالية في آل من السودان والجزائر إليها            
 لتغطية أنشطتها ونشرها ضمن النشرات الفصلية التي يصدرها والتي وصل                     الالزمةتزويده بالمعلومات والبيانات       

 .عددًا إلى ستة وثالثين 2003 نهاية عام مععددها 
 

اسات االقتصادية إلتاحة فرص التدريب         معهد السي    نشاط مجال التدريب، استمر الصندوق في توسيع وتكثيف                 وفي
وقام في هذا اإلطار خالل عام          .  األجهزة النقدية والمالية في الدول األعضاء           فيالمتخصص للكوادر الفنية العاملة         

 وحلقات  التدريبية تسع دورات تدريبية إضافة إلى عقد حلقة عمل وندوتين، بحيث ارتفع عدد الدورات                        بعقد،  2003
 متدربًا  3,577 حلقات عمل، استفاد منها       9و دورة تدريبية    107 إلى   2003ا خالل الفترة حتى نهاية       العمل التي نظمه  

موضوعات مختلفة شملت إدارة     ،  2003التي تم تنظيمها في عام         ة،التسعولقد تناولت الدورات     . من الكوادر العربية   
ة على المصارف وسياسات إصالح القطاع             والرقاب  األموالاالقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي ومكافحة غسل                

 والمالية والبرمجة المالية والسياسات االقتصادية الكلية واإلحصاءات النقدية                    األسعارالمالي وبناء وتحليل مؤشر          
 نظم الصندوق حلقة عمل حول           ،الدوراتوباإلضافة لهذه     . وإدارة المحافظ االستثمارية وإدارة المصروفات العامة          

 عن القضايا المالية وأخرى لكبار المسؤولين حول القطاع المالي والنمو                                لإلعالميينعام وندوة       إدارة الدين ال      
 .االقتصادي

 
 فيها خالل السنوات األخيرة، استجاب الصندوق للطلب             نشاطه مجال المعونة الفنية، والتي وسع الصندوق من               وفي

مجالي تجميع وعرض إحصاءات ميزان المدفوعات           عمان لتقديم معونة فنية في            لسلطنةالمقدم من البنك المرآزي        
 ذوي الخبرة الطويلة في هذا        من إعداد المسوح اإلحصائية الالزمة لها، وذلك بانتداب أحد الخبراء الدوليين                  وأساليب
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، حيث أوفد خبيرين خارجيين قاما         المتحدة القمر    جمهوريةآما استجاب الصندوق لطلب من         . المجال إلنجاز المهمة   
آذلك أوفد الصندوق، بناًء على طلب من الحكومة اللبنانية بعثة                 .  تجاري جديد   مصرفدراسة جدوى إنشاء      بإعداد  
آما .  التجارة العالمية  لمنظمة فنية لمساعدة السلطات اللبنانية في التحضير واإلعداد للخطوات الالزمة لالنضمام             معونة

 التخطيط بدولة قطر، استجابة لطلب األمانة المتعلق                     سلمجلأوفد الصندوق خبيرًا إحصائيًا إلى األمانة العامة                     
 إعداد الرؤية المستقبلية االقتصادية واالجتماعية لدولة قطر ومتطلبات وضع                           مشروعباالحتياجات الفنية لتنفيذ         

 .  نموذج قياسي لالقتصاد الكلي للدولةواستخدام
 

العربية الذي يتولى الصندوق أمانته، قام            النقد     ومؤسسات مجال أعمال مجلس محافظي المصارف المرآزية               وفي
 للمجلس الذي ُعقد بمقر الصندوق، واجتماعات الدورة السابعة والعشرين                 الدائمالصندوق باإلعداد الجتماع المكتب        

 العربية   المصرفية بدولة قطر، إضافة لالجتماع الثاني عشر للجنة الرقابة                    2003 عقدت في سبتمبر         التيللمجلس   
 .  في الدول العربيةالمصارفلمجلس والتي تشمل عضويتها مديري الرقابة على المنبثقة عن ا

 
 والدولية، شارك الصندوق في إعداد التقرير االقتصادي          واإلقليمية مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية          وفي

 السنويةك في الندوة        آما شار  .  آالمعتاد تحريره وإخراجه وإصداره وتوزيعه في موعده                 وتولىالعربي الموحد،      
 واالجتماعي، وبالتعاون     االقتصادي التي ينظمها باالشتراك مع الصندوق العربي لإلنماء                 ةالمشترآة الخامسة عشر    

 ". العربية والتنمية االقتصاديةالمرأة : "الندوةوآان موضوع . الفني مع صندوق النقد والبنك الدوليين
 

 الصندوق والمنظمة دورتين تدريبيتين في آل من مصر وقطر،               نظمالمية،   إطار التعاون مع منظمة التجارة الع         وفي
 والثانية"  للتنمية وتفعيل مشارآة الدول العربية في النظام التجاري متعدد األطراف           الدوحة برنامج"آانت األولى حول    

مشترك بين وزراء     تنظيم اجتماع وزاري        إلى إضافة    ،" التجارية والنظام التجاري متعدد األطراف         السياسة"حول   
 . الدولي والمنظمةالبنكالمالية ووزراء التجارة العرب بالتعاون مع 

 
 والدولية التي تناولت موضوعات وقضايا ترتبط             اإلقليمية لذلك، شارك الصندوق في عدد من اللقاءات                 وباإلضافة

هام إدارة الحساب الموحد      آما استمر الصندوق باالضطالع بم       .  دوله األعضاء   واهتماماتبمجاالت عمله وبمصالح      
 . العربية المتخصصة والتي آلفه بها المجلس االقتصادي واالجتماعيللمنظمات

 
 فيما بين الدول العربية، واصل الصندوق خالل عام            التجارية مجال اهتمامه المتواصل بتشجيع وتنمية المبادالت           وفي

 نشأتهجارة العربية الذي لعب الدور المحوري في                  التي تربطه ببرنامج تمويل الت           الوثيقة عالقات التعاون        2003
 نحو  2003 تجارية عربية خالل عام        مبادالتولقد بلغت قيمة المبالغ المسحوبة التي وفرها البرنامج لتمويل              . وقيامه
 إلى  1991 للمبالغ المسحوبة منذ بدء البرنامج نشاطه في عام               اإلجمالية مليون دوالر أمريكي، مما رفع القيمة            545
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 مع   ويتعاملآما ارتفع عدد الوآاالت الوطنية التي يوفر لها خطوط االئتمان،                        .  دوالر أمريكي    مليار 3.0حوالي   
 . عربيةدولة 19 وآالة في 138المصدرين والمستوردين في الدول العربية من خاللها، إلى 

 
صل إصدار النشرات اإلحصائية       عدد من الدراسات، ووا       بإصدار إلى ما تقدم، قام الصندوق خالل العام               وباإلضافة

 القومية، والنقد واالئتمان، وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي،                        الحساباتالدورية التي تغطي مجاالت            
 إلى إصدار النشرة       إضافة الخارجية، وأسعار الصرف التقاطعية، والمؤشرات االقتصادية للدول العربية،                   والتجارة

 .ق األوراق المالية العربيةالفصلية لقاعدة بيانات أسوا
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 النشاط اإلقراضي
 

 استخدامها لتحقيق    للصندوق ة قائمة الوسائل المتاح      على رأس    النشاط اإلقراضي   تضع اتفاقية صندوق النقد العربي       
 التي يوفرها لدوله       المختلفة  المجال من خالل التسهيالت االئتمانية         هذاويمارس الصندوق دوره في        . إنشائه أهداف
مع السلطات المختصة في الدول          التشاور     ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيالت        .  منه  لالقتراضاء المؤهلة     األعض

 .  االقتصادية والنهوض بهااألوضاع حول سياسات وإجراءات اإلصالح المطلوبة لمعالجة المقترضة لالتفاق معها
  

 لديه،  المعتمدة"  وإجراءات اإلقراض   سياسة"حكام   وفقًا أل   األعضاء الصندوق هذه التسهيالت االئتمانية للدول           ويقدم
 وتسريع تنفيذ   المدفوعات بالتيسير، بغرض المساهمة في دعم موازين         ومتسمة قروض متفاوتة اآلجال     هيئةوذلك على   

 .  المشاورات مع الدول المعنيةإطارالسياسات واإلجراءات اإلصالحية التي يتم االتفاق عليها في 
  

  آان يقدم قروضه بأسعار فائدة ثابتة وذلك منذ بداية نشاطه اإلقراضي في عام                             أن الصندوق     اإلشارة إلى    وتجدر
وفي إطار المراجعة الدورية التي يقوم بها الصندوق لشروط اإلقراض المعمول بها لديه، وافق مجلس                                    .1978

ائدة على قروضه، وذلك لتحقيق      على إجراء نقلة نوعية هامة في أسلوب تحديد الف         2003 في مارس    نالمديرين التنفيذيي 
قدر أآبر من االتساق مع الممارسات المتبعة في المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى المشابهة، مع السعي في الوقت                     

وبمقتضى ذلك، تقرر أن    . نفسه لتحقيق القدر الممكن من التوفيق بين التيسير في شروط قروضه وسالمة مرآزه المالي              
آما تقرر أن يوفر     . أسلوب أسعار الفائدة الثابتة على قروضه إلى أسلوب أسعار الفائدة المتغيرة              يتحول الصندوق من     

الصندوق قروضه في إطار األسلوب الجديد وفق نظامين يكون للدولة المقترضة الحق في اختيار النظام الذي يالئمها                      
ة على وحدة حقوق السحب الخاصة لمدة ستة أشهر           الذي يرتكز على سعر الفائد      المعوم الفائدةسعر  منهما، أولهما نظام    

 التثبيت النشط لسعر الفائدة      الثاني فهو نظام   نظامأما ال . آمعدل أساس، وهو السعر السائد في أول يوم عمل من آل شهر            
ة وسعر الفائد . ، على مبلغ الدفعة المسحوب في تاريخ السحب لكامل فترة الدفعة                 الفائدةالذي يتم بموجبه تثبيت سعر         

الذي يتم تثبيته وفق هذا النظام هو سعر الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة السائد في أول يوم عمل من آل شهر                        
والمعادل لسعر المقايضة المتداول ألجل القرض المعني، أي سعر الفائدة على وحدة حقوق السحب الخاصة المتوفر                        

 .في سوق العملة اآلجلة لفترة القرض المعني
 

  االئتمانية التسهيالت أنواع
  

 أولهما بمهام تصحيح االختالالت في موازين مدفوعات الدول             يتعلق الصندوق نوعين من التسهيالت االئتمانية،          يقدم
.  يتم التشاور واالتفاق مع السلطات المختصة حولها               بذلك من إصالحات اقتصادية        يتصلاألعضاء المقترضة وما       

 النوع اآلخر من التسهيالت     يتعلق بينما   .في مجملها باألوضاع الكلية لالقتصاد    آبير  إلى حد    مرتبطة   وهذه اإلصالحات 
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وترآز التسهيالت المقدمة ضمن هذا اإلطار         .  في طبيعتها   قطاعيةاالئتمانية التي يوفرها الصندوق، بدعم إصالحات          
  . القطاع المالي والمصرفي اإلصالحات التي تنفذها الدول األعضاء المقترضة فيدعم، على  الحاليةفي المرحلة

 
 في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول                   ةوتشمل التسهيالت االئتمانية التي يقدمها الصندوق للمساهم             

األعضاء أربعة أنواع من القروض، تتفاوت أحجامها وشروط منحها وآجال استحقاقها حسب طبيعة وأسباب االختالل                  
 القرض التلقائي وأول أنواع هذه القروض هو      . ي منه الدولة العضو المؤهلة لالقتراض     في ميزان المدفوعات الذي تعان    

 في المائة من    75والذي يقدم للمساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات الدولة العضو وبحجم ال يزيد عن                      
القرض ثالث سنوات، وال يشترط        ويبلغ أجل هذا      . اآتتابها في رأسمال الصندوق المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل             

للحصول عليه، اتفاق الدولة العضو المقترضة مع الصندوق على برنامج إصالحي لتخفيف العجز في ميزان                                        
أما إذا آان بذمة الدولة قروض عادية أو ممتدة،         . مدفوعاتها طالما أنه ال يوجد بذمتها قروض مشروطة عادية أو ممتدة           

عندها للشروط المطبقة على تلك القروض، وتتم إضافة حدوده إلى حدود القرض                     فإن منح القرض التلقائي يخضع          
 .المشروط المعني

 
 75 والذي يقدم للدولة العضو المؤهلة لالقتراض عندما تزيد حاجتها من الموارد عن                القرض العادي والنوع الثاني هو    

تكون قد استنفدت حقوقها التلقائية في االقتراض من          ، وبعد أن     القابلة للتحويل في المائة من اآتتابها المدفوع بالعمالت         
في المائة من اآتتاب العضو        100 ويقدم هذا القرض عادة بحدود       . مؤسسات اإلقراض الدولية أو اإلقليمية المشابهة        

. القرض التلقائي   في المائة بإضافة حدود       175  ويمكن توسيعه آحد أقصى إلى          .المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل      
 لفترة ال تقل عن        سريانه ترط للحصول عليه االتفاق مع الدولة العضو المقترضة على برنامج إصالح مالي يمتد                  ويش
 .تخفيف العجز في ميزان المدفوعات          وتستهدف السياسات واإلجراءات المضمنة في البرنامج العمل على                      . سنة

 الالحقة من القرض على التنفيذ المرضي           البرنامج، حيث يتوقف سحب الدفعات       ويشرف الصندوق على متابعة تنفيذ      
 القرض  وتسدد آل دفعة من     . للسياسات واإلجراءات المتفق عليها، آما هو شأن آافة القروض المشروطة األخرى                   

 .خمس سنوات من تاريخ سحبهافترة  خالل العادي
 

قتراض في حالة وجود عجز        الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة لال          القرض الممتد أما النوع الثالث من القروض فهو           
باإلضافة إلى شرط استنفاد     ،ويشترط لتقديم هذا القرض   . آبير في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلل هيكلي في اقتصادها          

االتفاق مع الدولة العضو على       الحقوق التلقائية في االقتراض لدى مؤسسات اإلقراض الدولية أو اإلقليمية المشابهة،                   
ويقدم القرض  .  بهدف إيجاد حل مالئم لمشكالتها          وذلك  ال تقل عن سنتين       طي فترة زمنية   يغ هيكلي    إصالحبرنامج  

ويمكن توسيعه آحد أقصى     . في المائة من اآتتاب العضو المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل              175 الممتد عادة بحدود   
 .سبع سنوات من تاريخ سحبهافترة وتسدد آل دفعة منه خالل . بإضافة حدود القرض التلقائيفي المائة  250إلى 
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 الذي يقدم لمساعدة الدولة العضو التي تعاني من موقف طارئ             القرض التعويضي الرابع من هذه القروض هو        والنوع
أو زيادة في قيمة وارداتها من          /هبوط في عائدات صادراتها من السلع والخدمات و             عن    ناتجفي ميزان مدفوعاتها       

في   50 والذي يقدم بأجل ثالث سنوات         القرض الحد األقصى لهذا   ويبلغ  . المحاصيلالمنتجات الزراعية نتيجة سوء        
ويشترط للحصول عليه أن يكون آًال من الهبوط في                  . المائة من اآتتاب العضو المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل               

 .الصادرات أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرًا طارئًا ومؤقتًا
 

 الذي تقتصر تغطيته في         تسهيل التصحيح الهيكلي     تقدم لدعم اإلصالحات القطاعية فتتمثل في               أما التسهيالت التي    
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التسهيل والذي أدخل العمل به في عام                       . الوقت الحالي على القطاع المالي والمصرفي          

دوق ألوضاع دوله األعضاء        ويعكس ذلك متابعة الصن       .  وجد قبوًال واهتمامًا آبيرين من الدول األعضاء                  1998
واحتياجاتها حيث يالحظ تحول الزخم اإلصالحي فيها في السنوات األخيرة باتجاه اإلصالحات الهادفة إلى تحسين                            
آفاءة استخدام الموارد، بعد أن حققت سياسات االستقرار وإصالح األوضاع االقتصادية الكلية نتائج طيبة في العديد                         

دوق على استحداث التسهيل، وتوجيهه خالل المرحلة الحالية لدعم اإلصالحات المنفذة في               ولقد جاء ترآيز الصن   . منها
 .القطاع المالي والمصرفي، منسجمًا مع اهتمام الدول األعضاء المتزايد بإصالح أوضاع هذا القطاع الهام

 
 وحقق قدرًا معقوًال     ،الهيكليويشترط لتقديم التسهيل، أن يكون البلد العضو المقترض قد بدأ بمباشرة جهود التصحيح                    

ويمنح التسهيل بعد االتفاق على برنامج تصحيح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي              . من االستقرار االقتصادي الكلي   
 في المائة من    75وآان الصندوق قد حدد في البداية سقف هذا التسهيل بما يساوي             .  متابعة تنفيذه  علىيشرف الصندوق   

وفي ضوء ما وجده التسهيل من اهتمام من قبل الدول األعضاء،                   . وع بالعمالت القابلة للتحويل     اآتتاب العضو المدف   
والذي تمثل في قيام سبع منها باالقتراض بكامل السقف المحدد للتسهيل، وافق مجلس محافظي الصندوق في أبريل                            

و المدفوع بالعمالت القابلة        في المائة من اآتتاب العض          175 على رفع سقف تسهيل التصحيح الهيكلي إلى                  2001
آذلك تجدر اإلشارة إلى أنه، ومن أجل إضفاء المزيد من المرونة على استخدام التسهيل، فإن مجلس                                      . للتحويل

 على تعديل أسلوب سداد القرض المقدم في إطار                     2001المديرين التنفيذيين للصندوق آان قد وافق في مارس                     
دى أربع سنوات من تاريخ سحبها بدًال عن سداد آامل القرض خالل فترة                   التسهيل، بحيث تسدد آل دفعة منه على م          

 .أقصاها أربع سنوات من تاريخ سحب الدفعة األولى آما آان معموًال به في البداية
 

ويعتبر التسهيل مكمًال للقروض األخرى التي يقدمها الصندوق للدول األعضاء، ذلك أن الدولة العضو المستفيدة منه                        
آما أنه يمكن للدولة العضو       .  االستفادة من القروض األخرى وفقًا ألحكام سياسة وإجراءات اإلقراض              تحتفظ بفرص 

 . غير المنتفعة من القروض األخرى أن تستفيد من هذا التسهيل إذا توفرت لديها شروط األهلية
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  العضو من قروض حاليًا إلى       ، يصل الحد األقصى الكلي لما يمكن أن تحصل عليه الدولة              االعتباربأخذ التسهيل في     و
في المائة من االآتتاب في حالة تأهلها          50 في المائة من اآتتابها المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل، مضافًا إليه              425

 .للحصول على قرض تعويضي
 

 القروض والسحب والسداد
 

هورية مصر العربية      ، منها قرضين ممتدين لكل من جم                 2003قدم الصندوق ثالثة قروض جديدة خالل عام                     
وبلغت القيمة  . وجمهورية جيبوتي، وقرضًا ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي للمملكة المغربية            

ويمثل ذلك  .  مليون دوالر أمريكي     300أو ما يعادل حوالي       . ح.ع. مليون د   67اإلجمالية لهذه القروض الجديدة نحو         
 .2002لمقدمة من الصندوق خالل عام زيادة هامة بالمقارنة مع القروض ا

 
ح، المساهمة في   .ع. مليون د  55.125وقد استهدف القرض الممتد المقدم لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية قدرها             

تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، ودعم جهود التصحيح التي تقوم بها السلطات المصرية لتحسين مقومات                          
ويذآر أن االقتصاد     . مصري وزيادة تنافسيته وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية                   األداء لالقتصاد ال     

وآانت مصر  . المصري عانى مؤخرًا من تباطؤ معدالت النمو االقتصادي نتيجة تضافر عوامل خارجية غير مواتية                   
ل التصحيح الهيكلي،     قد حصلت خالل فترة األعوام الثالثة األخيرة على أربعة قروض، منها قرضين ضمن تسهي                          

 .باإلضافة إلى قرض تلقائي وآخر تعويضي
 

المساهمة في تمويل العجز الكلي       . ح.ع. ألف د   367.5آذلك استهدف القرض الممتد المقدم لجمهورية جيبوتي بمبلغ              
ة بدعم  في ميزان المدفوعات، ومساندة جهود التصحيح التي واصلت السلطات الجيبوتية القيام بها في السنوات األخير                   
 . من الصندوق والجهات المانحة، إلرساء مقومات االستقرار االقتصادي الكلي واستعادة معدالت النمو الموجبة

 
وأخيرًا، وفي إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، قدم الصندوق قرضًا جديدًا للمملكة المغربية                      

وقد جاء هذا القرض، الستكمال اإلصالحات الهامة         . لهذا البلد العضو  هو الثالث من نوعه      . ح.ع. مليون د  11.1بمبلغ  
التي تقوم بها السلطات المغربية لتحسين بيئة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة الظروف المشجعة على نمو                    

األول والثاني من    النشاط االدخاري واالستثماري، والتي وفر لها الصندوق الدعم خالل السنوات السابقة بالقرضين                     
 .التسهيل
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 )1(جدول رقم 
 2003القروض المقدمة خالل عام 

 )  ألف دينار عربي حسابي                                          (

 الدولة نوع القرض قيمة القرض

 مصر ممتد 55,125.00

 جيبوتي ممتد       367.50          

 لمغربا تسهيل التصحيح الهيكلي 11,100.00

 المجموع  66,592.50
 
 

ي السحب خالل عام            غ إجمال د بل ، على هذه القروض الجديدة المقدمة من موارد الصندوق المتاحة لإلقراض           2003ولق
ي    يون د 33حوال ، يرتفع العدد اإلجمالي للقروض التي 2003وباحتساب القروض الجديدة المقدمة خالل عام   . ح.ع. مل

دول األع       ا الصندوق لل ة نشاطه اإلقراضي في عام           قدمه نذ بداي  قرضًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 127، إلى 1978ضاء م
يون د 998.5 رابة    . ح.ع. مل ادل ق ا يع يار دوالر أمريكي  4.4أو م ة       .  مل ا مجموعه ثالث ذه القروض م واستفادت من ه

 . عشرة دولة من الدول األعضاء
 

لقائية الئحة القروض التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه            ، تصدرت القروض الت    )1(وآما هو مبين في الشكل رقم         
ويلي القروض التلقائية القروض    .  في المائة من إجمالي القروض التي تم التعاقد عليها          30اإلقراضي، حيث بلغت نحو     

الهيكلي  بالمائة من إجمالي القروض التي تم التعاقد عليها، ثم قروض التصحيح                       28الممتدة التي بلغت نسبتها نحو          
 . في المائة من اإلجمالي16بنسبة 

 

 تجاري
%6

تلقائي 
%30

تصحيح هيكلي
%16

 تعويضي
%10

ممتد
%28

عادي
%10

2003 -1977 توزيع أنواع القروض  شكل رقم (1)  : 
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ل            ي عم تزايدة ف ية م تخذ أهم بحت ت رفي أص ي والمص اع المال ي للقط حيح الهيكل روض التص ر، أن ق در بالذآ ويج
 قرضًا تم منحها للدول األعضاء خالل الفترة منذ البدء بالعمل بهذا            24 قرضًا من أصل     13الصندوق، حيث بلغ عددها      

نوع من القروض       بالمائة من 56أن قيمة قروض التصحيح الهيكـلي بلغت نحو ) 2(ويوضح الشكل رقم    . 1998 عام   ال
ام            نذ ع ا م م تقديمه يمة القروض التي ت ي ق م    . 1998إجمال ن الجدول رق يمة وعدد القروض التي حصلت    ) 2-أ(ويبي ق

 .عليها آل من الدول األعضاء مقسمة حسب نوع القرض المقدم
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثل أقساط قروض مقدمة في السابق، تم       . ح.ع. مليون د  68.4 ما قيمته    2003مقابل، تسلم الصندوق خالل عام      وفي ال 
تسديدها من قبل عشر دول مقترضة هي األردن، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، لبنان، موريتانيا، اليمن                      

 .والسودان
 

 مليون  241 نحو   2003ول األعضاء المقترضة في نهاية عام        وفي ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الد           
 في المائة من     52.1 في المائة من رأسمال الصندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل، ونحو                75.6ويمثل ذلك   . ح.ع.د

  في المائة من    86.6، يمثل    2002في نهاية عام      . ح.ع. مليون د   276الموارد المتاحة لإلقراض، وذلك مقارنة بمبلغ           
 . في المائة من الموارد المتاحة لإلقراض58.4رأس المال المدفوع بعمالت قابلة للتحويل ونحو 

 
ولقد بلغ إجمالي القروض الملتزم بها من قبل الصندوق، والذي يساوي رصيد القروض القائمة في ذمة الدول                                          

في نهاية عام    . ح.ع. مليون د   277ي  األعضاء مضافًا إليه المبالغ غير المسحوبة من القروض المتعاقد عليها، حوال                  
 في المائة من رأس      86.8ويعادل ذلك ما نسبته      . 2002في نهاية عام     . ح.ع. مليون د  278 وذلك مقارنة بمبلغ      2003

 58.8 في المائة و    87.3 في المائة من الموارد المتاحة لإلقراض، مقابل            59.8المال المدفوع بعمالت قابلة للتحويل و       
 .2002في عام في المائة تباعًا 

قروض تصحيح  هيكلي
%56

قروض أخرى
%44

نسبة قروض التصحيح الهيكلي من إجمالي القروض  شكل رقم (2)  : 
(2003 -1998 المقدمة خالل الفترة (
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 )2(جدول رقم 
 2003السحب والسداد من القروض خالل عام 

 
   )ألف دينار عربي حسابي(                

  السحب 
من القروض المقدمة  من القروض السابقة المجموع السداد

2003خالل عام
 الدولة

      األردن - - - 2,208       
      المغرب 5,550 - 5,550           9,502       
 مصر      27,563 - 27,563     28,948       
 تونس      - - -  5,106       
      الجزائر - - - 15,289       
      جيبوتي 153 - 153    153       
      لبنان - - - 1,440       
     موريتانيا - - - 1,205       
     اليمن - - - 3,833       

     السودان - - - 699       
     المجموع 33,266 - 33,266    68,383      

 
 

 المشاورات مع الدول األعضاء
 

، جانبي جهود التصحيح      2003شملت المشاورات التي أجراها الصندوق مع الدول األعضاء المقترضة خالل عام                     
وفي هذا الصدد، دارت المشاورات مع           . لمصرفياالقتصادي الكلي وجهود التصحيح الهيكلي في القطاع المالي وا                

آما دارت المشاورات مع المغرب     . السلطات في مصر وجيبوتي حول طلب آل من البلدين الحصول على قرض ممتد             
 .حول الطلب الذي تقدمت به للحصول على قرض ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي

 
تقييم األداء والتطورات االقتصادية، وتبادل اآلراء مع الجهات المختصة والوصول           وتم خالل هذه المشاورات دراسة و     

 .إلى اتفاق معها حول عناصر برامج التصحيح المدعومة بتسهيالت الصندوق
 

 لثالث  1997، أظهرت المشاورات أن االقتصاد المصري تعرض اعتبارًا من النصف األخير من عام                     فبالنسبة لمصر 
ت على إيرادات السياحة، واإليرادات من النفط والتدفقات االستثمارية، مما أدى إلى تباطؤ معدالت                 صدمات خارجية أثر  

آما أن الوضع المالي للحكومة قد تراجع أيضًا نتيجة لزيادة النفقات االستثمارية المرتبطة                                           . النمو االقتصادي   
وقد .  النشاط االقتصادي من جهة أخرى        بالمشروعات الكبرى من جهة، وضعف أداء إيرادات الحكومة في ظل تباطؤ                 

 .أدت الزيادة في االحتياجات التمويلية للحكومة إلى ارتفاع نسبة صافي الدين المحلي للناتج المحلي اإلجمالي
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وبالنسبة للوضع النقدي، فقد تأثر بالتطورات في الوضع المالي للحكومة، حيث ارتفعت السيولة المحلية بمعدالت متزايدة                   
 .، وذلك آنتيجة أساسية الرتفاع االئتمان المحلي2002/2003 في المائة خالل عام 16.9عدل الزيادة حتى بلغ م

 
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، انعكست التغيرات السالبة في البيئة الخارجية المشار إليها على وضع المدفوعات                                     

 للمدفوعات بعد فترة من الفوائض المتواصلة            الخارجية، وذلك بظهور العجز في الحساب الجاري وفي الميزان الكلي                
آما تعرض سوق وسعر الصرف للضغوط، وانخفضت االحتياطيات                   . 1996/1997-1991/1992خالل السنوات      

 . مليار دوالر أمريكي14 مليار دوالر إلى نحو 20الخارجية التي آانت قد وصلت إلى قرابة 
 

 2001م السلطات المصرية بإضفاء قدر من المرونة عليه خالل عام              وتنبغي اإلشارة بالنسبة إلى سعر الصرف، إلى قيا         
 بإجراء نقلة نوعية هامة في إدارة سياسة سعر الصرف باعتمادها              2003بعد فترة طويلة من تثبيته، ومبادرتها في يناير           

 .ألسلوب التعويم
 

 العمل على تحقيق معدالت نمو          ولقد تم االتفاق في المشاورات على أن التحدي الذي يواجه االقتصاد المصري هو                      
اقتصادي مرتفعة تساعد على توفير فرص العمل المنتج وتقليص مستوى البطالة، وأن الضعف الذي اعترى وضع                           
السياسة المالية وتباطؤ وتيرة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية بشكل عام، قد آانت له آثاره في تراجع نتائج األداء                                              

 .االقتصادي
 

م وض  ك، ت ي ضوء ذل ي     وف ة ف ط يعطي األولوي دى المتوس ار للم ي إط ة المصرية ف برنامج اإلصالحي للحكوم ع ال
ية الحكومة واتباع سياسة نقدية                    ة الستكمال إصالح سياسة سعر الصرف وترتيب وإصالح وضع مال المرحلة القادم

 :لية يتضمن األهداف التا2003/2004وفي هذا اإلطار، فقد تم وضع برنامج تصحيحي لعام . تقييدية
 
 . في المائة4-3تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في حدود  ـ
 . في المائة6 ـ 5احتواء معدل التضخم في حدود  ـ
 . مليون دوالر 440احتواء عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في حدود  ـ

 
زن من السياسات واإلجراءات التصحيحية، والتي       ومن أجل تحقيق تلك األهداف، فقد اشتمل البرنامج على مزيج متوا             

تضمنت في مجال السياسة المالية، العمل على تقليص العجز الكلي في الموازنة من خالل مجموعة متنوعة من                                     
وفي مجال السياسة النقدية، العمل على الحد من التوسع في            . إجراءات تنمية اإليرادات والحد من نمو اإلنفاق وترشيده         

لمحلية وفي صافي األصول المحلية للجهاز المصرفي، وذلك مع سعي السلطات في الوقت نفسه للقيام بتطبيق                  السيولة ا 
مجموعة متنوعة من اإلجراءات ترتبط بتطوير عمل السياسة النقدية والتوجه نحو استخدام أسلوب استهداف التضخم                     
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آما تضمن البرنامج   . ح وتطوير الجهاز المصرفي   في المستقبل، إضافة إلى الجهود المستمرة المبذولة في مجال إصال           
آذلك . العمل على تنظيم سوق الصرف األجنبي على هدى قواعد السوق بغية الوصول إلى هدف توحيد سعر الصرف                   

ستعمل السلطات على اتخاذ إجراءات في مجال اإلصالح التجاري من أجل زيادة اندماج مصر في االقتصاد الدولي                         
 .ص التي يتيحها ذلك في تسريع وتنشيط معدالت النمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشةواالستفادة من الفر

 
، تبين من دراسة األوضاع االقتصادية والتشاور مع المسؤولين أن السلطات الجيبوتية حققت قدرًا                    وبالنسبة لجيبوتي 

و الموجبة، وذلك من خالل السياسات        من النجاح النسبي في إرساء مقومات االستقرار الكلي واسترجاع معدالت النم               
فقد تم تخفيض العجز المالي بدرجة            . واإلصالحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها في ظل برامج اإلصالح المتتالية                    

، آما تم احتواء معدل التضخم في حدود          2002 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام             3.5ملحوظة ليبلغ نحو     
 . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي6جز الجاري في ميزان المدفوعات في حدود  في المائة، والع2
 

وعلى الرغم من هذه النتائج الجيدة نسبيًا التي أمكن تحقيقها في مجال األوضاع االقتصادية الكلية، إال أن االقتصاد                               
مرتفعة ومستدامة ورفع مستوى معيشة       الجيبوتي ال زال يواجه العديد من التحديات المتمثلة في تحقيق معدالت نمو                     

 .السكان وتوفير فرص العمل المنتج
 

وفي ضوء ذلك، وإدراآًا من السلطات الجيبوتية ألهمية إيجاد معالجة مناسبة لهذه التحديات، في نفس الوقت الذي                               
دى لتخفيض حدة   تتواصل فيه مساعي ترسيخ وتعميق اإلصالحات االقتصادية، فقد قامت بتبني استراتيجية طويلة الم                 

وترتكز االستراتيجية على أربعة محاور رئيسية متكاملة، تتمثل في تحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة،                            . الفقر
وتنمية بشرية طويلة المدى، وتنفيذ برامج لتحسين أوضاع السكان األشد فقرًا، واعتماد مبدأ اإلدارة المالية السليمة                             

 .ي إدارة الموارد المالية وتعزيز آفاءة استخدامهابهدف إدخال المزيد من الشفافية ف
 

وفي إطار هذه االستراتيجية، تم االتفاق خالل المشاورات مع السلطات الجيبوتية على عناصر برنامج التصحيح                                
 :ويتضمن البرنامج األهداف التالية. 2003االقتصادي لعام 

 
 . في المائة3.0د تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي في حدو •

 . في المائة2.0المحافظة على معدل التضخم في حدود  •

يزان المدفوعات           •  في المائة من 5.1في حدود ) شامًال التحويالت الرسمية(احتواء العجز في الحساب الجاري لم
 .الناتج المحلي اإلجمالي
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زمة واتخاذ عدد من اإلجراءات المؤدية،          ولتحقيق هذه األهداف، ستقوم الحكومة خالل السنة بانتهاج السياسات الال                 
آما ستواصل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية         . لتخفيض العجز المالي وتقليص معدل التضخم وتعزيز الوضع الخارجي                

الهادفة لتشجيع دور القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية لالقتصاد، وذلك من خالل استكمال اإلجراءات المتعلقة                            
 العامة، وتخفيض آلفة عوامل اإلنتاج من خالل مراجعة قوانين العمالة، والتجارة                                 بتخصيص بعض الشرآات      

آما ستواصل السلطات أيضًا،      . واالستثمار بهدف توفير اإلطار المالئم من الحوافز على هدى قواعد اقتصاد السوق                  
ت البنك المرآزي على      استكمال اإلصالحات الهيكلية في القطاع المصرفي المتمثلة في تصفية مصرفين ودعم قدرا                   
 .رقابة الجهاز المصرفي وذلك بهدف ضمان سالمته، آما ستسعى إلى تطبيع العالقات مع الدائنين

 
، والتي تقدمت للحصول على قرض ثالث ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي                                    أما بالنسبة للمغرب      

 ن اإلصالحات في هذا القطاع خالل الفترة               والمصرفي، فيذآر أن السلطات المغربية آانت قد نفذت مجموعة م                      
 .، مدعومة بالقرضين األول والثاني من التسهيل1999-2001

 
وقد شملت مجاالت اإلصالح في البرنامج المدعوم بالقرض األول، تنشيط سوق األوراق المالية، والعمل على إعادة                       

آما شملت اإلصالحات   . وات الدين العام  هيكلة مؤسسات اإلقراض المتخصصة، وتحسين وتطوير السوق الثانوي ألد           
في البرنامج المدعوم بالقرض الثاني، تعزيز استقاللية البنك المرآزي، وتحسين الرقابة في سوق األوراق المالية،                           

 .باإلضافة إلى تعزيز الرقابة واإلشراف على قطاع التأمين
 

 مهمًا في مجال تحسين بيئة العمل في القطاع            ونتيجة لهذه اإلصالحات، استطاعت السلطات المغربية أن تقطع شوطاً            
وقد اتسمت تلك اإلصالحات بالتدرج واالستمرارية من أجل الوصول بالقطاع المالي                         . المالي والمصرفي بالبالد    

والمصرفي لمستوى يتناسب مع المستوى السائد لدى الشرآاء الماليين والتجاريين، مراعاة لتوجه االنفتاح المتزايد                          
وبفضل ذلك، أصبح القطاع المصرفي المغربي         . م الخارجي وما يتطلبه ذلك من زيادة في القدرة التنافسية               على العال 

وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق المال المغربية            . أآثر تحررًا وتحديثًا، وبات يعتمد بدرجة آبيرة على قوى السوق                 
 األطر القانونية والتشريعية والمؤسسية التي            تطورًا ملحوظًا سواء من ناحية تنظيمها وسير عملها، أو من ناحية                       

 . تحكمها
 

، على أهمية مواصلة اإلصالحات      2003ولقد تم االتفاق خالل المشاورات التي دارت مع السلطات المغربية في عام                  
بيئة في هذا القطاع بهدف تعزيز وترسيخ النتائج التي تحققت، واالستمرار في معالجة أوجه الضعف المتبقية وتهيئة ال                     

المشجعة لتطور ونمو المؤسسات واألدوات واألسواق المالية، وذلك من خالل القيام باتخاذ المزيد من اإلجراءات                              
والسياسات الرامية إلى تعميق وتوسيع اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية، بما يرفع من آفاءة حشد وتخصيص الموارد                    

 .للوصول إلى معدالت نمو مرتفعة ومستدامة
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 اإلطار، تم االتفاق مع السلطات المغربية حول عناصر البرنامج الثالث لإلصالح في القطاع المالي                                 وضمن هذا  
وتترآز اإلصالحات المضمنة في البرنامج التي تم          . 2004 يوليو    -2003والمصرفي الذي سينفذ خالل الفترة يوليو          

 :االتفاق حولها على المحاور التالية 
 
 .يةتحسين إدارة المديونية المحل •
 .مواصلة إعادة هيكلة مؤسسات اإلقراض المتخصصة •
 .تحديث أساليب تمويل اإلسكان االجتماعي •
 .تعزيز الرقابة في سوق األوراق المالية •
 .تطوير عملية تحويل أجل االدخار •
 

ثالث            دول ال ى المشاورات مع ال رات  بإيفاد أول بعثة مشاو    2003 المذآورة أعاله، قام الصندوق في عام        وباإلضافة إل
تحدة      ة القمر الم تفادتها من موارد الصندوق،          لجمهوري ية اس د مدى إمكان ى أوضاعها االقتصادية، وتحدي  للوقوف عل

تعلق بإجراء دراسة جدوى إنشاء مصرف تجاري جديد                     ا ت ية له ة فن م معون ى تقدي ويذآر أن جمهورية القمر . إضافة إل
 .2003 رأس المال في مارس  وسددت حصتها في1999انضمت إلى عضوية الصندوق في عام 

 
نمو التي ظلت منذ الثمانينات في مستوى أقل من                             بطة بضعف معدالت ال ى القضايا المرت د رآزت المشاورات عل ولق
ذي ترتب عليه ارتفاع نسبة                  ر، األمر ال ة القم ا جمهوري معدالت نمو السكان، في ظل المشاآل السياسية التي تمر به

 . في المائة من إجمالي السكان60ى نحو الذين يعيشون تحت خط الفقر إل
 

ذا الصدد، أن الوضع المالي للحكومة قد تأثر بحالة عدم االستقرار السياسي وضعف األداء االقتصادي،                      ويالحظ في ه
ن   م م ة الدع ى محدودي ة، إضافة إل ة الدول ي موازن رادات ف م مصادر اإلي ثل أه ذي يم وضعف التحصيل الجمرآي ال

 . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي3.4 نحو 2002العجز المالي للحكومة في عام وقد بلغ . المانحين
 

در أن يسجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات عجزًا خالل عام                      791 يقدر بنحو    2003وبالنسبة للقطاع الخارجي، يق
ابي، وذلك في أعقاب تحقيق فوائض آلية خالل الفترة          نار عربي حس ويعزى العجز المتوقع في . 2002-2000ألف دي

ام    اع العجز في الميزان التجاري، حيث يقدر أن تنخفض قيمة الصادرات بحوالي الثلث مقارنة بعام              2003ع ى ارتف  إل
ن  2002 تدفقات م ي ال راجع إجمال ى ت افة إل ية، باإلض درة الرئيس لع المص ية للس عار العالم اض األس يجة النخف  نت

 . وذلك نتيجة النخفاض التحويالت الرسمية2002ائة عن مستواها في عام  في الم11التحويالت الجارية بنحو 
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املة تفسح المجال أمام تطبيق                                 تمال مساعي إنجاز تسوية سياسية ش ية اآ ى أهم اق خالل المشاورات عل م االتف د ت ولق
ية                بل المجموعة الدول اندة من ق الدعم والمس رنامج إصالح اقتصادي يحظى ب ذا اإلطار، ودعم  . ب ًا للجهود التي وفي ه

ا السلطات للحد من تفاقم األوضاع االقتصادية على خلفية خطوات الوفاق السياسي التي تم القيام بها حتى اآلن،            وم به تق
ي        رض تلقائ م ق ي تقدي ثل ف رحلة يتم ذه الم ي ه ره الصندوق ف ن أن يوف ذي يمك م المناسب ال ى أن الدع تفاهم عل م ال ت

 .لجمهورية القمر
 

 المتأخرات
 
في نهاية  ا   إجمالي أقساط القروض والفوائد المتأخرة التراآمية المستحقة على الدول المتأخرة في سداد التزاماته                       بلغ
 أقساط قروض متأخرة    تمثل. ح.ع.مليون د   64.7من  ويتكون هذا المبلغ     .ح.ع.مليون د  150.2، ما يعادل    2003 عام

 .أدناهجدول ال آما هو موضح في تأخرة السدادعبارة عن فوائد مستحقة وم. ح.ع. مليون د85.5 والسداد
 

 )3(جدول رقم 
 أقساط القروض والفوائد متأخرة السداد على الدول المقترضة

 2003 ديسمبر 31آما في 
 

 )ألف دينار عربي حسابي  (

مجموع 
 المتأخرات

الفوائد المتأخرة 
 المتراآمة

أقساط القروض 
 المتأخرة

 الدولة

 ورية الصومال جمه 14,877 29,922 44,799

 جمهورية العراق  49,850 55,567 105,417 

 المجموع  64,727 85,489   150,216 

 
 

 مليون دينار عربي حسابي، تم تجنيبه وفقًا لمذآرة التفاهم الموقعة مع جمهورية                     18.4وال تتضمن المتأخرات مبلغ        
والتي اعتمدها مجلس المحافظين بموجب قراره        حول تسوية المتأخرات المستحقة عليها        2001 يوليو   12السودان في   

 .2001 سبتمبر 29 الصادر في 2001لسنة ) 7(رقم 
 

ويسعى الصندوق من خالل الجهود التي يبذلها في دعم البرامج التصحيحية الكلية والهيكلية في الدول األعضاء                                    
ية، وهو األمر الذي من شأنه أيضًا،        المقترضة األخرى، إلى مساعدة هذه الدول في تحسين وتقوية أوضاعها االقتصاد            

 .تعزيز قدرتها على االستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاهه
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 النشاط االستثماري
 

 على تحقيق أهدافه وتأمين        في الصنـدوق إلى الحفاظ على موارده وتنميتها بما يساعد                        االستثمارييهدف النشاط     

 اتفاقية للصندوق من مجموعة المبادئ التي وردت في              االستثمارية وتتكون السياسة . الموارد الالزمة لمواجهة نفقاته     

وقد .  وتنظيمه االستثماريإنشائه والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين بشأن النشاط              

 االستثماراتارة  ، والضوابط األساسية إلد   االستثمارحددت قرارات مجلس المديرين التنفيذيين الخطوط العامة لسياسة           

ويتبع الصندوق سياسة استثمارية محافظة           .  المختلفة، بما في ذلك المعايير والمقاييس الفنية لتنفيذ تلك السياسة                       

األمان والسيولة وحرية    : ، وترتكز على أربعة معايير رئيسية هي           ةومتوازنة تتفق مع طبيعته آمؤسسة نقدية إقليمي           

 . ضمن المستوى المقبولاالستثمارية المحافظة على الحجم العام لمخاطر المحافظ التحويل والعائد األقصى المتاح مع

 

 العالمي، خاصة خالل     االقتصاد هو بدء تحسن وتيرة نمو         2003 خالل عام     لالستثمار المناخ العام     ميز ولعل أهم ما     

ات المتحدة األمريكية واليابان        معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الوالي              ارتفع أنالنصف الثاني من العام، بعد           

 وتزايد ثقة     االستثمار حرآة     وارتفاعوبعض الدول الناشئة والسيما في آسيا، وأدى ذلك إلى تحسن أسواق األسهم                         

من  السلطات النقدية في البلدان الصناعية الكبرى                  واستمرارالمستهلكين وترافق ذلك مع تدني معدالت التضخم                   

 إلى تراجع سعر     2003وتشير تطورات أسعار الصرف خالل عام          .  ة ألسعار الفائدة    على مستويات متدني    المحافظة

 العائد على    انخفاضصرف الدوالر األمريكي تجاه معظم العمالت الرئيسية ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من أهمها                        

 حجم العجز في     ارتفاعنب   بالدوالر األمريكي بالمقارنة بمثيلتها بالعمالت الرئيسية األخرى بجا           األجلالودائع قصيرة   

 .ميزان المدفوعات األمريكي

 

 استثمارات حرص الصندوق على توزيع أموال المحفظة على               ،وتالفيًا للمخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف          

 شبه آامل   التزامًامقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة وهي عملة األساس للصندوق والعمالت المكونة لها وبما يحقق                  

مكونات وحدة حقوق السحب الخاصة، بجانب ذلك يحرص الصندوق على التعامل مع المؤسسات المصرفية                        بنسب  

 ويتابع بصفة مستمرة أوضاع تلك المؤسسات درءًا ألية مخاطر قد تنتج                  االئتمانيةالتي تتمتع بقدر جيد من التقييمات          

 .من خالل التعامل معها
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 الكبير في معدالت الفائدة خالل عام        االنخفاض واستمرار ساد األسواق المالية العام الماضي        وفي ظل هذا المناخ الذي    
األسلوب المتحفظ الذي يطبقه        االعتبار محفظة الصندوق تحقيق عائد يعتبر جيدًا عند األخذ في                      استطاعت 2003

محفظة أموال سائلة يديرها الصندوق     وتتكون محفظة الصندوق من قسمين القسم األول        . الصندوق في إدارة استثماراته   
أما .   في المائة  2.73 في المائة من إجمالي المحفظة وحققت عائدًا إجماليًا خالل العام بلغ نحو                  57داخليـًا وتمثل نحو     

 المدارة خارجيًا من ِقبل مدراء محافظ خارجيين والمتكونة من محافظ السندات                    االستثمارالقسم الثاني فيضم محافظ        
 في المائة من إجمالي المحفظة وقد بلغت نسبة العائد المحقق عليها خالل                  43راتيجيات البديلة والتي تمثل نحو        ستواال

 . في المائة3.26العام 
 
 

 للدوالر1.485972 :  آاآلتي  2003 ديسمبر      31 آما في         األخرىمقابل العمالت      . خ.س.ح. سعر صرف و        آان *
 سعرآانا   بينم.  للين الياباني     158.865243 لليورو، و     1.178968 للجنيه اإلسترليني، و       0.832617األمريكي، و  

 اإلسترليني،   للجنيه 0.843482 و    للدوالر األمريكي،       1.359524:  آاآلتي   2002 ديسمبر        31 آما في       الصرف
 . للين الياباني161.293902 ولليورو،1.295895و
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يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر ديسمبر

دوالر أمريكي الــيــــــــورو جنيه إسترليني ين ياباني

التغير في أسعار صرف العمالت الرئيسية األربع مقابل وحدة حقوق  شكل رقم (3) : 
* 2003 السحب الخاصة عام 

في المـائـة
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يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر ديسمبر

و.ح.س.خ دوالر أمريكي ــورو ــ ــي اـل جنيه إسترليني  ين ياباني

شكل رقم (4)  : متوسط سعر الفأئدة على الــودائع
2003 في المـائـة لثالثة أشـهـر خــالل عـام 
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تثماري ويشمل نشاط الصندوق        ى إدارة جزء من أموال برنامج تمويل                   االس ية عل وارده الذات ى توظيف م  باإلضافة إل
اع        ية، وصندوق تق تجارة العرب ن بالصندوق، واألموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية    ال وقد .  د العاملي

ادل   ا يع ات م ذه الجه يابة عن ه دارة ن وال الم م األم غ حج ي137بل ا ف يون دوالر أمريكي آم مبر 31  مل . 2003 ديس
ى باإلضافة    ر نشاطه في مجال قبول الودائع من المصارف الم                إل ك، يواصل الصندوق تطوي رآزية ومؤسسات النقد    ذل

ية، حيث شهد هذا النشاط توسعًا ملحوظًا خالل العام               مليون دوالر  1219 فيه قيمة هذه الودائع إلى نحو        وارتفعتالعرب
 . مليون دوالر في نهاية العام السابق972 بالمقارنة مع 2003أمريكي في نهاية عام 

 
 العربية، يقوم الصندوق بصورة دورية بإعداد وإرسال             وفي إطار التعاون مع المصارف المرآزية ومؤسسات النقد            

 االستثمارالتقارير إليها حول التطورات والمستجدات في األسواق المالية العالمية، آما يساهم بالتعاون مع مؤسسات                       
 للعاملين في هذه المصارف والمؤسسات دوريًا             االستثماراتالدولية في ترتيب الدورات التدريبية المتخصصة في                

 . التابع للصندوقاالقتصاديةضمن البرامج التدريبية لمعهد السياسات 
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 نشاط الصندوق في مجال أسواق األوراق المالية العربية
 

في إطار سعيه لزيادة الوعي االستثماري وتوفير المعلومات الوافية حول أسواق األوراق المالية العربية وما توفره من                   
. 1994 واألجنبي، حرص الصندوق على توسيع وتطوير قاعدة بياناته، التي أنشأها في عام                 إمكانات للمستثمر المحلي  

 إجراءات انضمام األسواق المالية في آل من السودان والجزائر إلى القاعدة                  2003فقد استكمل الصندوق خالل عام         
 التفاهم الموقعة، قام الصندوق         وبموجب اتفاقيات  . ليرتفع بذلك عدد األسواق المشارآة فيها إلى أربعة عشر سوقاً                   

بتزويد هذين السوقين باألجهزة والبرمجيات التي ستمكنهما من تزويد الصندوق بالمعلومات والبيانات الالزمة لتغطية                  
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تغطية نشاط هذين               . نشاطهما ضمن األسواق األخرى في النشرات الفصلية للصندوق             

 .فصلية الصادرة في نهاية الربع األول من هذا العامالسوقين في النشرة ال
 

 نشر البيانات اليومية المتعلقة باألسواق المالية العربية والتي تشمل على وجه                2003آما واصل الصندوق خالل عام        
الخصوص رسملة األسواق العربية وأحجام التداول ممثلة في قيمة وعدد األسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد                                  

آما تشمل هذه البيانات مؤشرات الصندوق التي يتم احتسابها لكل سوق وفق منهجية موحدة،                             . رآات المدرجة  الش
باإلضافة إلى المؤشر المرآب للصندوق الذي يقيس أداء هذه األسواق مجتمعة في موقع الصندوق على شبكة                                        

مات عن أنشطة هذه األسواق وإتاحتها          ويهدف الصندوق من وراء ذلك، إلى توفير البيانات وجمع المعلو                . اإلنترنت
 .للمهتمين بصورة يومية وتمكين المستثمرين فيها من اتخاذ قرارات االستثمار السليمة

 
وواصل الصندوق خالل هذا العام إصدار النشرات الفصلية حول أسواق األوراق المالية العربية والتي تشمل بجانب                       

القتصادية ذات العالقة بنشاطها باإلضافة إلى التغيرات والتطورات في             تحليل نشاط وأداء هذه األسواق، التطورات ا         
 األعداد الفصلية األربعة،    2003وقد أصدر الصندوق خالل عام      . األطر التشريعية والمؤسسية التي تحكم هذه األسواق      

 .  ليصل بذلك عدد النشرات الفصلية التي أصدرها الصندوق إلى ستة وثالثين عددًا
 

 أن أداء أسواق األوراق المالية العربية قد شهد تحسنًا آبيرًا              2003النشرات الفصلية الصادرة خالل عام       وقد أظهرت   
 141.9 في المائة ليبلغ     40.9 فقد ارتفع المؤشر المرآب للصندوق بنسبة         . في نهاية هذا العام مقارنة بالعام الذي سبقه        

آما شهدت  . 1994 مؤشر الصندوق منذ البدء باحتسابه في عام            ويّعد هذا المستوى أعلى المستويات التي بلغها        . نقطة
أحجام أسواق األوراق المالية العربية هي األخرى ارتفاعًا قياسيًا، إذ ارتفعت القيمة السوقية لهذه األسواق في نهاية                            

لت في  نهاية     مليار دوالر سج   208.858 مليار دوالر مقابل     361.825 في المائة لتبلغ حوالي      73.2 بنسبة   2003عام  
وبالنسبة ألحجام التداول، فقد سجلت ارتفاعًا آبيرا خالل الفترة نفسها، إذ ارتفعت قيمة األسهم المتداولة                      . 2002عام  

 األسهم   مليار دوالر، آما ارتفع عدد         65.400 مليار دوالر مقابل        230.417 في المائة لتبلغ حوالي          252.3بنسبة   
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 مليار سهم   46.1مقابل   سهممليار   63.4 نحو   2003خالل عام     في المائة ليبلغ   37.5في هذه األسواق بنسبة     المتداولة  
ومن جانب آخر، أظهرت النشرات الفصلية التي أصدرها الصندوق أن غالبية األسواق المشارآة قد               . 2002خالل عام   

وفي هذا  . سسية التي تحكمها   العديد من التطورات اإليجابية المتعلقة باألنظمة التشريعية والمؤ         2003شهدت خالل عام    
الصدد، أظهرت أن معظم أسواق الدول العربية تتجه في االتجاه الصحيح من حيث فصل السلطات التشريعية والرقابية                  
عن التنفيذية، وتوفير التشريعات والقوانين واإلجراءات التي تنسجم مع المعايير الدولية، والتي تؤدي إلى تطويرها                          

تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات هذه الدول، من خالل تسهيل عمليات الخصخصة                           بشكل متنام ومتسارع و       
 . واالعتماد على القطاع الخاص بشكل أآبر، ورفع نسبة مساهمة أسواق رأس المال في اقتصاديات الدول العربية

 
وراق المالية العربية،   ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بالفعاليات التي يشارك فيها الصندوق والخاصة بنشاط أسواق األ                   

والهادفة إلى تعزيز الروابط مع الهيئات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال أسواق األوراق المالية، فقد شارك                                       
الذي عقد في    " تطوير أسواق السندات   "الصندوق في المنتدى الخامس للبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون حول                   

شارك الصندوق في االجتماع السنوي الثامن والعشرين لمجموعة البنك اإلسالمي                  آما   . واشنطن خالل شهر يونيو      
المتخصص حول أسواق    وأخيرًا، شارك الصندوق في المؤتمر          . رللتنمية والذي عقد في قازاخستان في شهر سبتمب            

اون مع هيئة     رأس المال الذي عقد في األردن خالل شهر ديسمبر في مقر هيئة األوراق المالية في األردن بالتع                                   
 .)SEC(األوراق المالية األمريكية 
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 نشاط التدريب
 

 تسع دورات تدريبية، شملت إدارة االقتصاد الكلي وقضايا القطاع                   2003عقد معهد السياسات االقتصادية في عام             
سعار، المالي، مكافحة غسل األموال، الرقابة على المصارف، سياسات إصالح القطاع المالي، بناء وتحليل مؤشر األ                   

البرمجة المالية والسياسات االقتصادية الكلية، اإلحصاءات النقدية والمالية، إدارة المحافظ االستثمارية، إدارة                                     
وباإلضافة إلى ذلك، نظم المعهد حلقة عمل حول إدارة الدين، وندوة لإلعالميين بمناسبة انعقاد                       . المصروفات العامة 

 .ين، وأخيرًا ندوة لكبار المسؤولين حول القطاع المالي والنمو االقتصادياالجتماع السنوي للبنك والصندوق الدولي
 

دورات التدريبية وحلقات العمل التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه في هذا المجال وحتى نهاية            ع عدد ال ك، ارتف وبذل
ى    2003 ية و    107 إل ات عمل    9 دورة تدريب تفاد من هذه الدورات والحلقات          .  حلق د اس .   من الكوادر العربية  3,577ولق

 .ونقدم فيما يلي نبذة مختصرة عن هذه النشاطات
 

 دورة إدارة االقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي
ي       رنامجهما التدريب ي ضمن ب نقد الدول د صندوق ال ع معه تعاون م دورة، بال ذه ال ات االقتصادية ه د السياس م معه نظ

ام      تعاون أيضًا مع ال       2003المشترك لع ك في تونس خالل الفترة            وبال نك المرآزي التونسي، وذل . 31/1/2003–21ب
تعلقة بسياسات وبرامج تصحيح االقتصاد الكلي، وشرح األسس النظرية وجوانب                    دورة القضايا الرئيسة الم وتناولت ال

 .ية دولة عرب16 مشارآًا من 35وقد شارك في هذه الدورة.  السياسات المتعلقة باألسواق المالية وتنظيمها
 

 دورة مكافحة غسل األموال
نظم معهد السياسات االقتصادية بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي هذه الدورة في مقر الصندوق بأبوظبي خالل                       

وتناولت الدورة القضايا الرئيسة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من                     . 20/2/2003 – 18الفترة   
لتي يتعرض لها الجهاز المالي بسبب غسل األموال، ودور الهيئات الدولية واألجهزة                         خالل استعراض المخاطر ا      

الرسمية الوطنية في مكافحة هذه العمليات والحد من مخاطرها والمعايير والقواعد العملية الالزمة لمكافحة مثل هذه                         
 . دولة عربية19 مشارآًا من 32وقد شارك في الدورة .  العمليات

 
 على المصارفدورة الرقابة 

نظم معهد السياسات االقتصادية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية هذه الدورة  في مقر الصندوق بأبوظبي خالل                                 
واستعرضت الدورة األساليب والتطورات والممارسات الحديثة في الرقابة على المؤسسات             . 27/2/2003–23الفترة  
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 دولة  18 مشارآًا من     37وقد شارك في الدورة      .  ر والرقابة الداخلية  المالية، والتي تتعلق بشكل خاص بإدارة المخاط        
 .عربية

 
 دورة سياسات إصالح القطاع المالي

 نظم معهد السياسات االقتصادية هذه الدورة اإلقليمية بالتعاون مع بنك الجزائر وذلك بمدينة الجزائر خالل الفترة                                
ها على أهم جوانب وأساليب تطوير القطاع المالي                        وتم خالل الدورة اطالع المشارآين في                 . 13/3/2003–9

 . مشارآًا من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية30وقد شارك في الدورة .  والمصرفي
 

 دورة بناء وتحليل مؤشر األسعار
خالل نظم معهد السياسات االقتصادية بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي هذه الدورة في مقر الصندوق بأبوظبي                       

ورآزت  .واستعرضت الدورة قواعد وأساليب تجميع وإعداد البيانات المتعلقة باألسعار               . 8/5/2003– 27/4الفترة  
الدورة بشكل أساسي على مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين، باإلضافة لتقديم محاضرات متعلقة بإحصائيات                           

 . دولة عربية19ارآًا من  مش29وقد شارك في هذه الدورة .  أسعار التجارة الخارجية
 

 دورة البرمجة المالية والسياسات االقتصادية الكلية
دورة بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بأبوظبي خالل                 ذه ال د السياسات االقتصادية ه نظم معه

ترة  ت . 26/6/2003– 15الف ة تطب    وهدف من دراس ل، ض ن العم ارآين م ن المش ى تمكي دورة إل يار  ال ى اخت ية، عل يق
ي المالئمة في إطار وضع برنامج مالي متكامل، وتحليل                هذه الخيارات على آثارسياسات االستقرار واإلصالح الهيكل

 . دولة عربية20 مشارآًا من 37وشارك في الدورة .  التوازنات الداخلية والخارجية، وعلى أهداف النمو
 

 دورة اإلحصاءات النقدية والمالية
 السياسات االقتصادية بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي هذه الدورة في مقر الصندوق بأبوظبي خالل                     نظم معهد 

واستعرضت الدورة قواعد وأساليب تجميع وإعداد البيانات وعرضها حسب المنهجية               . 18/9/2003 – 31/8الفترة  
الدورة المستجدات في هذا     تناولت   وباإلضافة لذلك،      .المتبعة في آخر دليل لإلحصاءات النقدية والمالية المعتمد دولياً           

وشارك في الدورة    .  المجال، وذلك في ضوء بروز تيارات االنفتاح والتطورات المالية المتالحقة في الساحة الدولية                   
 . دولة عربية19 مشارآًا من 32
 

 دورة إدارة المحافظ االستثمارية
دورة ال             ذه ال د السياسات االقتصادية ه تعاون مع مؤسسة مورغن ستانلي            نظم معه متخصصة في مجال االستثمار بال

Morgan Stanley  ترة ي خالل الف ر الصندوق بأبوظب ي مق ك ف توبر 15-12 وذل دورة واستعرضت . 2003 أآ  ال
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يم وأدوات إدارة وتحليل المحافظ االستثمارية ذات الدخل الثابت، والمستجدات الحديثة في هذا المجال               وشارك في  . مفاه
 . دولة عربية19 مشارآًا من 35لدورة ا

 
 دورة إدارة المصروفات العامة

نظم معهد السياسات االقتصادية بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي هذه الدورة في مقر الصندوق بأبوظبي خالل                       
تعلقة بسياسات   وتناولت الدورة عرضًا للنواحي التحليلية والممارسات التطبيقية الم                . 9/10/2003 – 28/9الفترة   

 . دولة عربية19 مشارآًا من 34وشارك في الدورة .  اإلنفاق العام وشبكات الضمان االجتماعي
 

 حلقة عمل إدارة الدين العام
نظم معهد السياسات االقتصادية هذه الحلقة بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بابوظبي خالل                        

وهدفت الحلقة إلى تحديد أهم القضايا المتعلقة بسياسات إدارة الدين العام، والتعرف            . 2003 مايو/  أيار 29 – 25الفترة  
على تجارب بعض الدول العربية في آيفية إدارة الدين العام، والمشاآل التي تواجهها هذه البلدان في تحسين وضع                              

 . دولة عربية15رآًا من  مشا35وقد شارك في هذه الحلقة . الدين العام وتخفيف عبئه على االقتصاد
 

 ندوة لإلعالميين عن القضايا المالية العالمية واإلقليمية
نظم معهد السياسات االقتصادية ومعهد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع دائرة العالقات الخارجية بصندوق النقد                               

 االقتصاديين على أهم القضايا      وهدفت هذه الندوة إلى اطالع الصحفيين       . 18/9/2003 و   17الدولي هذه الندوة يومي      
االقتصادية والمالية المطروحة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية وعلى ما تقوم به المؤسسات الدولية                                  

وقد  شارك في أعمال     .  واإلقليمية في معالجة المشاآل االقتصادية والمالية التي تواجه البلدان، المتقدمة منها أو النامية              
 .  دولة عربية17 من الصحفيين العرب المهتمين بالشؤون االقتصادية والمالية من  22 الندوة

 
 ندوة لكبار المسؤولين حول القطاع المالي والنمو االقتصادي

ذه الندوة يومي                        ي ه نقد الدول د صندوق ال تعاون مع معه د السياسات االقتصادية بال  في مقر 8/12/2003 و7نظم معه
ي  ندوق بأبوظب بل       وهدف. الص ادي وس نمو االقتص ي وال تطور المال ن ال ة بي ة العالق تعراض ومناقش ى اس ندوة إل ت ال

ا استعرضت دراسة حاالت                  ية، آم ألدوات والمؤسسات واألسواق المال ليم والكفء ل تطوير الس زها من خالل ال تعزي
ية الناشئة            ية واألجنب ية من االقتصادات العرب ندوة نحو           .  تطبيق د شارك في ال مسؤولين والخبراء العرب    من ال 45وق

 .واألجانب
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 نشاط الصندوق في مجال المعونة الفنية
 

اتسع نطاق المعونة الفنية التي وفرها الصندوق لدوله األعضاء في السنوات األخيرة، سواء في جانب األنشطة التي                          
فبالنسبة للنوع  . خاصة المحددة تتسم بطابع االستمرارية، أو في جانب العون الفني المقدم استجابة لبعض االحتياجات ال              

آما تواصل، في إطار بعثات الصندوق لدراسة             . األول، فقد توسع نشاط التدريب لدى معهد السياسات االقتصادية                
طلبات الدول األعضاء االستفادة من موارد الصندوق، تقديم المشورة الفنية وذلك للمساعدة في إعداد برامج اإلصالح                    

 .ستوى الكلي أو المستوى القطاعياالقتصادي سواء على الم
 

أما بالنسبة للنوع الثاني، فقد اتسع نطاق المعونة الفنية التي قدمها الصندوق ليشمل مجاالت أسواق األوراق المالية                              
العربية، ومجاالت نظم الحاسوب واألنظمة المعلوماتية الخاصة بإدارة البنوك المرآزية، إضافة إلى توفير الخبراء                         

وانتدابهم للعمل في الدول األعضاء إلعداد الدراسات ووضع األدلة وتصميم البرامج وتوفير التدريب                            الخارجيين   
 .المتخصص في المجاالت المطلوبة

 
، استجابة لطلب البنك المرآزي لسلطنة عمان لمعونة فنية في مجالي تجميع                    2003وفي هذا اإلطار، تم خالل عام           

ليب إعداد وتنفيذ المسوح االقتصادية الالزمة لتحسين العمل خاصة في                وعرض إحصاءات ميزان المدفوعات، وأسا      
مجاالت إحصاءات الخدمات واالستثمارات الخارجية، انتداب أحد الخبراء الدوليين من ذوي الخبرة الطويلة في هذا                       

ختلفة للموضوع  وقد قام الخبير في ضوء الدراسة واللقاءات التي أجراها، بإعداد تقرير حول الجوانب الم                         . المجال
 .تسلمته السلطات المختصة في البنك المرآزي الُعماني

 
آذلك أوفد الصندوق، استجابة لطلب من جمهورية القمر المتحدة، خبيرين خارجيين، قاما بإعداد دراسة جدوى إنشاء                     

فرع والمعروف أنه يوجد حاليًا مصرف تجاري وحيد في جمهورية القمر هو في األساس                          . مصرف تجاري جديد   
 . الفرنسي) BNP(لمصرف 

 
آما أوفد الصندوق أيضًا، بعثة إلى لبنان بناًء على طلب الحكومة اللبنانية الحصول على معونة فنية في إطار الجهود                          

وقامت بعثة الصندوق بمقابلة آبار المسؤولين في الحكومة                . التي تبذلها للتأهل لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية             
وقدمت البعثة النصح حول          . ف على أهداف السياسة االقتصادية واإلصالحات التي ينفذها لبنان                        اللبنانية للتعر   

االستراتيجية التفاوضية التي تدعم طلب التأهل لالنضمام للمنظمة، وتخدم في الوقت نفسه جهود لبنان في تعزيز                                 
آما ساعدت البعثة الفريق الوطني          . ياإلصالحات االقتصادية التي ينفذها لدفع عملية النمو وتحقيق التوازن المال                     

التفاوضي المكلف بالتحضير للمفاوضات مع المنظمة، في إعداد جداول إلتزامات لبنان في مجاالت التعرفة الجمرآية                   
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للسلع وجداول االلتزامات المتعلقة بتحديد نشاطات الخدمات التي يعتزم لبنان فتحها للمنافسة األجنبية في إطار اتفاقية                      
 ).سالجات(
 

يرًا إحصائيًا إلى األمانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر، وذلك استجابة للطلب المقدم من                        د الصندوق خب ك، أوف آذل
ة في هذا الصدد     ويذآر أن الصندوق آان قد أوفد بعثة من قبله في وقت سابق، للتشاور مع األمانة العامة لمجلس            . األمان

يذ مشروع إعداد الرؤية المستقبلية االقتصادية واالجتماعية لدولة قطر، ومتطلبات التخطيط حول االحتياجات الفنية لتنف      
ا يسبقه من تجميع وتحليل البيانات اإلحصائية الالزمة                         ي لقطر وم ولقد . وضع واستخدام نموذج قياسي لالقتصاد الكل

بل الصندوق تقريرًا مفصًال تضمن تقييمًا شامالً                تدب من ق ير اإلحصائي المن  لإلحصاءات المتوفرة وتلك التي أعد الخب
 .يتعين تجميعها لالستخدام في النموذج القياسي وتحديد التخصصات المطلوب توفيرها للقيام بهذه األعمال الفنية

 
راءات   ز اإلج تكمال وتعزي ي اس ي ف زي اليمن نك المرآ اعدة الب ية لمس ة اليمن ى الجمهوري يرًا إل د الصندوق خب ا أوف آم

تثما    يانات االس ى تدريب الكوادر الالزمة وذلك بهدف تطوير إدارة االحتياطيات                 والب ية باإلضافة إل ية والرقاب رية والمال
 .الخارجية

 
ا حرص الصندوق على توفير الدعم الالزم لدوله األعضاء لمساعدتها في تطوير أسواق أوراقها المالية، حيث عمل        آم

ية  يات ذات التقن زة الحاسوب والبرمج زويدها بأجه ى ت ير التدريب عل ى توف ه، باإلضافة إل ربطها ب ة ل ثة الالزم الحدي
ذه األسواق، األمر الذي سيمكنها من تزويد الصندوق بالمعلومات والبيانات الالزمة لتغطية                     ن في ه المتخصص للعاملي

تقارير الصادرة عن الصندوق                  ارة في هذا الصدد، إلى          . نشاطها في األسواق، النشرات الفصلية وال قيام وتجدر اإلش
 .الصندوق بتنظيم أربع دورات متخصصة للعاملين في األسواق المالية العربية في مقره حتى هذا العام
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 نشاط الصندوق في مجال مجلس محافظي المصارف المرآزية
 

ومن خالل هذا الدور، تابع         . يتولى الصندوق أمانة مجلس محافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية                   
قيام بمسؤولياته في إعداد الدراسات والتقارير التي تتطلبها أعمال المجلس، إلى جانب وثائق االجتماعات                   الصندوق ال 

آما يتولى الصندوق آذلك األمانة الفنية الجتماعات لجنة                 . الدورية التي ينظمها الصندوق للمجلس ومكتبه الدائم              
 .ن مديري الرقابة على المصارف في الدول العربيةالرقابة المصرفية العربية، المنبثقة عن المجلس والمكّونة م

 
 وفي هذا اإلطار، قام الصندوق باإلعداد الجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي ُعقد بمقر الصندوق في                                                          

، آما تولى مهام اإلعداد الفني واإلداري الجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس والتي ُعقدت                 2003 يونيو   17
وقدم الصندوق الجتماعات هذه الدورة الصيغة األولية للتقرير               . 2003 سبتمبر     13ولة قطر بتاريخ       في الدوحة بد    

آذلك، تضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات الهامة، في مقدمتها            . 2003االقتصادي العربي الموحد لعام     
ابة المصرفية، باإلضافة إلى مناقشة دور          تقرير أمانة المجلس، وتوصيات االجتماع الثاني عشر للجنة العربية للرق                

آما تضّمن جدول األعمال، ورقة عن        ). IIبازل  (هذه اللجنة في اإلعداد لمتطلبات المقترح الجديد لكفاية رأس المال               
آذلك تضّمن جدول األعمال مذآرة، حول القضايا المقترح إدراجها في                  . تجربة الجزائر في مجال السياسة النقدية         

بي الموحد، الذي تم إلقاؤه في االجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي ُعقد في دبي خالل                        الخطاب العر 
تطوير "وباإلضافة إلى ذلك، تضّمن جدول األعمال الورقة التي أعدتها أمانة المجلس حول                         . 2003شهر أآتوبر     

دور " باإلضافة إلى محاضرة حول موضوع           ،"أسواق السندات الحكومية في الدول العربية ودور السلطات النقدية              
 .قدمها رئيس دائرة المصارف في بنك التسويات الدولية" المصارف المرآزية في تطوير أسواق السندات

 
رنامج للدعم الفني لمساعدة الدول العربية على                               ى وضع ب دورة، في الدعوة إل ذه ال رارات المجلس له رز ق وتمّثلت أب

اذ الخطوات واإلصالحات        تطوير أسواق سنداتها       اتخ ة ل ية للرقابة المصرفية            . المطلوب ا المجلس اللجنة العرب ا دع آم
ًا             ية وفق دول العرب ي ال رفي ف اع المص اع القط ئة أوض ي تهي رافية ف لطات اإلش اعدة الس بل لمس ل الُس ة أفض لدراس

 ).IIبازل (للمتطلبات الجديدة للمقترح الجديد لكفاية رأس المال 
 

طار نشاط الصندوق في مجال أمانته لهذا المجلس، نّظم الصندوق بناًء على توجيه من المجلس                  من جانب آخر، وفي إ    
 بالمشارآة مع لجنة أنظمة المدفوعات والتسوية التابعة لبنك التسويات الدولية، ندوة            2003 ديسمبر   10-9خالل الفترة   

 في تنظيم هذه الندوة التي استمرت ليومين، آل         وقد تعاون ".  آفاق التعاون اإلقليمي   –أنظمة المدفوعات والتسوية    "عن  
من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المرآزي األوروبي، وحاضر فيها خبراء من هذه المؤسسات، باإلضافة إلى                   

 .خبراء من عدد من المصارف المرآزية األوروبية والعربية
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عات والتسوية في تحقيق االستقرار المالي في ضوء             وتضّمنت الندوة في يومها األول، مناقشة أهمية أنظمة المدفو              
آما ناقشت متطلبات إصالح وتحديث هذه األنظمة في الدول النامية             . التغيرات في تصاميم وآليات عمل هذه األنظمة        

ودور المصارف المرآزية في ذلك وفي اإلشراف والرقابة عليها، فيما تضّمنت في يومها الثاني مناقشة تجارب عدد                      
واختتمت الندوة  . دول العربية في مجال إصالح وتطوير أنظمة مدفوعاتها والدروس المستفادة من هذه التجارب               من ال 

بالتعّرف على قضايا التعاون اإلقليمي وأهميته ومستلزماته، وذلك عبر التعرض لتجارب المجموعات اإلقليمية                                
التسوية في دول أمريكا الالتينية، وتجربة          األخرى في هذا الصدد مثل تجربة مشروع تطوير أنظمة المدفوعات و                   

وتوصلت الندوة إلى توصيات هامة        . االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى التجارب اإلقليمية األخرى في آسيا وأفريقيا                
ومن أهم هذه التوصيات الدعوة إلى        . حول البدء بترتيبات إقليمية عربية للتعاون في مجال تسوية وانتقال المدفوعات              

لجنة أو فريق عمل من المديرين المعنيين بأنظمة المدفوعات والتسوية في المصارف المرآزية العربية، إضافة                 إنشاء  
إلى الدعوة إلنشاء مشروع للمعونة الفنية لمساعدة الدول العربية على تطوير وتحديث أنظمة مدفوعاتها بمساعدة                             

 . لدول أمريكا الالتينيةالمؤسسات الدولية، مشابه للمشروع الذي أنجزه البنك الدولي
 

وفي إطار مسؤولياته آأمانة فنية للجنة الرقابة المصرفية، نظم الصندوق االجتماع الثالث عشر للجنة الرقابة                                       
وقد تضّمن جدول أعمال هذا االجتماع استعراض أهم التطورات                . 2003 ديسمبر    18-17المصرفية خالل الفترة      

، ومناقشة الورقتين اللتين أعدهما فريق العمل المنبثق            2003عربية خالل عام      الحديثة في مجال الرقابة في الدول ال          
ولقد تم  ". متطلبات تطبيق التقييم الداخلي للمخاطر االئتمانية       "و" إدارة المخاطر التشغيلية  "عن اللجنة حول موضوع      

موضوع أو اثنين من أساليب       اتخاذ عدد من التوصيات المناسبة بشأنهما، ويأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لمناقشة                     
الرقابة المصرفية في آل اجتماع لها سعيًا للتوصل إلى اتفاق حول هذه المواضيع، ليتم االسترشاد بها حسب                                          

وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار توجيه اللجنة لدعوة خبراء أجانب                  . التشريعات المرعية في آل من الدول العربية          
االجتماع ممثل عن لجنة بازل للرقابة المصرفية قدم ورقة عمل حول إدارة                       لحضور اجتماعاتها، فقد حضر هذا           

 .آذلك شارك في االجتماع، اتحاد المصارف العربية بصفة مراقب. المخاطر التشغيلية
 

ام                           بات خالل ع ية للمجلس عدة آتي ة الفن ى صعيد آخر، أصدر الصندوق بصفته األمان ان أولها آتيب  2003وعل ، آ
توجهات ا  "حول    وال       ال ية لمكافحة غسل األم ود العرب ية واإلجراءات والجه د استعرض هذا الكتيب تجارب   ". لدول وق

ا يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك توثيقًا للندوة التي عقدت لهذا                           وال بم ية في مكافحة غسل األم دول العرب ود ال وجه
ن      دورة السادسة والعشرين للمجلس في البحري ى هامش ال ا أ. الغرض عل ة    آم رًا يوثق آاف بًا آخ صدر الصندوق آتي

وتأتي هذه اإلصدارات في إطار التوجه الذي بدأته . األوراق والتوصيات الصادرة عن لجنة الرقابة المصرفية العربية      
ي تعرض على المجلس، بغية زيادة التعريف بالمجلس وأنشطته ولتعميم            ة بنشر بعض الدراسات أو األوراق الت األمان

 .ذه الموضوعاتالفائدة حول ه
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 التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية
 

ام          ابع الصندوق خالل ع وده لتطوير وتدعيم روابط التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربي المشترك           2003ت  جه
اعده    ي تس ترآة، بالصورة الت تمامات مش ا اه ه به ي تجمع ية الت ية والدول نظمات اإلقليم ع الم يق األخرى وم ى تحق عل

 .أهدافه وخدمة مصالح دوله األعضاء
 

 التقرير االقتصادي العربي الموحد
 

تقرير االقتصادي العربي الموحد، الذي أصبح أحد المراجع األساسية للتطورات االقتصادية في الدول العربية،              ثل ال يم
ن الصندوق ومؤسسات العمل العربي المشترك                      ناء بي يز والب تعاون المم ًا لل األخرى المشارآة في إعداده وهي     نموذج

نظمة األقطار العربية                         ية، وم دول العرب ة ال ة لجامع ة العام اء االقتصادي واالجتماعي، واألمان الصندوق العربي لإلنم
ترول    د المشترك، تقوم آل من الجهات األربع المذآورة بإعداد الفصول المناطة بها                    . المصدرة للب ذا الجه وفي إطار ه
ت      ام        وفق التصور الم تقرير آل ع يه ل ك، مسؤولية تحرير وإخراج وإصدار              . فق عل ى ذل تولى الصندوق باإلضافة إل وي

 .1980التقرير منذ بداية صدوره في عام 
 

دول األعضاء     ى ال تقرير إل تبيانات الخاصة بال ال االس ام، إرس ذا الع تقرير الصادر ه از ال ي إنج ل ف د تضمن العم وق
يانات ا         ى المعلومات والب ية       للحصول عل ة من مصادرها الوطن د اجتماع لتنسيق إحصاءات التقرير           . لموثوق م عق ا ت آم

ترة      ايو    6-4خالل الف ثالث المشارآة في التقرير، وآما تم عقد آذلك اجتماع                     2003 م ي الجهات األخرى ال  ضم ممثل
 .2003  يونيو26-22مراجعة ومناقشة المسودات األولية لفصول التقرير وأجزائه الذي عقد خالل الفترة 

 
ود قام الصندوق بتحرير النسخة األولية محدودة التداول من التقرير في نهاية يوليو       تلك الجه تويجًا ل  وإرسالها 2003وت

ا                  ا حوله داء مالحظاته دول األعضاء إلب ية في ال ى الجهات المعن ام الصندوق بإعداد        . إل ك المالحظات ق وفي ضوء تل
 . نهاية العاموتحرير النسخة النهائية من التقرير قبل

 
 الندوة السنوية المشترآة

 
م في الكويت خالل الفترة     المرأة العربية "، عقد الندوة السنوية المشترآة الخامسة عشرة، حول 2003 أآتوبر 21-20ت

ية االقتصادية    ونظمت الندوة من قبل صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي     ". والتنم
ت  ن            بال نك الدوليي نقد والب واستعرضت في الندوة ست أوراق تناولت، تأثير اإلنفاق الحكومي     . عاون الفني مع صندوق ال
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ية االقتصادية للمرأة ودور سيدات األعمال في التنمية االقتصادية، والمرأة والعولمة،        ى التنم والسياسات الضرائبية عل
نموية، وسياسات ا            أداة ت ية آ نظمات األهل ى وضع المرأة في الدول العربية،             ودور الم ا عل إلصالح االقتصادي وآثاره

 .وأخيرًا الفجوة بين تعليم المرأة ومشارآتها في سوق العمل في الدول العربية
 

اء االقتصادي       ي لإلنم ي، والصندوق العرب نقد العرب ن صندوق ال براء م بل الخ ن ق ة م داد األوراق المقدم م إع د ت وق
نق تحدة للسكانواالجتماعي، وصندوق ال م الم ن، وصندوق األم نك الدوليي بة من . د والب ندوة نخ ال ال ي أعم وشارك ف

 .المسؤولين والخبراء من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المعنية ومن الجامعات العربية
 

 المنظمات الدولية
 
 الصندوق والبنك الدوليين - أ
 

نك ا      نقد والب ندوق ال ع ص ائم م تعاون الق ار ال ي إط ترآة      ف نوية المش تماعات الس ي االج ندوق ف ارك الص ن، ش لدوليي
ترة        الل الف ي خ ي دب دت ف ي عق ن الت بتمبر 24-23للمنظمتي اءات      . 2003 س د لق تماعات عق امش االج ى ه م عل وت

ومشاورات مع وزراء المالية ومحافظي المصارف المرآزية في الدول العربية لمراجعة العالقات وسبل تطويرها بين                
ية   الصندوق    دول المعن ذه االجتماعات وبالمشارآة مع دولة اإلمارات العربية        . وال ى هامش ه ك عل ام الصندوق آذل وق

ترويج لالستثمار في الدول العربية، شارك فيه العديد من الوزراء والمحافظين العرب، وتم خالله                      اء لل د لق تحدة، بعق الم
 . الدول العربية في مجال االستثمارتبادل وجهات النظر واستعراض المميزات المتوفرة لدى بعض

 
ة أخرى، وفي إطار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي في األمور التي تهم الدول األعضاء، قام الصندوق      ومن جه

ية    ترجمة العرب راجعة ال ة   "بم ية الحكوم اءات مال يل إحص ارك     " 2001لدل ي وش نقد الدول ندوق ال دره ص ذي أص ال
 مختلف مراحل إعداده، وذلك بهدف إتاحة تلك الترجمة للمختصين في مجال إعداد إحصاءات           صندوق النقد العربي في    

ى جانب استخدامها آمرجع أساسي في الدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق                     ية، إل دول العرب ة في ال ية الحكوم مال
 .في مجال منهجية إعداد إحصاءات مالية الحكومة

 
تعا          ذا ال ون المستمر، شارك الصندوق في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين حول المبادرة        وأخيرًا، وفي سياق ه

 .2003 يونيو 25-24التي عقدت في واشنطن خالل الفترة " هيبك"المعززة للدول الفقيرة عالية المديونية 
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   منظمة التجارة العالمية-ب
 

، 2002 مذآرة التفاهم المبرمة بينها وبين الصندوق عام                في إطار التعاون مع منظمة التجارة العالمية الذي حددته                
بهدف تقديم العون الفني وبناء القدرات الوطنية للدول العربية وتقويتها بالكوادر الكفؤة والخبرات المطلوبة إلدارة                              

لنظام المفاوضات التجارية متعددة األطراف في شتى الموضوعات وبما يسهم في تعزيز مشارآة الدول العربية في ا                       
التجاري متعدد األطراف، نظم الصندوق والمنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية المصرية دورة تدريبية عليا                   

برنامج الدوحة للتنمية وتفعيل مشارآة الدول العربية في               "لكبار المسؤولين والمفاوضين التجاريين العرب حول             
، وشارك فيها ما يزيد     2003 يناير   30-19ورة في القاهرة في الفترة      وعقدت هذه الد  ". النظام التجاري متعدد األطراف   

 . محاضرًا من آبار المختصين في هذا المجال20عن 
 

  المكسيك في الفترة         –آما شارك الصندوق في االجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية بكانكون                                   
التجارة للدول العربية مع الممثل التجاري للواليات المتحدة        ، وآذلك االجتماعات الجانبية لوزراء      2003 سبتمبر   9-14

 .األمريكية، ومع الممثل التجاري لالتحاد األوروبي
 

آما نظم الصندوق ومنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر دورة متخصصة                                   
التدريب والبحث العلمي في موضوعات اتفاقيات                  لألساتذة الجامعيين وآبار المسؤولين في مجال التدريس و                        

، "السياسة التجارية والنظام التجاري متعدد األطراف           "ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وآان عنوان الدورة                 
 .2003 ديسمبر 11 - نوفمبر 30 قطر في الفترة -وعقدت هذه الحلقة في الدوحة 

 
 رة العالمية والبنك الدولي، اجتماعًا وزاريًا مشترآًا في أبوظبي يوم                 آذلك، نظم الصندوق بالتعاون مع منظمة التجا           

، بين وزراء المالية ووزراء التجارة العرب للدول األعضاء في الصندوق، بحضور عدد من                                 2003 أبريل     23
محافظي المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية وآبار المسؤولين العرب في مجال المال واالستثمار،                                       

شارآة مدير عام منظمة التجارة العالمية، وذلك بمناسبة انعقاد االجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في                              وبم
 .الفترة نفسها

 
، وذلك بهدف   سياسة دمج التجارة الخارجية في خطط وبرامج التنمية في الدول العربية            وقد ناقش االجتماع موضوع     

اق العالمية وتعظيم استفادة االقتصادات العربية من مشارآتها في النظام                  حسن استغالل الفرص التجارية في األسو          
 .التجاري العالمي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية
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 التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية
 

التجاري بين   لنشاط الصندوق في مجال تنمية وتشجيع التبادل            يمثل التعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية امتداداً          
 ومباشرته لمهامه آإحدى مؤسسات     ،الدول العربية، وآذلك للدور الرئيسي الذي لعبه الصندوق في نشأة وقيام البرنامج             

ويتولى مدير عام الصندوق مهام          ،   فالصندوق يساهم بأآثر من نصف رأسمال البرنامج               .العمل العربي المشترك    
آما يشارك أربعة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجلس إدارته             الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج،        

 .المكون من ثمانية أعضاء
 

 بغرض تنظيم التعاون بينهما، يقوم          1990وبموجب مذآرة التفاهم التي أبرمت بين الصندوق والبرنامج في أبريل                    
تي يحتاجها البرنامج لتسيير أعماله       تقديم مجموعة من الخدمات المتخصصة ال       ب باالتفاق مع البرنامج       الصندوق سنوياً 

 المجاالت الخاصة    ،2003وقد شملت الخدمات التي وفرها الصندوق للبرنامج خالل عام                 .مقابل رسوم متفق عليها     
اإلضافة إلى إدارة ومتابعة محافظه               ب   بالشؤون القانونية واإلدارية والتدقيق الداخلي وخدمات مكتبة الصندوق                       

 .االستثمارية
 

د تأسس      ية       وق تجارة العرب ل ال رنامج تموي بادرة  ب بل مجلس المحافظين للصندوق بموجب قراره رقم      بم لسنة ) 4( من ق
ى شكل   ، 1989 ك عل الزم لذل تمويل ال ير ال ية عن طريق توف دول العرب ن ال تجاري بي بادل ال ية الت بهدف تشجيع وتنم

 .ءخطوط ائتمان يتم منحها للمصدرين والمستوردين العرب في الدول األعضا
 

،  مؤسسة مالية ومصرفية عربية وطنية وإقليمية          44 مليون دوالر أمريكي       500 البالغ    رأسمال البرنامج ويساهم في    
 ويهدف البرنامج إلى      .على رأسها الصندوق الذي يساهم بأآثر من نصف رأسمال البرنامج آما سبقت اإلشارة إليه                       

افسية للمصدر العربي، من خالل توفير جانب من التمويل الالزم             اإلسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة التن         
لهذه التجارة والمتعاملين فيها، وآذلك من خالل توفير المعلومات حول أنشطة هذه التجارة والترويج للبضائع والسلع                       

 وآاالت وطنية   وترتكز آلية البرنامج على التعامل مع المصدرين والمستوردين في الدول العربية من خالل                 .  العربية
ويدير البرنامج عملياته من خالل خطوط ائتمان يقدمها إلى الوآاالت الوطنية                   .  تعينها الدول العربية لذلك الغرض       

 .إلعادة تمويل االئتمان الذي تقدمه للصادرات والواردات العربية
 
فير خيار أآبر للمتعاملين في         البرنامج وتو   عملتوسيع نطاق    في  يساعد ارتفاع عدد الوآاالت الوطنية وانتشارها            و

 األداء  يعكسو. 2003 في نهاية عام      وذلك دولة عربية     19 وآالة في     138  هذه الوآاالت  التجارة العربية، إذ بلغ عدد     
 تجارية  مبادالتتمويل   ل المبالغ المسحوبة  قيمة   حيث بلغت ،   المتزايد في تمويل التجارة العربية       المالي للبرنامج نشاطه  
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أ  بد  أن  منذ  للمبالغ المسحوبة  وبهذا فقد بلغت القيمة اإلجمالية    .  مليون دوالر أمريكي   545 نحو   2003 معاعربية خالل   
 . دوالر أمريكي مليار3.0 حوالي 1991 عام  نشاطهالبرنامج

 
 2003 نهاية عام    في رصيدها التراآمي    حيث بلغ  بصورة مستمرة    وتجدر اإلشارة، إلى أن البرنامج ظل يحقق األرباح        

 مليون دوالر أمريكي في إطار سياسة توزيع        200 آما تم توزيع ما يزيد عن        .مليون دوالر أمريكي   442  من قربما ي 
 .األرباح على المساهمين التي اعتمدتها إدارة البرنامج

 
 من البرنامج على توفير الفرص لتفعيل المبادالت التجارية فيما بين المتعاملين بالتجارة العربية، يقوم                                     وحرصًا

 لقاءات للمصدرين والمستوردين العاملين في قطاعات محددة في إطار مشروع لترويج التجارة                    عقدلبرنامج بتنظيم    ا
دولة اإلمارات  بعقد في مدينة دبي        ًا حول قطاع األثاث،         لقاء 2003ولقد نظم البرنامج خالل عام          .  العربية البينية 

 للمصدرين   لقاءاً أحد عشر اون مع جهات متعددة في الدول العربية،         وبهذا يكون البرنامج قد نظم بالتع      . العربية المتحدة 
النسيج والمالبس الجاهزة، الصناعات الغذائية، المنتجات الزراعية                   :  التالية   في القطاعات   والمستوردين العرب       

 .  ومستلزماتها، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية والبتروآيماوية واألثاث
 
ت المعلومات التي يوفرها البرنامج للمتعاملين بالتجارة العربية، فقد انتهى البرنامج من بناء شبكة                     فيما يتعلق بخدما   و

 نقطة ارتباط موزعة     33معلومات التجارة العربية وتنفيذها على المستوى اإلقليمي للدول العربية، حيث تم الربط مع                   
 خالل موقع البرنامج في اإلنترنت على العنوان                   وتتوفر من  .  بجميع الدول العربية باستثناء الصومال والعراق             

atfp.org.ae  معلومات عن المصدرين والمستوردين والسلع التي يتعاملون فيها، سياسات الدخول             :  ، الخدمات التالية
األسواق، والتعرفة الجمرآية المفروضة على السلع، باإلضافة إلى الفرص التجارية المتاحة على المستوى                                 إلى

 عن خدمات معلومات متفرقة تصب في          للدول العربية وإحصاءات التجارة الخارجية العربية والبينية فضالً           اإلقليمي  
 .إطار تنمية التجارة العربية وتعزيزها
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 النشرات والتقارير الدورية والدراسات
 

ا إلى زيادة     إصدار النشرات والتقارير الدورية والدراسات التي يهدف من ورائه               2003واصل الصندوق خالل عام       
وفيما يلي عرضًا للنشرات       . الوعي بالقضايا االقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها اقتصادات الدول العربية                  

 .والتقارير الدورية والدراسات التي أصدرها الصندوق خالل العام
 

 التقرير االقتصادي العربي الموحد
 

العربي الموحد، آما يضطلع بجانب ذلك بمهام تحريره                   يشارك الصندوق في إعداد فصول التقرير االقتصادي                   
 بإعداد الفصول   2003ولقد شارك الصندوق في التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر عام              . وإخراجه وإصداره 

المتعلقة بالتطورات المالية والنقدية والمصرفية، وتطورات أسواق األوراق المالية العربية، والتجارة الخارجية،                              
 .ازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، ونظم وأسعار الصرفومو

 
 النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية

 
يصدر الصندوق هذه النشرة فصليًا بغرض توفير معلومات وبيانات دقيقة ودورية حول أنشطة األسواق المالية                                   

أسواق األوراق المالية العربية المشارآة في القاعدة، والتطورات                  وتستعرض النشرة أداء        . المشارآة في القاعدة     
األردن والبحرين  : وتغطي النشرة حاليًا أربعة عشر سوقًا عربية هي           . االقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة      

بي وتونس والجزائر والسعودية والسودان وُعمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وقطر وسوقي أبوظبي ود                                 
وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي عدد النشرات الفصلية التي قام الصندوق بإصدارها منذ تأسيس قاعدة البيانات                  . باإلمارات

 .ستة وثالثين عددًا
 

 النشرات اإلحصائية
 

 إصدار النشرات اإلحصائية الدورية، التي تتضمن بيانات اقتصادية عن الدول                     2003واصل الصندوق خالل عام         
 سالسل زمنية تتالءم مع احتياجات مستخدمي تلك البيانات من الباحثين والمهتمين بمتابعة التطورات في                       العربية في 

وقد جرى إعداد وتبويب تلك اإلحصاءات وفق المنهجيات والمفاهيم المتعارف عليها دوليًا، وذلك               . االقتصادات العربية 
وشملت هذه   . في إعداد المؤشرات العربية واإلقليمية         حتى يتسنى استخدامها في عقد المقارنات فيما بين الدول، و                    

 :النشرات 



38

 

 .الحسابات القومية للدول العربية -
 .النقد واالئتمان في الدول العربية -
 .موازين المدفوعات والدين العام الخارجي للدول العربية -
 .التجارة الخارجية للدول العربية -
 .أسعار الصرف التقاطعية لعمالت الدول العربية -
 .مؤشرات اقتصادية: ول العربية الد -
 

 الدراسات
 

 : عددًا من الدراسات شملت 2003أعد الصندوق خالل عام 
 
، دراسة تم تقديمها في ندوة ألعضاء الجهاز الفني بالصندوق،                   "التقلبات االقتصادية الكلية في الدول العربية          " .1

 .2003أبريل 
 
 شواهد من البلدان العربية               : لنمو االقتصادي           االستثمارات األجنبية المباشرة، التطور المالي وا                          " .2

 .6، أوراق صندوق النقد العربي عدد "1975-1999
 
، دراسة تم تقديمها في الندوة             "سياسات اإلصالح االقتصادي وآثارها على وضع المرأة في الدول العربية                     " .3

جتماعي في الكويت خالل      السنوية المشترآة لصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واال                 
 .2003 أآتوبر 21-20الفترة 

 
، دراسة تم تقديمها في الندوة المشترآة         "2002-1974حالة مصر   : التطور والهيكل المالي والنمو االقتصادي        " .4

" تطور القطاع المالي والنمو االقتصادي    "بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي لكبار المسؤولين حول             
 .2003 ديسمبر 8-7عقدت في أبوظبي خالل الفترة والتي 

 
، أوراق صندوق النقد العربي      "شواهد حديثة من بعض الدول العربية المختارة        : تحليل العجوزات والدين العام      " .5

 .7عدد 
 
والتي عقدت في   ". نظم وسياسات أسعار الصرف   "، ندوة لكبار المسؤولين حول      "نظم وسياسات أسعار الصرف   " .6

 .2002 آانون األول 17-16ل الفترة أبوظبي خال
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ورقة قدمت في ندوة لإلعالميين حول القضايا المالية العالمية واإلقليمية               " االقتصاد العربي بين الواقع واآلمال      " .7
 .2003 سبتمبر 3-2والتي عقدت في أبوظبي خالل الفترة 

 
جذب "ورقة قدمت في ندوة حول         " فزةالواقع والعوامل المح   : جذب االستثمارات األجنبية إلى الدول العربية           " .8

 .2003 أآتوبر 1 – سبتمبر 29والتي عقدت في دولة قطر خالل الفترة " االستثمارات األجنبية
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 الوضع المالي الموحد للصندوق
 

يات الصندوق       وّّّم أصول وخصوم وعمل ي، تق نقد العرب ية صندوق ال ن اتفاق ن م عة واألربعي ادة التاس ى الم تنادًا إل اس
ن ة بالدي حب الخاص وق الس ن حق دات م الث وح ادل ث ذي يع ابي ال ي الحس  ار العرب

(Special Drawing Rights - SDR)آما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي . 
 

وفقًا لمعايير التقارير المالية    ) برنامج تمويل التجارة العربية   (وتعّد البيانات المالية الموحدة للصندوق والمؤسسة التابعة         
وتظهر البيانات المالية الموحدة المرآز المالي الموحد آما في            .  لصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية       الدولية ا 

.  ، ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ                 2003 ديسمبر   31
 :وفيما يلي ملخص بأهم البيانات

 
 الموارد

 
وارد الصندوق عمًال بالمادة الحادية عشرة من اتفاقية إنشائه من رأس المال المدفوع، واالحتياطيات،                                    تتكون م  

وقد أقّر المجلس سنة     .  والقروض والتسهيالت التي يتم الحصول عليها، وأية موارد أخرى يقّرها مجلس المحافظين                  
عضاء بهدف مؤازرة الدول العربية في إدارة              قبول الودائع من البنوك المرآزية ومؤسسات النقد للدول األ                   1989

احتياطياتها الخارجية، وتدعيم وتعزيز موارد الصندوق ومرآزه المالي، ولكن ال تستخدم تلك األموال في تقديم                                   
 .القروض

 
 مساهمة مؤسسات تمويل من فئات مختلفة         برنامج تمويل التجارة العربية    آما أقّر المجلس من خالل النظام االساسي ل          

 . رأسمال البرنامج لتعزيز الموارد الموجهة لتمويل التجارة العربيةفي
 

 رأس المال
 

 ألف دينار عربي      600,000حددت المادة الثانية عشرة من اتفاقية إنشاء الصندوق رأس المال المصرح به بمقدار                         
لي رأس المال المقرر     أما إجما .   ألف دينار عربي حسابي     50حسابي مقسمة على اثني عشر ألف سهم قيمة آل منها               

 ألف دينار    324,340وبلغ الجزء المدفوع منه       .   ألف دينار عربي حسابي      326,500االآتتاب به ودفعه فيصل إلى         
 ألف دينار عربي      250، بعد أن تّم تسديد حصة جمهورية القمر المتحدة البالغة                  2003عربي حسابي في نهاية عام         

، فيمثل حصة فلسطين التي تّم تأجيل المطالبة        ألف دينار عربي حسابي    2,160أما الجزء غير المدفوع والبالغ      . حسابي
 .1978لسنة ) 7(بها وفقًا لقرار مجلس المحافظين رقم 
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 االحتياطيات
 

، بالمقارنة مع      ألف دينار عربي حسابي        451,068 إلى ما مجموعه           2003ارتفعت االحتياطيات في نهاية عام             
وتمثل .  ألف دينار عربي حسابي    19,191، وبزيادة قدرها    2002في نهاية عام      ألف دينار عربي حسابي     431,877

من االحتياطي العام، واحتياطي الطوارئ،           في المائة من رأس المال المدفوع وتتكون                    140االحتياطيات حوالي     
 .  واحتياطي فروقات إعادة تقييم السندات واألوراق المالية المتاحة للبيع

 
 من رأس المال       في المائة   108، أو ما نسبته          ألف دينار عربي حسابي        351,167بلغ رصيده     :  االحتياطي العام  

 ألف دينار عربي      335,712 ما قيمته      2002، بينما بلغ هذا االحتياطي في نهاية عام               2003المدفوع في نهاية عام        
 . من رأس المال المدفوعفي المائة 104، أو ما نسبته حسابي

 
 حيث  2000لسنة  ) 4( ورقم   1989لسنة  ) 7(ّم تكوينه بموجب قراري مجلس المحافظين رقم          يت:  احتياطي الطوارئ 

 في المائة من صافي الدخل سنويًا أيهما أآبر إلى احتياطي                 10 أو    ألف دينار عربي حسابي      5,000يتم تحويل مبلغ      
ألف دينار   100,000لطوارئ  وقد بلغ رصيد احتياطي ا      . الطوارئ، يستخدم لمقابلة أي خسائر غير متوقعة مستقبالً           

، بينما آان رصيده في نهاية        2003 من رأس المال المدفوع في نهاية عام             في المائة  31، أو ما نسبته       عربي حسابي 
 .رأس المال المدفوع من  في المائة 29، أو ما نسبته  ألف دينار عربي حسابي95,000 يبلغ 2002عام 

 
 ألف دينار عربي حسابي     99آان رصيده مدينا بمبلغ      :  ألوراق المتاحة للبيع  احتياطي فروقات إعادة تقييم السندات وا       

 .ألف دينار عربي حسابي 1,165 رصيدا دائنا قدره 2002، بينما سجل في نهاية عام 2003في نهاية عام 
 

 حقوق المساهمين
 

 في  نار عربي حسابي   ألف دي  775,408ارتفعت حقوق مساهمي الصندوق المتمثلة برأس المال واالحتياطيات إلى                  
 19,441، أي بزيادة مقدارها     2002 في نهاية عام     ألف دينار عربي حسابي    755,967 مقارنة بمبلغ    2003نهاية عام   

التالي تطور حقوق مساهمي      ) 5(ويوضح الشكل رقم      .  في المائة  2.6 وبنسبة نمو قدرها        ألف دينار عربي حسابي     
 .2003سمبر  دي31صندوق النقد العربي منذ إنشائه وحتى
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برنامج تمويل  ، والتي تمثل حصتهم في رأسمال واحتياطيات        المؤسسة التابعة أما صافي حقوق المساهمين اآلخرين في       
ألف دينار   77,717 بالمقارنة مع     2003 آما في نهاية      ألف دينار عربي حسابي     71,406، فقد بلغت     التجارة العربية 
. في المائة  8.1 وبنسبة   ألف دينار عربي حسابي    6,311نة السابقة، أي بانخفاض قدره       آما في نهاية الس    عربي حسابي 

 مليون  317علمًا أن حقوقهم في المؤسسة التابعة مقاسًا بعملة األساس للبرنامج وهي الدوالر األمريكي قد ارتفعت من                    
 مليون  1.3 وبزيادة قدرها      2003 مليون دوالر أمريكي بنهاية سنة        318.3 إلى    2002دوالر أمريكي في نهاية سنة         

ويعود االنخفاض في صافي حقوقهم مقاساًَ بالدينار العربي الحسابي بالرغم من الزيادة في قيمته                              . دوالر أمريكي  
بالدوالر األمريكي إلى االختالف الملموس في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة في                     

 .2002ع نهاية عام  بالمقارنة م2003نهاية عام 
 

 ألف دينار    846,814وبذلك بلغ مجموع حقوق المساهمين في الصندوق والمساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة                       
وقد توزعت  . 2002 في نهاية عام      ألف دينار عربي حسابي    833,684 مقارنة مع    2003 في نهاية عام     عربي حسابي 

لدول األعضاء، وخطوط االئتمان للوآاالت الوطنية المعتمدة،                تمويل عمليات اإلقراض ل        توظيفات الموارد على         
 :وأصول أخرى على النحو المبين فيما يلي 

 
 تخصيص عشرة بالمائة    2004 أبريل   14وقد قرر مجلس المحافظين في اجتماعه السابع والعشرين في الكويت بتاريخ            

اناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، ويعادل ذلك            وذلك لصالح الجهود المبذولة لرفع المع          2003من صافي الدخل لسنة       
 . ألف دينار عربي حسابي2,045

 
 قروض للدول األعضاء

 
ا في                      دول األعضاء آم ة ال ة في ذم غ رصيد القروض القائم بلغ    2003 ديسمبر    31بل ألف دينار عربي    241,251، م

غ هذا الرصيد          حسابي  ن بل وقد بلغ التزام الصندوق .  2002م  في نهاية عاألف دينار عربي حسابي   275,970، في حي
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ير        روض غ يها أرصدة الق افًا إل دول األعضاء مض ة ال ي ذم ة ف روض القائم ثل أرصده الق ذي يم روض، وال ن الق م
حوبة،  ابي  276,788المس ي حس نار عرب ف دي ام أل ة ع ي نهاي ك 2003 ف ادل ذل ة 87، ويع ي المائ ن ف ال  م رأس الم

 .2002ي آان قائمًا في نهاية عام ذلتاريخ، وهو ما يوازي تقريبا االلتزام اللك اذ بالمدفوع بعمالت قابلة للتحويل
 

 خطوط االئتمان
 

بالدوالر األمريكي ومن خالل       ) برنامج تمويل التجارة العربية      (تعقد عمليات التمويل التي تقدمها المؤسسة التابعة                
 الصادرات والواردات للسلع العربية المنشأ            اتفاقيات خطوط االئتمان التي تبرم مع وآاالت وطنية معتمدة لتمويل                    

ألف  76,295 مبلغ    2003 ر ديسمب 31وقد بلغ رصيد سحوبات خطوط االئتمان آما في              .  والخدمات المصاحبة لها   
 مليون  336(،  ألف دينار عربي حسابي     82,449بالمقارنة بمبلغ   )  مليون دوالر أمريكي    340(،  دينار عربي حسابي   

.  في المائة   7.5 وبنسبة     ألف دينار عربي حسابي       6,154، وبانخفاض قدره       2002ية عام     في نها  ) دوالر أمريكي  
ويعود االنخفاض في رصيد خطوط االئتمان بالدينار العربي الحسابي بالرغم من الزيادة في قيمته بالدوالر األمريكي،                   

 بالمقارنة مع    2003اية عام    إلى الفرق في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة في نه                    
 .2002نهاية عام 

 
 ودائع لدى البنوك المرآزية

 
 في المائة من قيمة المساهمة المكتتب بها أساسا            2استنادًا إلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الصندوق، سددت نسبة               

وتقوم آل  .  الدول األعضاء في رأسمال الصندوق بعملة الدولة العضو الوطنية، وأودعت لدى البنوك المرآزية في                     
دولة عضو بتعديل مبلغ المساهمة بالعملة الوطنية في نهاية آل سنة على أساس سعر الصرف الممثل المحدد من قبل                          

وتبلغ الودائع   . صندوق النقد الدولي وبما يحافظ على القيمة االسمية للمساهمة مقّومة بالدينار العربي الحسابي                                  
 .2003 ديسمبر 31 ألف دينار عربي حسابي آما في 5,336وك المرآزية ما يعادل بالعمالت الوطنية لدى البن

 
 بالمساهمة في زيادة رأسمال         2003لسنة   ) 5( و  2002لسنة   ) 6(وقد التزم مجلس المحافظين بموجب قراره رقم               

تدفع على  ) ي مليون دينار عربي حساب       6.7( مليون دوالر أمريكي        27.5المؤسسة العربية لضمان االستثمار بمبلغ          
وسيتم تسجيل المساهمة آاستثمار مباشر          . مدى خمس سنوات، واعتبار المساهمة استثمارًا مباشرًا من الصندوق                   

 .بتاريخ التسديد
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 االستثمارات
 

تتكون المحفظة االستثمارية الموحدة من حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك، وحساب الحائزين اآلخرين لدى                       
ولي، ومحفظة االستثمارات المالية، وودائع ألجل لدى البنوك مطروحًا منها الودائع المقبولة من                           صندوق النقد الد    

 في  ألف دينار عربي حسابي      524,092وقد بلغت قيمة المحفظة االستثمارية الموحدة            .  المؤسسات النقدية والمالية   
 .2002 نهاية عام  فيألف دينار عربي حسابي 463,067، بينما بلغت قيمتها 2003نهاية عام 

 
 نتائج أعمال السنة

 
ألف دينار   20,455، مبلغ   2003 ديسمبر   31بلغ صافي الدخل الموحد للصندوق والمؤسسة التابعة للسنة المنتهية في              

ألف دينار    1,327 للسنة السابقة، وبانخفاض قدره           ألف دينار عربي حسابي       21,782 مقارنة بمبلغ       عربي حسابي  
 أخذًا باالعتبار حقوق       ويتمثل صافي الدخل بعناصر الدخل واإلنفاق التالية             .  في المائة   6، وبنسبة     عربي حسابي  

 :المساهمين اآلخرين في المؤسسة التابعة 
 

 الدخل
 

بلغ إجمالي الدخل الموحد للصندوق والمؤسسة التابعة، بعد استقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من                                     
 ة، مقارن 2003 ديسمبر    31 للسنة المنتهية في        ألف دينار عربي حسابي      26,512ية، مبلغ    المؤسسات النقدية والمال   

 6.2 وبنسبة   ألف دينار عربي حسابي    1,746 للسنة السابقة، وبانخفاض قدره       ألف دينار عربي حسابي    28,258بمبلغ  
ألسواق المالية، إضافة إلى       ويعود االنخفاض في الدخل إلى الهبوط في معدالت الفائدة الذي شهدته ا                         .  في المائة  

أدناه مكونات   ) 6(ويوضح الشكل     . فروقات أسعار الصرف وانعكاسات تعديل سياسة أسعار الفائدة على القروض                  
 :2003الدخل لسنة 

إستثمارات
%57

القروض
%38 إيرادات أخرى

%1

خطوط اإلئتمان
%4

2003 مكونات الدخل لسنة  شكل رقم (6) : 
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 اإلنفاق
 

  للسنة المنتهية في         ألف دينار عربي حسابي          4,500بلغ إجمالي اإلنفاق الموحد للصندوق والمؤسسة التابعة                       

ألف دينار   318 للسنة السابقة، وبزيادة قدرها          ألف دينار عربي حسابي       4,182، مقارنة بمبلغ       2003 ديسمبر     31

 26 بمبلغ    2003، تعود بمجملها إلى الزيادة في نفقات المعونة الفنية خالل عام                 في المائة  7.6 وبنسبة    عربي حسابي 

 HIPCللدول عالية المديونية منخفضة الدخل       ألف دينار عربي حسابي، وإلى مساهمة الصندوق في المبادرة المعززة             

 .2003أدناه توزيع أبواب اإلنفاق لسنة ) 7(ويوضح الشكل .   ألف دينار عربي حسابي541بمبلغ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمالت
 

يعتمد الصندوق في توظيف موارده المالية سياسة تجنب مخاطر العمالت بااللتزام بتوزيع موجوداته بالعمالت توزيعًا                  

وتعقد جميع عمليات اإلقراض للدول األعضاء بالدينار العربي              . بًا من تكوين سلة وحدة حقوق السحب الخاصة             قري

ويتم تضمين حصة الصندوق في عمليات برنامج تمويل التجارة العربية التي تعقد بالدوالر األمريكي آجزء                .  الحسابي

خرى في عمالت قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة وبما          وتوظف الموارد األ  .  من الشريحة الدوالرية لمحفظة العمالت    

هذا، ويبين الجدول أدناه أوزان العمالت المكّونة           . يتوافق مع توزيع العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة              

 2003لوحدة حقوق السحب الخاصة وأسعار وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل العمالت المكونة لها في نهاية سنة                         

 .2002هاية سنة ون

إدارية
موظفين%18

%49

معونة فنية
%21

مساهمة هيبيك 
(HIPC)

%12

2003 مكونات اإلنفاق لسنة  شكل رقم (7) : 
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1 يناير 312001 ديسمبر 312002 ديسمبر 2003

45%42.44%38.83%دوالر أمريكي

29%32.87%36.13%يورو

11%11.67%11.82%جنيه استرليني

15%13.02%13.22%ين ياباني

31 ديسمبر 2002

1.360دوالر أمريكي

1.296يورو

0.843جنيه استرليني

161.294ين ياباني

1.179

0.833

158.865

أوزان العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة

سعر وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل العمالت المكونة لها

31 ديسمبر 2003

1.486
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جداول قروض الصندوق

ألف دينار عربي حسابي

رقم السنة
 اجماليتصحيح هيكليتسهيل تجاري تعويضيممتدعاديتلقائيالدولةالقرض

 السنة
4,688مصر19781

1,875السودان2
6,563000006,563

750موريتانيا19793
1,875المغرب4
750سورية5
1,875السودان6
11,250السودان7

5,250011,25000016,500
750موريتانيا19808

4,500موريتانيا9
1,500الصومال10
5,000السودان11

2,2504,50005,0000011,750
2,940اليمن198112

1,875المغرب13
31,850المغرب14
3,600المغرب15
8,820اليمن16
9,800المغرب17
1,440الصومال18
12,740الصومال19
1,875السودان20
3,675اليمن21

15,4058,82044,5909,8000078,615
5,000السودان198222

3,600السودان23
2,190موريتانيا24
1,875المغرب25
2,940سورية26
8,240موريتانيا27
3,675اليمن28
3,920اليمن29

14,280013,2403,9200031,440
27,930العراق198330

4,800السودان31
1,875السودان32

(1− )
א א א א

2003 - 1978
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ألف دينار عربي حسابي

تصحيح تسهيل تجاري تعويضيممتدعاديتلقائيالدولةرقم القرضالسنة
هيكلي

 اجمالي
 السنة

3,920اليمن33
750موريتانيا34
27,000العراق35
3,000سورية36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700اليمن39

34,5455,700031,8008,880080,925
1,500الصومال198440

4,900اليمن41
4,335السودان42
1,875المغرب43
3,690اليمن44

7,06504,33504,900016,300
3,975اليمن198545

3,600المغرب46
3,750المغرب47
5,100اليمن48
1,050األردن49
2,660األردن50
700األردن51
2,190موريتانيا52
27,930العراق53

42,495007,760700050,955
3,675اليمن198654

1,875المغرب55
2,940سورية56
2,400سورية57
6,250المغرب58
2,500المغرب59
3,250موريتانيا60
1,500موريتانيا61
3,675تونس62
3,990األردن63
1,500تونس64

21,5556,2503,25002,500033,555
3,450تونس198765

2,500اليمن66
18,620العراق67

02,5000022,070024,570
1,875المغرب198868

3,690اليمن69
1,960األردن70
7,350المغرب71

א א א א
2003 - 1978

(1− ) :
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ألف دينار عربي حسابي

رقم السنة
تصحيح تسهيل تجاري تعويضيممتدعاديتلقائيالدولةالقرض

هيكلي
 اجمالي
 السنة

18,620الجزائر72
2,460موريتانيا73
6,150اليمن74
4,687مصر75
3,975اليمن76
2,190موريتانيا77
5,100اليمن78
8,200سورية79
27,930الجزائر80
27,930العراق81

79,62714,35002,46025,6800122,117
3,300العراق198982

5,320األردن83
5,250مصر84
17,150المغرب85
41,640الجزائر86

8,55046,96017,15000072,660
9,050موريتانيا199087

6,625مصر88
009,0506,6250015,675

1991-     -      -    -       -           -      -        
14,800المغرب199289

3,675تونس90
3,675014,80000018,475

3,250موريتانيا199391
003,2500003,250

11,340اليمن199492
2,460موريتانيا93
7,980األردن94
29,150الجزائر95

11,340037,1302,4600050,930
15,120اليمن199596

5,175تونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,32000025,615
31,230الجزائر199699

4,955موريتانيا100
0036,18500036,185

(1− ) :
א א א א

2003 - 1978



69

 

ألف دينار عربي حسابي

تسهيل  تعويضيممتدعاديتلقائيالدولةرقم القرضالسنة
تجاري

تصحيح 
هيكلي

 اجمالي
 السنة

2,660األردن1997101
367جيبوتي102
19,656اليمن103

036719,6562,6600022,683
3,910األردن1998104

11,113اليمن105
0000015,02315,023

30,605الجزائر1999106
5,175تونس107
10,878المغرب108
5,072تونس109
3,675لبنان110

8,850000046,55555,405
245جيبوتي2000111

3,601لبنان112
4,000موريتانيا113
7,400المغرب114
23,153مصر115

004,2457,400026,75438,399
5,214األردن2001116

14,504المغرب117
15,750مصر118
23,625مصر119
3,450تونس120
6,762تونس121

23,6250019,200026,48069,305
30,870مصر2002122

420جيبوتي123
3,675لبنان124

3,675000031,29034,965
11,100المغرب2003125

368جيبوتي126
55,125مصر127

0055,4930011,10066,593

293,925104,567278,94499,08564,730157,202998,453

(1− ) :
א א א א

2003 - 1978
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الدول المستفيدة من القروض  
التلقائية

عدد 
القروض

قيمة القروض 
(مليون د.ع.ح.)

الدول المستفيدة من القروض 
الممتدة

عدد 
القروض

قيمة القروض 
(مليون د.ع.ح.)

213.300 المملكة االردنية الهاشمية39.030 المملكة االردنية الهاشمية
260.380 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية519.200 الجمهورية التونسية

320.585 جمهورية السودان127.930 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
112.740 جمهورية الصومال511.100 جمهورية السودان

155.125 جمهورية مصر العربية49.030 الجمهورية العربية السورية
363.800 المملكة المغربية34.440 جمهورية الصومال
632.745 الجمهورية االسالمية الموريتانية487.090 جمهورية العراق
119.656 الجمهورية اليمنية27.350 الجمهورية اللبنانية

20.613 جمهورية جيبوتي438.250 جمهورية مصر العربية
1029.55021278.944 المملكة المغربية

710.320 الجمهورية االسالمية الموريتانية
940.635 الجمهورية اليمنية

57293.925

عدد الدول المستفيدة من القروض العادية
القروض

قيمة القروض 
(مليون د.ع.ح.)

الدول المستفيدة من قروض 
التسهيل التجاري

عدد 
القروض

قيمة القروض 
(مليون د.ع.ح.)

34.620 المملكة االردنية الهاشمية15.320 المملكة االردنية الهاشمية
13.450 الجمهورية التونسية141.640 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

118.620 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية18.200 الجمهورية العربية السورية
13.000 الجمهورية العربية السورية16.250 المملكة المغربية

118.620 جمهورية العراق14.500 الجمهورية االسالمية الموريتانية
12.500 المملكة المغربية538.290 الجمهورية اليمنية
313.920 الجمهورية اليمنية10.367 جمهورية جيبوتي

11104.5671164.730

الدول المستفيدة من القروض 
التعويضية

عدد 
القروض

قيمة القروض 
(مليون د.ع.ح.)

الدول المستفيدة من قروض تسهيل 
التصحيح الهيكلي

عدد 
القروض

قيمة القروض 
(مليون د.ع.ح.)

29.124 المملكة االردنية الهاشمية25.320 المملكة االردنية الهاشمية
211.834 الجمهورية التونسية13.450 الجمهورية التونسية
130.605 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية29.800 جمهورية السودان
254.023 جمهورية مصر العربية127.000 جمهورية العراق

336.482 المملكة المغربية222.375 جمهورية مصر العربية
111,113 الجمهورية اليمنية217.200 المملكة المغربية

10.420 جمهورية جيبوتي24.920 الجمهورية االسالمية الموريتانية
13.601 الجمهورية اللبنانية29.020 الجمهورية اليمنية

1499.08513157.202

(2− ) מ
א א א

2003−1978
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(ألف دينار عربي حسابي)

نهاية عام 2003نهاية عام 2002

نسبة مئويةرأس المالرصيد القروضنسبة مئويةرأس المالرصيد القروضالدولة

بعمالتفي ذمة الدول بعمالتفي ذمة الدول(%)المدفوع  (%)المدفوع 

قابلة للتحويلالمقترضةقابلة للتحويلالمقترضة

 88  5,320 4,671 129  5,320 6,879 األردن

 103  6,900 7,135 177  6,900 12,240 تونس

 21  41,640 8,750 58  41,640 24,039 الجزائر

 303  9,800 29,733 306  9,800 30,034 السودان*

 380  3,920 14,877 380  3,920 14,877 الصومال

 120  41,640 49,850 120  41,640 49,850 العراق

 126  14,800 18,604 152  14,800 22,555 المغرب

 64  4,920 3,126 88  4,920 4,332 موريتانيا

 75  15,120 11,401 101  15,120 15,233 اليمن

 248  245 608 248  245 608 جيبوتي

 104  4,900 5,115 134  4,900 6,556 لبنان

 277  31,500 87,381 282  31,500 88,767 مصر

 134  180,705 241,251 153  180,705 275,970 المجموع

     يبين هذا الجـــدول رصيد أصل القروض النظامية القائمة بذمة الدول المقترضة. وبالنسبة للسودان، فقد تم في إطار 
  تسوية المتأخرات إعادة هيكلة رصيد القروض ورسملة جزء من الفوائد المتراآمة عليها بحيث بلغ رصيد المديونيــة 
     المعاد هيكلتها 69,603 ألف دينار عربي حسابي آما في 31 ديسمبــر 2003 (65,260 ألف دينار عربي حسابي 

     في 31 ديسمبر 2002).

(3− )
א א א א

א א
2003 מ 2002 מ

*
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(ألف دينار عربي حسابي)

القائمة بالذمة

المجمــوعغير المسحوبة(غير المسددة)نهاية العام
19786,563 0 6,563 
197918,062 5,000 23,062 
198042,187 6,500 48,687 
198168,674 34,160 102,834 
1982111,700 18,033 129,733 
1983193,037 5,550 198,587 
1984183,423 5,965 189,388 
1985181,759 5,965 187,724 
1986183,843 11,715 195,558 
1987157,451 10,215 167,666 
1988213,717 12,767 226,484 
1989242,041 41,699 283,740 
1990233,379 10,950 244,329 
1991198,641 14,800 213,441 
1992179,467 10,000 189,467 
1993151,131 11,320 162,451 
1994167,985 35,465 203,450 
1995177,562 34,166 211,728 
1996186,905 31,348 218,253 
1997206,697 24,598 231,295 
1998199,314 28,099 227,413 
1999229,129 34,729 263,858 
2000250,459 25,957 276,416 
2001278,997 21,633 300,630 
2002275,970 2,210 278,180 
2003241,251 35,537 276,788 

(4− )
א א א א

2003−1978 א
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(ألف دينار عربي حسابي)

السنة
 إجمالي

 رأس المال
المدفوع

 رأس المال
 المدفوع بالعمالت
 الوطنية والمودع
 بالمصارف

 المرآزية للدول
األعضاء

 رأس المال
 المدفوع

 بعمالت قابلة
للتحويل

 القروض
 المقدمة
خالل العام

 أرصدة
 القروض
 المقدمة (بما
 في غير
(المسحوب

 أرصدة
 القروض
 القائمة في
 ذمة الدول
المقترضة

 نسبة أرصدة
 القروض المقدمة

 بما فيها غير)
 المسحوب) إلى
 رأس المال

 المدفوع بعمالت
قابلة للتحويل

 نسبة أرصدة
 القروض القائمة
 في ذمة الدول
 المقترضة إلى
 رأس المال

 المدفوع بعمالت
قابلة للتحويل

197867,041(4,966)62,0756,5636,5636,56310.5710.57
1979118,366(4,966)113,40016,50023,06218,06220.3415.93
1980131,546(5,226)126,32011,75048,68742,18738.5433.40
1981151,370(5,226)146,14478,615102,83468,67470.3646.99
1982229,810(5,326)224,48431,440129,733111,70057.7949.76
1983248,090(5,326)242,76480,925198,587193,03781.8079.52
1984268,250(5,326)262,92416,300189,388183,42372.0369.76
1985295,390(5,326)290,06450,955187,724181,75964.7262.66
1986312,790(5,326)307,46433,555195,558183,84363.6059.79
1987290,190(5,326)284,86424,570167,666157,45158.8655.27
1988289,790(5,326)284,464121,037226,484213,71779.6275.13
1989311,840(5,326)306,51473,740283,740242,04192.5778.97
1990311,840(5,326)306,51415,675244,329233,37979.7176.14
1991323,840(5,326)318,5140213,441198,64167.0162.36
1992323,840(5,326)318,51418,475189,467179,46759.4856.35
1993323,840(5,326)318,5143,250162,451151,13151.0047.45
1994323,840(5,326)318,51463,420203,450167,98563.8752.74
1995323,840(5,326)318,51425,615211,728177,56266.4755.75
1996324,090(5,331)318,75936,185218,253186,90568.4758.64
1997324,090(5,331)318,75922,684231,295206,69772.5664.84
1998324,090(5,331)318,75915,023227,413199,31471.3462.53
1999324,090(5,331)318,75955,405263,858229,12982.7871.88
2000324,090(5,331)318,75938,399276,416250,45986.7278.57
2001324,090(5,331)318,75969,305300,630278,99794.3187.53
2002324,090(5,331)318,75934,965278,180275,97087.2786.58
2003324,340(5,336)319,00466,592276,788241,25186.7775.63

        جملة القروض المقّدمة مطروحًا منها أقساط القروض المسّددة         
        جملة القروض المسحوبة مطروحًا منها أقساط القروض المسّددة         

(5− )
א א א
2003 31

*
**

***
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أجل 7 سنواتأجل 5 سنواتأجل 4 سنواتأجل 3 سنواتأجل 6 أشهر

4.99%4.64%4.39%4.07%2.80%ديسمبر 2003

4.92%4.53%4.27%3.93%2.76%نوفمبر 2003

4.53%4.11%3.82%3.48%2.64%أآتوبر 2003

5.03%4.64%4.36%3.98%2.68%سبتمبر 2003

4.85%4.44%4.14%3.78%2.66%أغسطس 2003

4.14%3.71%3.45%3.15%2.60%يوليو 2003

4.05%3.65%3.40%3.12%2.69%يونيو 2003

4.40%4.00%3.73%3.41%2.76%مايو 2003

4.39%3.98%3.71%3.39%2.74%أبريل 2003

وقبل ذلك آانت معدالت الفائدة على القروض المقدمة للدول األعضاء على النحو اآلتي :

قرض تسهيل القرضالقرض التلقائي

التصحيح الهيكليالتعويضي

معدالت أسعار الفائدة  - 
2.74%2.74%2.74%ما قبل سنة 2000

معدالت أسعار الفائدة  - 
4.75%4.75%4.00%خالل سنة 2002-2000

القروض العادية والممتدة

%2.74

%5.00

(6− )
א א

2003 31
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جداول عامة

(1− )
2003 31 א

(مليون دينار عربي حسابي)
المدفوع رأس المال 

المجموعبعمالتبعمالترأس المالالدولــــــــــــــــة
وطنيةقابلة للتحويلالمكتتب به

5.400   0.080         5.320         5.400   المملكـة االردنيـة الهاشمية1
19.200   0.300         18.900         19.200   دولة اإلمارات العربية المتحدة2
5.000   0.080         4.920         5.000   مملكة البحرين3
7.000   0.100         6.900         7.000   الجمهورية التونسية4
42.400   0.760         41.640         42.400   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية5
48.400   0.760         47.640         48.400   المملكة العربية السعودية6
10.000   0.200         9.800         10.000   جمهوريـة الســــودان7
7.200   0.080         7.120         7.200   الجمهوريـة العربيـة السوريـة8
4.000   0.080         3.920         4.000   جمهوريــة الصومــال9

42.400   0.760         41.640         42.400   جمهوريــة العــراق10
5.000   0.080         4.920         5.000   سلطنـة عمــان11
10.000   0.200         9.800         10.000   دولــة قطــر12
32.000   0.500         31.500         32.000   دولــة الكويـت13
5.000   0.100         4.900         5.000   الجمهوريـة اللبنانيـــة14
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية15

13.440   0.186         13.254         13.440   االشتراآية العظمـى
32.000   0.500         31.500         32.000   جمهوريـة مصـر العربيـة16
15.000   0.200         14.800         15.000   المملكـة المغربيـة17
5.000   0.080         4.920         5.000   الجمهورية اإلسالميـة الموريتانيـة18
15.400   0.280         15.120         15.400   الجمهوريـة اليمنيــة19
---   2.160   دولــة فلسطيــن20
0.250   0.005         0.245         0.250   جمهوريــة جيبوتـي21
المتحدة22 0.250   0.005         0.245         0.250   جمهورية القمر 

324.340   5.336        319.004        326.500   المجمــــــــوع

طبقًا لقرار مجلس المحافظين رقم (4) لسنة 1988، فإن رأس المال المصرح به هو 600 مليون دينار عربي حسابي.1)

بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (3) لسنة 1989، تقرر أن يكون رأس المال المكتتب به والواجب الدفع 326 مليون د.ع.ح. وبموجب2)

250 عربي حسابي وحصة جمهـــورية القمـــر المتحدة البالغة 250 ألف دينار عربـــي حســــابي ليصبح إجمالي رأس المال المقرر دفعــه
 326,500 ألف دينار عربي حسابي. 

بموجب قـرار مجلس المحافظين رقـم (7) لسنة 1978، تم تأجيل مطالبة دولة فلسطين بتسديد حصتها من رأسمال الصندوق المقرر دفعه.

قــراره رقـم (4) لسنة 1996 وقراره رقم (5) لسنـة 1999، تم رفع رأس المال المكتتب به بقيمة حصة جمهورية جيبوتي البالغة ألف دينار

*

*
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إدارة االقتصاد الدولة
الكلي وقضايا 
القطاع المالي 

تونس (م)

مكافحة 
غسيل 
األموال 

(م)

الرقابة 
على 

المصارف

سياسات 
إصالح 
القطاع 
المالي - 
الجزائر

بناء 
وتحليل 
مؤشر 
األسعار 

(م)

حلقة عمل 
إدارة الدين 
 العام (م)

البرمجة 
المالية 

والسياسات 
االقتصادية 
الكلية (م)

اإلحصاءات 
النقدية 

والمالية (م)

إدارة 
المحافظ 
االستثمارية

إدارة  
المصروفات 
العامة (م)

2220232222األردن
3430103012اإلمارات 
0330221122البحرين
12224221221تونس
20118212201الجزائر
1100001001جيبوتي
2420233221السعودية
1220232222السودان
1130221222سورية

0000202211الصومال
1120000000العراق
2000122233ُعمان

0000001121فلسطين
0020333113قطر

0000000110القمر المتحدة
1220111122الكويت
1130122223لبنان
2224032220ليبيا
0130121021مصر

1211222212المغرب 
2224112221موريتانيا

1220233332اليمن
35323730293537323534المجموع

م) مشترآة مع صندوق النقد الدولي
عدد المشارآين في دورات عام  2003، 301 مشارك.

عدد المشارآين في حلقة العمل في عام 2003، 35 مشارك.

2003 מ א
(2− )
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عدد المشارآينعدد الدوراتالسنة

1988 - 198112267
1989390
19905131
1991265
19924130
19936190
19945152
19956188
19966180
19976181
19986186
19998273
20008272
200111375
200210343
20039302
1073,325المجموع

عدد المشارآينعدد حلقات العملالسنة

1995116
1996121
1997126
1998128
1999129
2000137
2001260
2002--
2003135
9252المجموع

2003− 1981 א א א − ( )

2003 − 1995 א א − ( )

(3− )
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 برنامج تمويل التجارة العربية-جدول خطوط االئتمان

(ألف دوالر أمريكي)

الرصيدعدد خطوط

القائمالمسددالمسحوبالقيمةاالئتمانالسنـة

19914 7,948 3,300 0 3,300 

199215 47,497 30,432 14,560 19,172 

199315 54,665 32,885 24,262 27,795 

199422 70,721 30,520 35,030 23,285 

199522 86,089 69,674 13,478 79,481 

199628 142,640 87,872 59,796 107,557 

199731 220,345 202,830 134,061 176,326 

199830 375,381 334,924 266,360 244,891 

199927 321,250 273,499 300,260 218,130 

200031 427,927 332,518 282,245 268,403 

200124 338,150 506,728 443,391 331,742 

200224 398,500 499,299 494,769 336,272 

200337 550,000 545,087 541,244 340,115 

340,115 2,609,455 2,949,570 3,041,113 310 المجموع

(4− )
א א א א
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 التنظيم واإلدارة
 
 

 الهيكل التنظيمي
 

 .مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، والمدير العام والموظفينيتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من 
 

 مجلس المحافظين
 

يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ تعينهما آل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب المجلس                     
عية العمومية للصندوق وله جميع       مجلس المحافظين بمثابة الجم      وُيعتبر. أحد المحافظين رئيسًا له آل سنة بالتناوب          

 سنويًا في النصف األول من آل عام في دولة المقر أو                           اجتماعًاهذا ويعقد مجلس المحافظين          . سلطات اإلدارة  
 :ويتكون مجلس المحافظين حاليًا على النحو التالي .خارجها

                            
 الدول األعضاء  المحافظون ونواب المحافظين

  نائب المحافظ  المملكة األردنية الهاشمية المحافظ  لي الدآتور أمية طوقانمعا

 دولة اإلمارات العربية المتحدة المحافظ  معالي الدآتور محمد خلفان بن خرباش
  نائب المحافظ معالي سلطان بن ناصر السويدي

 مملكة  البحرين المحافظ  معالي الدآتور عبد اهللا حسن سيف
  نائب المحافظ شيخ أحمد بن محمد أل خليفةسعادة ال

 الجمهورية التونسية المحافظ  معالي الدآتور محمد الدواس
  نائب المحافظ سعادة سمير إبراهيمي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المحافظ  )2معالي عبد اللطيف بن أشنهو 
  نائب المحافظ سعادة الدآتور محمد لكصاسي

 جمهورية جيبوتي المحافظ   ياسين علمي بوحمعالي
  نائب المحافظ سعادة رشيد حسن صابان 

 المملكة العربية السعودية المحافظ  معالي الدآتور إبراهيم عبد العزيز العساف
  نائب المحافظ معالي الشيخ حمد السياري

 جمهورية السودان المحافظ  معالي الزبير أحمد الحسن 
  نائب المحافظ ر صابر محمد حسنمعالي الدآتو

 الجمهورية العربية السورية المحافظ  معالي الدآتور غسان الرفاعي
  نائب المحافظ سعادة الدآتور محمد بشار آبارة

1(
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 الدول األعضاء  المحافظون ونواب المحافظين
 جمهورية الصومال المحافظ  معالي حسين محمود شيخ حسين 

  نائب المحافظ سعادة محمود محمد علسو

 )3جمهورية العراق  المحافظ  
  نائب المحافظ 

 سلطنة ُعمان المحافظ  معالي أحمد بن عبد النبي مكي
  نائب المحافظ سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي

 دولة فلسطين المحافظ  معالي سعيد توفيق خوري
  نائب المحافظ سعادة الدآتور صالح جالد

 دولة قطر المحافظ   حسين آمالمعالي يوسف
  نائب المحافظ سعادة عبد اهللا بن خالد العطية

 )4جمهورية القمر المتحدة  المحافظ معالي موالنا شريف
  نائب المحافظ سعادة علي ناصور

 دولة الكويت  المحافظ  )5معالي محمود عبد الخالق النوري 
  محافظنائب ال معالي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح

 الجمهورية اللبنانية المحافظ  سعادة رياض سالمة
  نائب المحافظ )6

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى المحافظ  معالي الدآتور أحمد أمنيسي عبد الحميد
  نائب المحافظ سعادة الدآتور سعيد عبد العاطي

 جمهورية مصر العربية المحافظ  )7معالي الدآتور فاروق عبد الباقي العقدة 
  نائب المحافظ سعادة الدآتور حاتم القرنشاوي 

 المملكة المغربية المحافظ  معالي الدآتور فتح اهللا ولعلو
  نائب المحافظ )8معالي عبد اللطيف الجواهري 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية المحافظ  )9معالي أحمد سالم ولد التباخ 
  نائب المحافظ محمد عبد الرحمن ولد عليسعادة 

 الجمهورية اليمنية المحافظ  معالي علوي صالح السالمي
  نائب المحافظ معالي أحمد عبد الرحمن السماوي

 
 . خلفًا لسعادة الدآتور محمد أبو حمور2003 ديسمبر 31لم يتم تسمية نائب المحافظ حتى تاريخ  )1
 .الي  محمد ترباش خلفًا لمع2003اعتبارًا من مايو  )2
 .2003 ديسمبر 31لم يتم تسمية المحافظ ونائب المحافظ حتى تاريخ  )3
 . وتم تسمية المحافظ ونائب المحافظ2003استكملت جمهورية القمر المتحدة شروط عضويتها في الصندوق اعتبارًا من إبريل  )4
 .لصباح الذي خلف معالي الدآتور يوسف حمد اإلبراهيم خلفًا لمعالي الشيخ الدآتور محمد الصباح سالم ا2003اعتبارًا من يوليو  )5
 .، خلفًا لسعادة فهيم محمد معضاد2003 ديسمبر 31لم يتم تسمية نائب المحافظ حتى تاريخ  )6
 . خلفًا لمعالي الدآتور محمود أبوالعيون2003اعتبارًا من ديسمبر  )7
 . خلفًا لمعالي محمد السقاط2003اعتبارًا من مايو  )8
 . خلفًا لمعالي باصيدو موسى الذي خلف معالي يحيى العتيق2003يو اعتبارًا من يون )9
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  المديرين التنفيذيينمجلس
 

يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيسًا للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء غير متفرغين                             

ويتولى المجلس اإلشراف     .للتجديدينتخبهم مجلس المحافظين من الدول األعضاء، يعينون لمدة ثالث سنوات قابلة                    

 .على نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسبًا من مشورة

 

  :ويتشكل مجلس المديرين التنفيذيين حاليًا على النحو التالي

  
القوة التصويتية 

)%( 
 المديرون التنفيذيون الدول التي يمثلونها/الدولة

 ادة الدآتور جاسم المناعيسع المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين 

 )1سعادة الدآتور عبد الرحمن بن عبداهللا الحميدي  المملكة العربية السعودية    12.75         

 سعادة عبد الحق بجاوي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   11.28         

  جمهورية العراق *11.28         

 ة ممدوح موسى إمام حبسه سعاد جمهورية مصر العربية 
 )مصر              ( الجمهورية اليمنية 
  *جمهورية السودان  
  *جمهورية الصومال 

  جمهورية جيبوتي        
  )3جمهورية القمر المتحدة  20.64

 سعادة عبد األمير بن سعيد بن محمد دولة قطر 
 )ُعمان               ( مملكة البحرين 

  سلطنة ُعمان 7.64        

 سعادة الدآتور محمد بشار آبارة الجمهورية العربية السورية 
 )سورية               ( المملكة األردنية الهاشمية 
  الجمهورية اللبنانية 

  دولة فلسطين   8.50       

 

2(



 

82

 

 
القوة التصويتية 

)%( 
 المديرون التنفيذيون الدول التي يمثلونها/الدولة

 سعادة أحمد ولد سيديا ملكة المغربيةالم 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية  

 )موريتانيا               ( العظمى
  الجمهورية التونسية 

  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 13.56      

 سعادة سيف بن علي الخاطري دولة الكويت 
 )اإلمارات               ( ية المتحدةدولة اإلمارات العرب 14.35      

تتأثر القوة التصويتية المبينة أعاله بسبب الوقف المؤقت لعضوية آل من جمهورية العراق، وجمهورية السودان وجمهورية                               *
 .الصومال

 . اعتبارًا من أول يناير خلفًا لسعادة إبراهيم بن محمد المفلح  )1
 .ضويةلم تتم التسمية نظرًا لوقف الع  )2
 .2003 مارس 3اعتبارًا من  )3
 

 العام والموظفونالمدير 
 

يعّين مجلس المحافظين مديرًا عامًا للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة                          
. ويعتبر الرئيس األعلى لموظفي الصندوق والمسؤول عن جميع أعماله                      . مجلس المديرين التنفيذيين        اجتماعات

  :ن، ينتظمون في ست دوائر هييون فنوويساعد المدير العام في إنجاز أعماله موظف
 
 .اإلداريةدائرة الشؤون  .1
 .الدائرة االقتصادية والفنية .2
 .الدائرة القانونية .3
 .معهد السياسات االقتصادية .4
 .دائرة الشؤون المالية والحاسب اآللي .5
 .دائرة االستثمارات .6
 

ر الستوباإلضافة ى الدوائ س     ، إل يس مجل ام رئ ر الع بًا للمدي ي ومكت يق الداخل بًا للتدق ي مكت يكل التنظيم يتضّمن اله
ة، وهما لجنتي القروض             ن من اللجان الدائم  . الصندوقاتفاقية المنصوص عليهما في واالستثماراإلدارة، وآذلك اثنتي

ا يتضمن اللجنة اإلدارية التي أنشئت بموجب نظام العاملين الذي وافق عليه                 اعتمادهمجلس المديرين التنفيذيين وتم     آم
 .من ِقبل مجلس المحافظين
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