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)Iوالنشراتءاتاإلحصاو)  التقاریر السنویة
التقاریر

(2020)التقریر االقتصادي العربي الموحد-1
صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة / 

سم.30؛ صفحة407

یصدر سنویا ویتناول التطورات االقتصادیة في الدول العربیة ویشارك في اعداده كل من األمانة العامة لجامعةالتقریر
ومنظمة العربي النقد العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق العربیة والصندوق العربیة األقطارالدول

تتوفر منھ نسخة االمصدرة للبترول (األو الكترونیة بموقع الصندوق على االنترنت.بك) كما

(2020): موجز التقریر والمالحق اإلحصائیة التقریر االقتصادي العربي الموحد-2
صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة / 

سم.30صفحة؛202

الموحد والمالحق اإلحصائیةللموجز العربي العربیة و اإلنجلیزیةیصدر سنویاتقریر االقتصادي تتوفرباللغتین كما
منھ نسخة الكترونیة بموقع الصندوق على االنترنت.

) 2020(تقریر آفاق االقتصاد العربي-3
صندوق النقد العربي  /الدائرة االقتصادیة 

.صفحة 43، عشرالثانياإلصدار 

في السنة مرتین یصدر السیاسات االقتصادیة–(أبریلتقریر دوري القرار وصناع متخذي سبتمبر) ویستھدف دعم
بنظرة تحلیلیة واستشرافیة لمالمح األداء االقتصادي. الدول العربیة وإمدادھم الشكلفي في كتروني فقطالایصدر

بموقع الصندوق على االنترنت.

)2020لعام (المالي في الدول العربیةاالستقرارتقریر-4
فریق صندوق النقد العربي/المالياالستقرارأمانة

سم.30صفحة؛318العدد الثاني، 

لعاماالستقرارتقریریستعرض العربیة الدول في وضعیة، 2019المالي والجوانباالستقرارتطورات العربیة، الدول في المالي
بتحقیقاالقتصادیة غیراإلقلیمیةالمالي، والتحدیاتاالستقراروالنقدیة والمالیة ذات الصلة بشكل مباشر أو تؤثر والدولیة التي
على العربیةاالستقرارمباشر في الدول . المالي

)2020(الدول العربیةاإلصالحات الضریبیة في نافذة على طریق اإلصالح: -5

صندوق النقد العربي الدائرة االقتصادیة  / 
. صفحة23، الثالثالعدد 

2018-): إصالحات نظام الخدمة المدنیة في الدول العربیة1العدد (-
2019-): إصالحات شبكات األمان االجتماعي في الدول العربیة2العدد (-
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)I والنشرات ءاتاإلحصاو  )  التقاریر السنویة
 التقاریر 

(2020) التقریر االقتصادي العربي الموحد -1
صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة /  

 سم.  30؛ صفحة  407

یصدر سنویا ویتناول التطورات االقتصادیة في الدول العربیة ویشارك في اعداده كل من األمانة العامة لجامعة التقریر
العربیة  األقطارالدول العربیة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة 

 الكترونیة بموقع الصندوق على االنترنت.بك) كما تتوفر منھ نسخة االمصدرة للبترول (األو

(2020): موجز التقریر والمالحق اإلحصائیة التقریر االقتصادي العربي الموحد  -2
صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة /  

 سم.  30 صفحة؛ 202

كما تتوفر باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة یصدر سنویا  تقریر االقتصادي العربي الموحد والمالحق اإلحصائیةللموجز 
 منھ نسخة الكترونیة بموقع الصندوق على االنترنت.

)2020(  تقریر آفاق االقتصاد العربي -3
صندوق النقد العربي  /   الدائرة االقتصادیة 

 .صفحة  43، عشر الثانياإلصدار 

سبتمبر) ویستھدف دعم متخذي القرار وصناع السیاسات االقتصادیة  –(أبریل    تقریر دوري یصدر مرتین في السنة
 كتروني فقطالا یصدر في الشكل  في الدول العربیة وإمدادھم بنظرة تحلیلیة واستشرافیة لمالمح األداء االقتصادي.

 بموقع الصندوق على االنترنت. 

)2020لعام ( المالي في الدول العربیة االستقرارتقریر  -4
صندوق النقد العربي   /  المالي االستقرار أمانة فریق  

 سم. 30 صفحة؛ 318العدد الثاني، 

المالي في الدول العربیة، والجوانب    االستقرار تطورات وضعیة    ، 2019المالي في الدول العربیة لعام    االستقرارتقریر    یستعرض
والدولیة التي تؤثر بشكل مباشر أو غیر   اإلقلیمیةالمالي، والتحدیات  االستقراروالنقدیة والمالیة ذات الصلة بتحقیق  االقتصادیة

 . المالي في الدول العربیة االستقرار مباشر على 

)2020( الدول العربیةاإلصالحات الضریبیة في نافذة على طریق اإلصالح:  -5

صندوق النقد العربي الدائرة االقتصادیة  /  
 . صفحة 23 ، الثالثالعدد 

 2018 - ): إصالحات نظام الخدمة المدنیة في الدول العربیة1العدد ( -
 2019 - ): إصالحات شبكات األمان االجتماعي في الدول العربیة2العدد ( -
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اإلحصاءات

2020الثانيالعدد -نشرة اإلحصاءات االقتصادیة العربیة -10
صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  / 

صفحة.28، الربع الثاني

تستعرض األوضاع االقتصادیة الدولیة ذاتنشرة ربعیة تصدر بشكل دوري ووھي 2020صدر الربع األول في عام 
الدولیة النفط العالمي و أسواق من الموضوعات (نمو االقتصادي عدد العربیة النشرة، وتضم الصلة بأداء االقتصادات

الحقیقي–النقدیة والمالیةاألوضاع- المصرفيالقطاع–القطاع العامة –النقدي و المالیة التجارة الخارجیة–قطاع
. أسعار الصرف)–

)2015(للدول العربیةنشرة اإلحصاءات االقتصادیة-11

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  / 
صفحة.329، 2015، )34(العدد 

دولیاًبصفة دوریةوتصدر 2013-2004السنوات غطيت علیھا المتعارف والمفاھیم المنھجیات وفق وتھدفومنتظمة ،
إلى إتاحة المعلومات االقتصادیة عن الدول العربیة .

اقتصادیة مؤشرات السابقة (الدول العربیة: الست النشرات العربیة-ویضم الدول في التجارة -الحسابات القومیة
موازین-النقد واإلئتمان في الدول العربیة -طعیة لعمالت الدول العربیة أسعار الصرف التقا-الخارجیة للدول العربیة 

.في مجلد واحد2010والتي تم دمجھا بدءا من عام المدفوعات والدین العام الخارجي للدول العربیة)

)2019إحصاءات تنافسیة التجارة العربیة االجمالیة والبینیة  (-12

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  / 
سم.30صفحة؛336، )7(العدد 

النشرةت فرادعلىحتوي العربیة للتجارة االجمالیة والبینیة السلعیة لجمیع الدول مفصل التجارةىعرض من ابتداء
مقابل جمیع الدول العربیة دولة البینیة لكل التجارة أھمیةاالجمالیة، ثم تقیس التنافسیة والتي مؤشرات . وأخیرا حساب

الصادرات  للدولة، ونسبة الصادرات اإلجمالیة في النسبیة وحصتھا المیزة كمؤشر العالمیة في األسواق السلع ونسبتھا
فرا البینیة العالمي.السلعیة الصعید على السلعیة صادراتھا في اجمالي الشكل2016ومنذدى في تصدر أصبحت

على االنترنت. بموقع الصندوق االلكتروني فقط

النشرات

)2020أداء أسواق األوراق المالیة العربیة : النشرة الفصلیة (-13

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  / 
.2020)، 103-100(األعداد 

4

التي  المختلفةاالقتصادي  اإلصالح وبرامج سیاسات حزم تطبیق في األعضاء الدول جھود مساندة التقریر یستھدف
 والمنتجات،  العمل  وأسواق  التقاعد،  وصنادیق  المدنیة،  الخدمة  نظم  إصالحات  بینھا  من  بعینھا  مجاالت  في  تطبیقھا  یجري

 بموقع الصندوق على االنترنت.  كتروني فقطالفي الشكل  ا الفقراء، یصدر واستھداف التنافسیة، وتعزیز

)2019(التقریر السنوي  -6
الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي 

 سم.  30 صفحة؛ 94  

. ویتوفر باللغتین 2019دیسمبر    31التقریر السنوي أعمال الصندوق ومركزه المالي للعام المیالدي المنتھي في  یتضمن  
 .  بموقع الصندوق على االنترنت. ونیاوإلكترالعربیة واالنجلیزیة 

)2020تقریر تنافسیة اإلقتصادات العربیة ( -7
الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي  

 سم. 30 صفحة؛ 61، الرابعالعدد  

تقریر تنافسیة االقتصادات كما یعتمد  .الكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت 2016العدد األول منھ في عام صدر 
یتمثالن في مؤشر االقتصاد الكلي،  مؤشرین أساسیین  العربیة على قیاس تنافسیة االقتصادات العربیة باستخدام
الكلي، مدى القدرة على تحقیق أسس استقرار االقتصاد الكلي   ومؤشر بیئة وجاذبیة االستثمار. یعكس مؤشر االقتصاد

 .وتبني سیاسات مالیة ونقدیة منضبطة بما یستتبعھ ذلك من تحقیق االستقرار السعري

كتروني فيفي مجال الدفع اإال المالیةالتقنیات " :  الحدیثة في الدول العربیةتقریر مرصد التقنیات المالیة   -8
 )2020( "قطاع التجزئة 

الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي  
 . صفحة 47اإلصدار األول، 

والتطبیق في الدول العربیة من المالیة والقابلة للتوسع  برصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنیاتالتقریر ھتم ی
الدول العربیة، وبحیث یتم في كل دوریة التركیز على أحد    واقع استبیان یتم استیفائھ من قبل السلطات الرقابیة في

في قطاع التجزئة، تقنیات الدفع الرقمي في قطاع الجملة،   لكترونياإلمثال تقنیات الدفع  ت التقنیة المالیة)المجا
بما یسمح   ستثمار، وغیرھا من التقنیات المالیة البارزةاال التمویل الجماعي، خدمات التأمین، خدماتمنصات 

من ھذه التجارب، وعلى مؤشرات قیاس أثرھا في زیادة كفاءة  جوانب ومقومات نجاح كل تجربة بالتركیز على
 .الخدمات المالیة ودعم الشمول المالي

2020 الصادر عامالتقریر السنوي :   FIARI مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربیة  -9
الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي  

 . صفحة 34

  FIARIإنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربیة   ویستعرض التقریر  یقع التقریر باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة  
  2019حتى نھایة عام 
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اإلحصاءات

2020 الثانيالعدد  -نشرة اإلحصاءات االقتصادیة العربیة   -10
صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  /  

 صفحة.  28، الربع الثاني

تستعرض األوضاع االقتصادیة الدولیة ذات نشرة ربعیة تصدر بشكل دوري ووھي  2020صدر الربع األول في عام 
الصلة بأداء االقتصادات العربیة النشرة، وتضم عدد من الموضوعات (نمو االقتصادي العالمي و أسواق النفط الدولیة  

التجارة الخارجیة   –قطاع المالیة العامة  –النقدي و المصرفي القطاع  –القطاع الحقیقي  – النقدیة والمالیة األوضاع -
 . أسعار الصرف) –

) 2015( للدول العربیة نشرة اإلحصاءات االقتصادیة -11

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  /  
 صفحة. 329، 2015،  )34(العدد 

ً بصفة دوریة  وتصدر    2013-2004السنوات    غطيت ، وتھدف ومنتظمة وفق المنھجیات والمفاھیم المتعارف علیھا دولیا
 إلى إتاحة المعلومات االقتصادیة عن الدول العربیة . 

التجارة  -الحسابات القومیة في الدول العربیة -ویضم النشرات الست السابقة (الدول العربیة: مؤشرات اقتصادیة 
موازین   -النقد واإلئتمان في الدول العربیة    -طعیة لعمالت الدول العربیة  أسعار الصرف التقا  -الخارجیة للدول العربیة  

 .في مجلد واحد 2010والتي تم دمجھا بدءا من عام  المدفوعات والدین العام الخارجي للدول العربیة)

) 2019إحصاءات تنافسیة التجارة العربیة االجمالیة والبینیة  (  -12

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  /  
 سم. 30 صفحة؛ 336 ، )7(العدد 

ابتداء من التجارة  ىعرض مفصل للتجارة االجمالیة والبینیة السلعیة لجمیع الدول العربیة فرادعلى حتوي النشرة ت
. وأخیرا حساب مؤشرات التنافسیة والتي تقیس أھمیة االجمالیة، ثم التجارة البینیة لكل دولة مقابل جمیع الدول العربیة

السلع ونسبتھا في األسواق العالمیة كمؤشر المیزة النسبیة وحصتھا في الصادرات اإلجمالیة للدولة، ونسبة الصادرات 
أصبحت تصدر في الشكل   2016ومنذ دى في اجمالي صادراتھا السلعیة على الصعید العالمي. السلعیة البینیة فرا

 االلكتروني فقط بموقع الصندوق على االنترنت. 

النشرات

)2020أداء أسواق األوراق المالیة العربیة : النشرة الفصلیة ( -13

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  /  
 .2020)، 103-100(األعداد 
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)IIالتعریفیةیبات) الكت

)2020القدرات: األھداف والنشاطات (وبناءمعھد التدریب -18
معھد التدریب وبناء القدرات-صندوق النقد العربي

سم.24صفحة؛24

وتعاونھ مع المنظمات والھیئات اإلقلیمیةالتدریب وبناء القدراتكتیب تعریفي یحتوي على األھداف والنشاطات لمعھد 
والدولیة، باإلضافة إلى الشؤون التنظیمیة واإلداریة للمعھد. 

2021البرنامج التدریبي لعام :التدریب وبناء القدراتمعھد -19
التدریب وبناء القدراتمعھد-صندوق النقد العربي

سم.30صفحة؛64

. 2021بصندوق النقد العربي لعام وبناء القدراتنشاطا من أنشطة التدریب التي ینظمھا معھد 52یشتمل البرنامج على 
وتغطي الدورات موضوعات متنوعة تتناول االقتصاد الكلي وقضایا السیاسات المالیة، وقضایا القطاع المالي، والسیاسة

النقدیة، والقطاع الخارجي. 

في تمكین المرأة العربیة (-20 )2020دور صندوق النقد العربي
الدائرة االقتصادیة–صندوق النقد العربي

سم.24صفحة؛35

یعد تمكین المرأة أحد أھم الركائز الرئیسیة كیف كتیب تعریفي یستعرض وھو 2018االصدار األول من الكتاب في عام 
العربیةً، البلدان في المستدامة والتنمیة برامج اإلصالح االقتصادي كیفیةكما یستعرضللنمو من خالل المرأة تمكین

.مبادرات تسھیل النفاذ إلى التمویلباإلضافة إلىمن خالل بناء القدراتوالمالي 

)2019(موجز تعریفي مشروع نظام المقاصة العربیة -21

الدائرة االقتصادیة–صندوق النقد العربي 
سم.18صفحة؛ 8

العربیة والمعاییر المقاصة نظام مشروع من الھدف الموجز النظامو یستعرض تصمیم المبادئ األساسیة ومكونات
التنفیذ–مرحلة التنفیذإطالق(التى تتضمنباإلضافة إلى المراحل التالیة و حوكمة خطة التنفیذ).–خطة

)2019انجلیزي (-عربي –) FIARI(لشمول المالي في الدول العربیةامبادرة تعریف ب-22
صندوق النقد العربي   

سم.24صفحة؛22

مبادرة الشمول المالي في الدول العربیة ویوضح خلفیة ومبررات ھذه المبادرة، ودور الشمولتعریفي یستعرضكتیب
العربیة، باإلضافة في الدول المستدامة التنمیة تحقیق في بالمالي المبادرة وأھدافھا ومنھجیتھاللتعریف ورؤیة ھذه

ح نطاق ومسارات وآلیات عملھا.یتوض

)2017نشأتھ وأھدافھ ونشاطاتھ (العربي:صندوق النقد -23
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نشرة فصلیة بالبیانات الرسمیة عن نشاط اسواق األوراق المالیة العربیة وتحلیلھا وإعداد مؤشرات أدائھا ، ویبلغ عدد 
 وتشتمل قاعدةسوقا وتتناول البیانات في ھذه النشرة أداء اسواق األسھم فقط .   15اسواق األوراق المالیة التي تغطیھا 

صندوق على االنترنت على مؤشرات أداء األسواق المالیة بشكل یومي، وشھري، بموقع ال المال العربیةبیانات أسواق 
 وسنوي.

)2020( سواق المال العربیةألالنشرة الشھریة  -14
الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي  

 صفحة  12، الخامسالعدد 

فقط في شكل إلكتروني تصدر عن صندوق النقد العربي  شھریةنشرة وھي  2020صدر العدد األول في یولیو 
التطورات التي شھدتھا أسواق المال   أبرز ، والمال العربیة ألسواقتطور مؤشر صندوق النقد العربي المركب  وتتطرق إلى

 . إحصاءات التداول الشھریة في أسواق المال العربیة باإلضافة إلى العربیة،أداء أسواق المال  مؤشرات و العربیة

)2020( النشرة األسبوعیة ألسواق المال العربیة -15

الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي  
 صفحة   7، العشرونالعدد 

في شكل إلكتروني نشرة أسبوعیة موجزة تصدر عن صندوق النقد العربي وھي  2020صدر العدد األول في یولیو  
استناداً إلى قاعدة بیانات أسواق المال العربیة وإلى البیانات  وتتطرق إلى أھم التطورات في أسواق المال العربیةفقط 

 .الصادرة عن البورصات العربیة

)2020( 2019-2014أسعار الصرف التقاطعیة  -16

صندوق النقد العربي  الدائرة االقتصادیة  /  
 . صفحة 116 ،)2(العدد 

ت أسعار صرف العمالتستعرض ھذه النشرة و 2018-2013ویغطي الفترة من  2019صدر العدد األول في عام 
أسعار صرف  ؛ باألضافة إلى  الین الیابانياإلسترلیني،  الجنیھ  ،  الیورو  ،مریكياأل  كالً من الدوالرمقابل    ،العربیة السنویة

 بموقع الصندوق على االنترنت. كتروني فقطإل، یصدر في الشكل  ات العربیة التقاطعیةالالعم

 )2020( موجز سیاســات - 17
الدائرة االقتصادیة  / صندوق النقد العربي   

 ات.صفح 11 ،)17(العدد  

تستھدف دعم  ، 2019بدأ إصدار تلك السلسلة بإصدار العدد األول في مارس سلسلة بحثیة بعنوان "موجز سیاسات"، 
عملیة صنع القرار في الدول العربیة من خالل توفیر إصدارات بحثیة موجزة تتطرق ألبرز األولویات والموضوعات 

 كتروني فقطإل، یصدر في الشكل  ایات لصناع السیاساتذات االھتمام بالنسبة للدول العربیة األعضاء مصحوبةً بتوص
 بموقع الصندوق على االنترنت.
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)II التعریفیة  یبات) الكت

)2020القدرات: األھداف والنشاطات ( وبناءمعھد التدریب  -18
معھد التدریب وبناء القدرات - صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 24

وتعاونھ مع المنظمات والھیئات اإلقلیمیة   التدریب وبناء القدراتكتیب تعریفي یحتوي على األھداف والنشاطات لمعھد  
 والدولیة، باإلضافة إلى الشؤون التنظیمیة واإلداریة للمعھد. 

2021البرنامج التدریبي لعام  :التدریب وبناء القدراتمعھد  -19
التدریب وبناء القدراتمعھد  - صندوق النقد العربي

 سم.  30 صفحة؛ 64

. 2021بصندوق النقد العربي لعام    وبناء القدراتنشاطا من أنشطة التدریب التي ینظمھا معھد    52یشتمل البرنامج على  
وتغطي الدورات موضوعات متنوعة تتناول االقتصاد الكلي وقضایا السیاسات المالیة، وقضایا القطاع المالي، والسیاسة  

 النقدیة، والقطاع الخارجي.  

)2020دور صندوق النقد العربي في تمكین المرأة العربیة ( -20
 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 35

یعد تمكین المرأة أحد أھم الركائز الرئیسیة كیف  كتیب تعریفي یستعرض  وھو    2018االصدار األول من الكتاب في عام  
تمكین المرأة من خالل برامج اإلصالح االقتصادي  كیفیةكما یستعرض للنمو والتنمیة المستدامة في البلدان العربیةً، 

 .مبادرات تسھیل النفاذ إلى التمویل باإلضافة إلى من خالل بناء القدرات والمالي 

)2019(موجز تعریفي مشروع نظام المقاصة العربیة  -21

 الدائرة االقتصادیة –صندوق النقد العربي 
 سم.  18صفحة؛  8

المبادئ األساسیة ومكونات تصمیم النظام و یستعرض الموجز الھدف من مشروع نظام المقاصة العربیة والمعاییر 
 حوكمة خطة التنفیذ). –خطة التنفیذ  –مرحلة التنفیذ  إطالق( التى تتضمنباإلضافة إلى المراحل التالیة و

)2019انجلیزي ( -عربي  –) FIARI( لشمول المالي في الدول العربیةامبادرة تعریف ب -22
صندوق النقد العربي   

 سم.  24 صفحة؛ 22

مبادرة الشمول المالي في الدول العربیة ویوضح خلفیة ومبررات ھذه المبادرة، ودور الشمول    تعریفي یستعرضكتیب  
 و رؤیة ھذه المبادرة وأھدافھا ومنھجیتھاللتعریف ب المالي في تحقیق التنمیة المستدامة في الدول العربیة، باإلضافة

 ح نطاق ومسارات وآلیات عملھا.یتوض

)2017نشأتھ وأھدافھ ونشاطاتھ ( العربي:صندوق النقد  -23
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معھد السیاسات االقتصادیة-صندوق النقد العربي
سم.24صفحة؛21

اإلقلیمیة المنظمات والھیئات مع السیاسات االقتصادیة وتعاونھ على األھداف والنشاطات لمعھد یحتوي تعریفي كتیب
وإلكترونیاً واالنجلیزیة العربیة باللغتین متوفر والكتیب للمعھد. واإلداریة التنظیمیة الشؤون إلى باإلضافة والدولیة،

بموقع الصندوق على االنترنت.

)2003مة صندوق النقد العربي في تطویر األسواق المالیة العربیة (مساھ-29
الدائرة االقتصادیة–صندوق النقد العربي

سم.24صفحة؛25

المالیة في مجال األسواق عمل الصندوق برنامج یستعرض تعریفي المالءةالعربیة،كتیب وجھود االئتمانیة،وتقییم
المالیة العربیةالعربیة.اإلصالح االقتصادي وتطویر األسواق الكتیب باللغتین بموقعوإلكترونیاًواالنجلیزیة،ویتوفر

الصندوق على االنترنت.

)2003(اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة: نشأتھا وأھدافھا-30
الدائرة االقتصادیة–صندوق النقد العربي

سم.24صفحة؛21

یستعرض علىبھتقومماكتیب تعریفي بین الدول العربیة بدور حیوي وفعال في التنسیق اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة
والمعلومات الخبرات لتبادل نشطة آلیة ذاتھ الوقت في وتشكل المصارف، على بالرقابة العالقة ذات والمستجدات القضایا صعید

ھذه اللجنة مجلس محافظي ال ومؤسسات النقد العربیة.المركزیةمصارفبین السلطات الرقابیة العربیة. وتتبع

*) 1992برنامج صندوق النقد العربي في مجال إنشاء وتطویر األسواق المالیة العربیة (-31
صندوق النقد العربي

سم.21صفحة؛16

العربیة والمعوقات الرئیسیة المالیة یوجز أوضاع األسواق عمللتطویرھا،كتیب ومكوناتالصندوق،واستراتیجیة
عمل برنامج الصندوق، ومجاالت المعونة الفنیة ومجاالت التعاون المشترك بین الصندوق والمؤسسات العربیة األخرى.

*) 1990المسیرة والتوجھ (العربي:صندوق النقد -32

صندوق النقد العربي
سم.16صفحة؛29

ونشاطھبدور الصندوقكتیب یھدف إلى تعریف المسئولین والدارسین والمھتمین بالشئون االقتصادیة والمالیة والنقدیة، 
منوتطلعاتھ. بھ الصندوق یقوم الكتیب خالصة لما منأعمال،ویقدم إلیھ یطمح توجھات، وما من یستشرفھ وما
انجازات.

8

 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي
 سم.  24 صفحة؛ 31 

كتیب تعریفي یستعرض نشأة الصندوق وأغراضھ ووسائلھ، والتنظیم واإلدارة والموارد. ویتناول أیضا نشاط الصندوق  
التجارة، والمعونة الفنیة والتدریب، ویتوفر باللغتین العربیة في مجال أسواق األوراق المالیة العربیة ونشاطھ في مجال  

 واالنجلیزیة، وإلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.

)2017النشاط اإلقراضي ( العربي:صندوق النقد  -24
 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 45

یتناول سیاسة واجراءات اإلقراض وأنواع القروض . لصندوق النقد العربيكتیب تعریفي عن النشاط اإلقراضي 
) 2004-1989) والثانیة (1988-1978األولي ( ةوالتسھیالت، والتطور في النشاط اإلقراضي للصندوق في المرحل 

 الكتیب متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.). و2016-2005الثالثة (و

)2017المعونة الفنیة ( العربي:صندوق النقد  -25
 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 93

وبعثات التي تقدمھا بعثات الصندوق في إطار النشاط اإلقراضي، كتیب تعریفي عن برنامج الصندوق للمعونة الفنیة 
معھد بالتدریب (الدورات التدریبیة والمنح التدریبیة  وفي مجال  واألنشطة اإلقلیمیة والمبادرات.    الفنیة،الصندوق للمعونة  

 ) والكتیب متوفر باللغتین العربیة واالنجلیزیة، وإلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.تدریب و بناء القدراتال

)2017( 2030المستدامة في تحقیق أھداف التنمیة دور صندوق النقد العربي  -26
 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 21

كتیب تعریفي یتناول دعم اإلصالحات االقتصادیة في الدول العربیة، وتوفیر البیئة المواتیة للمشروعات الصغیرة 
والتدریب مع ملحق بأھداف التنمیة والمتوسطة، ودعم فرص تعزیز الشمول المالي، وتنمیة وتعزیز بناء القدرات 

 . یتوفر الكتیب باللغتین العربیة واالنجلیزیة، وإلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.2030المستدامة 

كتیب تعریفي بمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة واللجان وفرق العمل المنبثقة عنھ -27
)2017( 

 محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس 
 سم.  24 صفحة؛ 46

كتیب تعریفي یحتوي على خلفیة عن المجلس وأغراضھ واللجان المنبثقة عنھ: اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، واللجنة  
العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول  العربیة لنظم الدفع والتسویة، واللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة. باإلضافة إلى فریق

 المالي في الدول العربیة وفریق االستقرار المالي في الدول العربیة.

)2016األھداف والنشاطات ( االقتصادیة:معھد السیاسات  -28
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 معھد السیاسات االقتصادیة - صندوق النقد العربي
 سم.  24 صفحة؛ 21

 
كتیب تعریفي یحتوي على األھداف والنشاطات لمعھد السیاسات االقتصادیة وتعاونھ مع المنظمات والھیئات اإلقلیمیة  

 ً  والدولیة، باإلضافة إلى الشؤون التنظیمیة واإلداریة للمعھد. والكتیب متوفر باللغتین العربیة واالنجلیزیة وإلكترونیا
 بموقع الصندوق على االنترنت.

 

 )2003مة صندوق النقد العربي في تطویر األسواق المالیة العربیة (مساھ -29
 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 25
 

وجھود  االئتمانیة،وتقییم المالءة  العربیة،كتیب تعریفي یستعرض برنامج عمل الصندوق في مجال األسواق المالیة 
ً  واالنجلیزیة،ویتوفر الكتیب باللغتین العربیة  العربیة.اإلصالح االقتصادي وتطویر األسواق المالیة  بموقع  وإلكترونیا

 الصندوق على االنترنت.
 

 )2003( اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة: نشأتھا وأھدافھا -30
 الدائرة االقتصادیة – صندوق النقد العربي

 سم.  24 صفحة؛ 21
 

اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة بدور حیوي وفعال في التنسیق بین الدول العربیة على  بھ تقوم ماكتیب تعریفي یستعرض 
صعید القضایا والمستجدات ذات العالقة بالرقابة على المصارف، وتشكل في الوقت ذاتھ آلیة نشطة لتبادل الخبرات والمعلومات  

 ومؤسسات النقد العربیة.    المركزیةمصارف بین السلطات الرقابیة العربیة. وتتبع ھذه اللجنة مجلس محافظي ال
 

 *) 1992برنامج صندوق النقد العربي في مجال إنشاء وتطویر األسواق المالیة العربیة ( -31
 صندوق النقد العربي

 سم.  21 صفحة؛ 16
 

ومكونات  الصندوق،واستراتیجیة عمل  لتطویرھا،كتیب یوجز أوضاع األسواق المالیة العربیة والمعوقات الرئیسیة 
 عمل برنامج الصندوق، ومجاالت المعونة الفنیة ومجاالت التعاون المشترك بین الصندوق والمؤسسات العربیة األخرى.

 

 *) 1990المسیرة والتوجھ ( العربي:صندوق النقد  -32

 صندوق النقد العربي
 سم.  16 صفحة؛ 29

 
ونشاطھ   بدور الصندوقكتیب یھدف إلى تعریف المسئولین والدارسین والمھتمین بالشئون االقتصادیة والمالیة والنقدیة،  

وما یستشرفھ من توجھات، وما یطمح إلیھ من   أعمال،ویقدم الكتیب خالصة لما یقوم بھ الصندوق من  وتطلعاتھ.
  انجازات.
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ً یاقتصاد نھایللمرأة وتمك ةیالثقافة المال زیتعز -37 ً یومال ا  )2020( ا
 كتیبات تعریفیة    –الدائرة االقتصادیة 

 رشا العشي
 سم.  24ص. ؛  23)، 5العدد (

 
. باألضافة والمالیة لفئة النساء في الدول العربیة االقتصادیة والمؤشرات، أھمیة التثقیف الماليیستعرض ھذا الكتیب 

ً ؛ وإبراز جھود الدول العربیة في تعزیز الثقافة المالیة للمرأةإلى   .جھود صندوق النقد العربي في تمكین المرأة مالیا
 

  

 10 

)III  (كتیبات تعریفیة ُموّجھ إلى الفئة العمریة الشابة في الوطن العربي 
 )2020( الشمول المالي  -33

 كتیبات تعریفیة    –الدائرة االقتصادیة 
 حنان الطیب

 سم.  24ص. ؛  23)، 1العدد (
 

لماذا یتكاتف العالم وأھمیة الشمول المالي للفرد واألسرة والمجتمع ومعنى الشمول المالي ى الى یتطرق الكتیب التعریف
العالقة بین الشمول المالي و االستقرار المالي وكیف یساعد في خفض  باألضافة إلى  لتحقیق ھدف الشمول المالي

 .یف یساھم صندوق النقد العربي في دعم الشمول المالي في الدول العربیةكو الفقر و البطالة
 

 )Basics of Finance  )2020 -ساسیات التمویل ا -34
 كتیبات تعریفیة    –الدائرة االقتصادیة 

 رانیا سلیمان
 سم.  24ص. ؛  46)، 2العدد (

 
یستھدف تنمیة المسؤولیة المالیة عند الشباب  حیثیقع ھذا الكتیب باللغتین اللغة العربیة واإلنجلیزیة في كتاب واحد، 

على  اً عن التمویل لمساعدتھمعاما ممن لدیھم معرفة محدودة أو معدومة مسبق18و 11الذین تتراوح أعمارھم بین 
 .اتخاذ قرارات مالیة ذكیة في وقت مبكر من حیاتھم

 
 )2020( الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة -35

 كتیبات تعریفیة    –الدائرة االقتصادیة 
 نرمین مجدي

 سم.  24ص. ؛  32)، 3العدد (
 

وأھمیتھ في حیاتنا الیومیة بھدف نشر المعرفة بین فئات  االصطناعيیعطي ھذا الكتیب نبذة مبسطة عن مفھوم الذكاء 
 .الحیویة والمجاالتالمجتمع المختلفة، إضافة إلى إلقاء الضوء على استخداماتھ في عدد من القطاعات 

 
 )2020( التقنیات المالیة الحدیثة -36

 كتیبات تعریفیة    –الدائرة االقتصادیة 
 نفیسة الخیر

 سم.  24ص. ؛  23)، 4العدد (
 
لدى الفئة   ثةیالحد ةیالمال اتیبالتقن فيینشر الوعي التثق ةیمن صندوق النقد العربي أھم إدراكا بیإصدار ھذا الكت أتيی

وبعض التجارب وتطور المدفوعات  التقنیات المالیة الحدیثة انواعكما یتطرق إلى  .العربيالشابة بالوطن  ةیالعمر
 اإلقلیمیة.العربیة و 
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ً یاقتصاد نھایللمرأة وتمك ةیالثقافة المال زیتعز -37 ً یومال ا  )2020( ا
 كتیبات تعریفیة    –الدائرة االقتصادیة 

 رشا العشي
 سم.  24ص. ؛  23)، 5العدد (

 
. باألضافة والمالیة لفئة النساء في الدول العربیة االقتصادیة والمؤشرات، أھمیة التثقیف الماليیستعرض ھذا الكتیب 

ً ؛ وإبراز جھود الدول العربیة في تعزیز الثقافة المالیة للمرأةإلى   .جھود صندوق النقد العربي في تمكین المرأة مالیا
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 قاتیأفضل التطب عتبرمنیاألخرى، وألن برنامج اإلكسل ھ من البحث عن خصائص  دیدون الحاجة للمز ایانیبھ یعل
شرحا للدوال المستخدمة  عیمع كل توز تم تخصیصفقد  ة،یالممكن استخدامھا في مجال الدوال اإلحصائ ةیالحاسوب

احتمالي إلى أھم   عیمع كل توز شارةتمت اإلكما  للحساب، إدخال الوسائط الالزمة قةیوشرح طر عیالتوز جادیإل
 تنبؤ...) ة،یأدوات مال ریخطر، تسع میی(مثال: تق ةیفي مجاالت العلوم المال ھاستخدامات

 
 ) 2020( تحلیل المخاطر في أدوات التمویل اإلسالمي -42

 معھد التدریب وبناء القدرات
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 
 . صفحة 68

 
كعدم التأكد والغرر   بةیالقر المعاني عن زهییالخطر وتم فیتعرتم لدراسة على النحو التالي: في الجزء الثاني تنقسم ا
  ةیبالمخاطر المصرف فیالجزء الثالث من الدراسة للتعر صصخُ  .لمعنى الخطر ةیالشرع میأقرب المفاھ عتبریالذي 
 الرابع والخامس منء الجزفى ). لیمخاطر التشغ ولة،یمخاطر السوق، مخاطر الس االئتمان، (مخاطر سةیالرئ

الجزء  فى ، أما  بیالترت ثم منشأ الخطر في ھذه األدوات على ةیاإلسالم ةیاألدوات المال عةیتناول طب تم  الدراسة
 ریتلك العقود وتأثة المخاطر التي تواج عةیبطب عالقة ھاإلسالمي مما ل لیض خصائص التموااستعر تم  السادس فقد

 التعامل مع تلك المخاطر. ةیذلك على إمكان
وھما مخاطر  ةیاإلسالم البنوك ھمن المخاطر التي تواج نیالسابع والثامن منصبا على أھم خطر نیكان اھتمام الجزئ

 المستخدمة بالبنوك ةیلیبالعقود التمو ینالخطر نیتم استعراض ھذ ثی، ح بیاالئتمان ومخاطر السوق على الترت
 في الصكوك. ضایواالستصناع والمشاركة والمضاربة السلم وأ والسلم وھي: المرابحة (والتورق) واإلجارة ةیاإلسالم

 
 )2020( المخاطر المصرفیة وطرق قیاسھا -43

 معھد التدریب وبناء القدرات
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 

 . صفحة 134
 

الخطر المتسق،  اسیوشروط مق المخاطر اسیوق ریالشائعة لتقد سییبالخطر وأنواع المقا فیلتعرا تستعرض الدراسة
: مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ةیالمخاطر المصرف ألنواع ثم خصصت الفصول الثاني والرابع والسابع والثامن

 ، وفي كل نوع من أنواع المخاطر تلك بیعلى الترت  ولة،یومخاطر الس ة،یالمصرف المحفظة ومخاطر سعر الفائدة في
 اسیأستعرض أدوات ق ثم بالعمل المصرفي وعالم المال عموما، ھبالخطر ومصادره وبعض ارتباطات فیبالتعر أبتدئ

 .خطر السوق سییومقا خطر االئتمان ، سییمقاوذلك الخطر. 
 

 )2020( العربیة: الواقع والتحدیاتاالقتصاد الرقمي في الدول  -44
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 د. الولید طلحة  ، د. سفیان قعلول
 . صفحة  47 

 
الرقمیة في الدول العربیة  التحوالتتھدف ھذه الدراسة التي تستند إلى نتائج استبیان أعده صندوق النقد العربي لرصد 

التطرق إلى عدد   خاللالرقمیة في الدول العربیة من  التحوالتوتم استیفائھ من قبل الجھات المعنیة إلى تشخیص واقع 
التي تتبناھا الدول  واالستراتیجیاتعامة عن ھذا الواقع، مثل الخطط  من المواضیع الجوھریة الكفیلة بإعطاء نظرة

القانونیة والتشریعیة المنظمة لھذا التحول. كذلك تتناول الدراسة عملیة   واألطرالعربیة لتعزیز عملیة التحول الرقمي، 
لتحتیة المساندة لعملیة التحول  الرقمي والمؤشرات المستخدمة في عملیة القیاس. كما تتطرق إلى البنیة ا االقتصادقیاس 

الرقمي في الدول العربیة. وختاما تسعى الدراسة إلى التعرف على الصعوبات والتحدیات التي تواجھ الدول العربیة في 
 .إلى استشراف الرؤى المستقبلیة باإلضافةالرقمي   االقتصادالتحول إلى 

 12 

)IVالدراسات والندوات والمحاضرات  ( 
 

 )2020( العربیةأطر الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الدول  -38
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 طارق عبدالقادر أسماعیل  ،أحمد أبوبكر بدويد. 
 . صفحة  36 
 

الحیز المالي وتحدیات ، ثم  سالیب، مقومات النجاحأللشراكة بین القطاعین العام والخاص: المفھوم، اتستعرض الدراسة ا
 اإلطار، مشاركة القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة في الدول العربیةباإلضافة إلى  .التمویل في الدول العربیة

آلیات دعم  كما تتطرق إلى  .القانوني والمؤسسي والتنظیمي للشراكة بین القطاعین العام والخاص في الدول العربیة
تداعیات مخاطر والتزامات برامج الشراكة على المالیة العامة والدین   إدارة، والشراكة بین القطاعین العام والخاص

 .العام
 

 )2020( أثر تطور القطاع المالي على النمو االقتصادي في الدول العربیة -39
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 امحمد موعش -جمال الجویني د. 
 . صفحة  15 
 

على معدل نمو الناتج  المالیة واألسواقتھدف الدراسة إلى تحدید تأثیر مجموعة من مؤشرات تطور القطاع المصرفي 
منھجیة قیاسیة تستند إلى نماذج   باستخدام)  2018-2000(الفترة    خاللجمالي الحقیقي في عشرة دول عربیة  اإلالمحلي  
أربعة دول عربیة   األولىالمجموعة    نة الدول إلى مجموعتین. تضمالزمنیة المقطعیة، حیث تم تقسیم عی  السالسلبیانات  

الثانیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج   ، بینما تضم المجموعة)وتونس ومصر والمغرب (األردنمستوردة للنفط 
 والبحرین والسعودیة و ُعمان وقطر والكویت. اإلماراتالعربیة، وھي 

 
 )2020( دلیل مصطلحات التقنیات المالیة الحدیثة -40

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة -المالیة الحدیثة  التقنیاتعمل مجموعة 
 ایمن صالح  - نوران یوسفد.  

 صفحة.   103
 

الذكاء االصطناعي  (باباً تمثلت في  13وشملت تضمن الدلیل مجموعة من أھم المصطلحات في صناعة المالیة الحدیثة 
، حمـایة البیـانات، أمن الفضاء االلكترونير، التشـفی، الحوسبة السحابیة، تقنیة قواعد البیانات المتسلسلةوتعلم االلة، 

، العملیات المصرفیة المفتوح ،التأمین باستخدام التقنیات الحدیثة ،الالمـركزیـةتقنیة السـجالت  ،الھویة الرقمیة
 لباب لمجموعة من المصطاحات العامة. ) باألضافة الترمیز، العقود الذكیة ،المـدفوعـات

 
 

 )2020( التوزیعات االحتمالیة واستخدامھا في العلوم المالیة -41
 معھد التدریب وبناء القدرات

 أحمد قندوز   مالكریعبد د. 
 . صفحة 44

 
بشكل  ھیعرفت ف ة،یواستخداما في مجال المال وعایوأكثرھا ش ةیاالحتمال عاتیالتوز أھم أنواعالدراسة تستعرض 

 من السھل التعرف صبحی ثیبح انيیالب ھبشكلھ زتیّ وم (parameters) ھعلماتومُ  عیبالتوز مختصر
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 قاتیأفضل التطب عتبرمنیاألخرى، وألن برنامج اإلكسل ھ من البحث عن خصائص  دیدون الحاجة للمز ایانیبھ یعل
شرحا للدوال المستخدمة  عیمع كل توز تم تخصیصفقد  ة،یالممكن استخدامھا في مجال الدوال اإلحصائ ةیالحاسوب

احتمالي إلى أھم   عیمع كل توز شارةتمت اإلكما  للحساب، إدخال الوسائط الالزمة قةیوشرح طر عیالتوز جادیإل
 تنبؤ...) ة،یأدوات مال ریخطر، تسع میی(مثال: تق ةیفي مجاالت العلوم المال ھاستخدامات

 
 ) 2020( تحلیل المخاطر في أدوات التمویل اإلسالمي -42

 معھد التدریب وبناء القدرات
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 
 . صفحة 68

 
كعدم التأكد والغرر   بةیالقر المعاني عن زهییالخطر وتم فیتعرتم لدراسة على النحو التالي: في الجزء الثاني تنقسم ا
  ةیبالمخاطر المصرف فیالجزء الثالث من الدراسة للتعر صصخُ  .لمعنى الخطر ةیالشرع میأقرب المفاھ عتبریالذي 
 الرابع والخامس منء الجزفى ). لیمخاطر التشغ ولة،یمخاطر السوق، مخاطر الس االئتمان، (مخاطر سةیالرئ

الجزء  فى ، أما  بیالترت ثم منشأ الخطر في ھذه األدوات على ةیاإلسالم ةیاألدوات المال عةیتناول طب تم  الدراسة
 ریتلك العقود وتأثة المخاطر التي تواج عةیبطب عالقة ھاإلسالمي مما ل لیض خصائص التموااستعر تم  السادس فقد

 التعامل مع تلك المخاطر. ةیذلك على إمكان
وھما مخاطر  ةیاإلسالم البنوك ھمن المخاطر التي تواج نیالسابع والثامن منصبا على أھم خطر نیكان اھتمام الجزئ

 المستخدمة بالبنوك ةیلیبالعقود التمو ینالخطر نیتم استعراض ھذ ثی، ح بیاالئتمان ومخاطر السوق على الترت
 في الصكوك. ضایواالستصناع والمشاركة والمضاربة السلم وأ والسلم وھي: المرابحة (والتورق) واإلجارة ةیاإلسالم

 
 )2020( المخاطر المصرفیة وطرق قیاسھا -43

 معھد التدریب وبناء القدرات
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 

 . صفحة 134
 

الخطر المتسق،  اسیوشروط مق المخاطر اسیوق ریالشائعة لتقد سییبالخطر وأنواع المقا فیلتعرا تستعرض الدراسة
: مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ةیالمخاطر المصرف ألنواع ثم خصصت الفصول الثاني والرابع والسابع والثامن

 ، وفي كل نوع من أنواع المخاطر تلك بیعلى الترت  ولة،یومخاطر الس ة،یالمصرف المحفظة ومخاطر سعر الفائدة في
 اسیأستعرض أدوات ق ثم بالعمل المصرفي وعالم المال عموما، ھبالخطر ومصادره وبعض ارتباطات فیبالتعر أبتدئ

 .خطر السوق سییومقا خطر االئتمان ، سییمقاوذلك الخطر. 
 

 )2020( العربیة: الواقع والتحدیاتاالقتصاد الرقمي في الدول  -44
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 د. الولید طلحة  ، د. سفیان قعلول
 . صفحة  47 

 
الرقمیة في الدول العربیة  التحوالتتھدف ھذه الدراسة التي تستند إلى نتائج استبیان أعده صندوق النقد العربي لرصد 

التطرق إلى عدد   خاللالرقمیة في الدول العربیة من  التحوالتوتم استیفائھ من قبل الجھات المعنیة إلى تشخیص واقع 
التي تتبناھا الدول  واالستراتیجیاتعامة عن ھذا الواقع، مثل الخطط  من المواضیع الجوھریة الكفیلة بإعطاء نظرة

القانونیة والتشریعیة المنظمة لھذا التحول. كذلك تتناول الدراسة عملیة   واألطرالعربیة لتعزیز عملیة التحول الرقمي، 
لتحتیة المساندة لعملیة التحول  الرقمي والمؤشرات المستخدمة في عملیة القیاس. كما تتطرق إلى البنیة ا االقتصادقیاس 

الرقمي في الدول العربیة. وختاما تسعى الدراسة إلى التعرف على الصعوبات والتحدیات التي تواجھ الدول العربیة في 
 .إلى استشراف الرؤى المستقبلیة باإلضافةالرقمي   االقتصادالتحول إلى 
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 )2020( أثر التركز في القطاع المصرفي على االستقرار المالـي -49
 العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  
 سم.  24 ،صفحة 24

 
، باإلضافة إلى  المالي واالستقرارقة بین التركز في القطاع المصرفي الالعوامل المؤثرة على العتستعرض الورقة 

ثم تختتم الورقة   المالي واالستقرارقة بین التركز المصرفي الدراسات وتجارب دولیة حول العمجموعة من 
المالي/   االستقرارالھاشمیة/ مستوى التركز لدى القطاع المصرفي وأثره على   األردنیةتجربة المملكة باستعراض 

 .المالي المحلي االستقراروأثرھا على  األردنیةالتنافسیة لدى البنوك 
 

 )2020( العربیةأثر قطاع السیاحة على النمو االقتصادي في الدول  -50
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 
 جمال قاسم ،د. محمد إسماعیل

 . صفحة  31 
 

، ثم یتبعھا استعراض العالميتبدأ الورقة باستعراض التطورات على صعید قطاع السیاحة والسفر على المستوى 
رصد وتتبع المتغیرات الخاصة   خاللالتطورات الخاصة بقطاع السیاحة والسفر على مستوى الدول العربیة وذلك من 

والسیاسات  اإلجراءاتوالبینیة، ومكونات صناعة السیاحة والسفر. كما تتطرق الورقة إلى  اإلجمالیةبقطاع السیاحة 
ي الدول العربیة، والتحدیات التي تواجھ القطاع وكیفیة التغلب علیھا وذلك من واقع المتخذة لمساندة قطاع السیاحة ف

في  ممثلة   الدول العربیة الغرض وتم استیفائھ من قبل الجھات المعنیة فياستبیان أعده صندوق النقد العربي لھذا 
 .لتي تم التوصل الیھا في ھذا الشأنستخدم والنتائج املدراسة باستعراض النموذج الكمي الاوزارات السیاحة. وتنتھي 

 
 )2020( الصناعة المالیة اإلسالمیة بدول المغرب العربي: الواقع والتحدیات واآلفاق -51

 معھد التدریب وبناء القدرات
 د. سفیان حمده قعلول -أحمد قندوز  معبد الكرید. 
 . صفحة 95

 
بدول المغرب العربي والتعرف على أھم التشریعات  یةاإلسالمتستھدف ھذه الدراسة استكشاف واقع الصناعة المالیة 

تواجھ ھذه الدول وطرق   تعزیزا وتدعیما لھذه الصناعة، كما تسعى إلى تحلیل أھم التحدیات التي  والقوانین التي صدرت
 مواجھتھا.

 
  )2020( التمویل إالسالميالقیمة الزمنیة للنقد في  -52

 معھد التدریب وبناء القدرات
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 
 . صفحة 47

 
شكال مع مبادئ الیتنافى بأي شكل من ا  الومنطقیة و  تثبت ھذه الدراسة أن مبدأ الخصم یقوم على أسس اقتصادیة وعلمیة

المالیة  تالستغناء عنھ في كل مجایمكن ااال الأساسیا و اإلسالمیةاستخدامھ في الصناعة  ، ما یجعلالسالمىالتمویل ا
 في الصناعة المالیة التقلیدیة. ستخداماتمثل لرأس المال كما أن لھ نفس ااال أل، إذ یحقق التوزیع ااإلسالمیة

 14 

 

المركزیة لدعم التعافي اإلقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فیروس مبادئ إرشادیة حول إستراتیجیات المصارف      -45
 )2020( كورونا المستجد

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 قسم تطویر القطاع المالي  -رامي یوسف عبیدد. 
 . صفحة 8
 

قتصادي في مرحلة ما بعد ألالمركزیة لدعم التعافي االمصارف  رشادیة حول إستراتیجیاتاألالمبادئ ھذه تم إصدار 
أن تطبیق المبادئ یخضع لحالة كل مصرف مركزي على التنویھ  بد منالكان جائحة فیروس كورونا المستجد ، و

 والوضع االقتصادي الداخلي.  ساسياألعلى حده، وأھدافھ الواردة في نظامھ 
 

 )2020( اإلئتمانحوكمة شركات ومكاتب معلومات  -46

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا

 سم.  24 ،صفحة 39
 

في تعزیز فرص الحصول   ياالئتمان ماالستعالدور نظم ، وأھمیة تطویر نظم االستعالم االئتماني تستعرض الورقة 
إلضافة إلى  ا؛ ب االستعالم االئتمانيالشروط المسبقة لتطویر نظم ، وأھمیة االئتمانیةعلى التمویل والحد من المخاطر 

 االستعالمظمة ألنلنماذج الرئیسیة اثم . االستعالم االئتمانيلنجاح أنظمة  الالزمة األساسیةالمتطلبات والشروط 
 .حوكمة شركات المعلومات االئتمانیة. وأخیراً االئتماني

 
 )2020( التقییم االئتماني السیكومتري والمعلومات البدیلة -47

 
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا
 سم.  24 ،صفحة 21

 
التمویل، من ، في تعزیز قدرة وصول األشخاص إلى التقییم السیكومیتريالھام الذي یلعبھ تستعرض الورقة الدور 

إلتزاماتھ  التي تساعد في تحلیل إستعداد وقدرة العمیل على سداد و المؤشرات النفسیة تقییم سمات الشخصیة  خالل
 المالیة.  

 
 )2020( اإلئتمانیةمعاییر ومبادئ معالجة إعتراضات العمالء على دقة البیانات  -48

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا

 سم.  24 ،صفحة 32
 

؛ باإلضافة االئتمانمكاتب معلومات  عمالءحمایة حقوق كیفیة ، و االئتمانأھمیة مكاتب معلومات تستعرض الورقة 
تجربة سلطة النقد الفلسطینیة في التعامل كما تلقي الضوء على  االئتمانتھ بمكاتب معلومات القحقوق العمیل وعإلى  

 یة.على دقة البیانات االئتمان عمالءمع إعتراضات ال
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 )2020( أثر التركز في القطاع المصرفي على االستقرار المالـي -49
 العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  
 سم.  24 ،صفحة 24

 
، باإلضافة إلى  المالي واالستقرارقة بین التركز في القطاع المصرفي الالعوامل المؤثرة على العتستعرض الورقة 

ثم تختتم الورقة   المالي واالستقرارقة بین التركز المصرفي الدراسات وتجارب دولیة حول العمجموعة من 
المالي/   االستقرارالھاشمیة/ مستوى التركز لدى القطاع المصرفي وأثره على   األردنیةتجربة المملكة باستعراض 

 .المالي المحلي االستقراروأثرھا على  األردنیةالتنافسیة لدى البنوك 
 

 )2020( العربیةأثر قطاع السیاحة على النمو االقتصادي في الدول  -50
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 
 جمال قاسم ،د. محمد إسماعیل

 . صفحة  31 
 

، ثم یتبعھا استعراض العالميتبدأ الورقة باستعراض التطورات على صعید قطاع السیاحة والسفر على المستوى 
رصد وتتبع المتغیرات الخاصة   خاللالتطورات الخاصة بقطاع السیاحة والسفر على مستوى الدول العربیة وذلك من 

والسیاسات  اإلجراءاتوالبینیة، ومكونات صناعة السیاحة والسفر. كما تتطرق الورقة إلى  اإلجمالیةبقطاع السیاحة 
ي الدول العربیة، والتحدیات التي تواجھ القطاع وكیفیة التغلب علیھا وذلك من واقع المتخذة لمساندة قطاع السیاحة ف

في  ممثلة   الدول العربیة الغرض وتم استیفائھ من قبل الجھات المعنیة فياستبیان أعده صندوق النقد العربي لھذا 
 .لتي تم التوصل الیھا في ھذا الشأنستخدم والنتائج املدراسة باستعراض النموذج الكمي الاوزارات السیاحة. وتنتھي 

 
 )2020( الصناعة المالیة اإلسالمیة بدول المغرب العربي: الواقع والتحدیات واآلفاق -51

 معھد التدریب وبناء القدرات
 د. سفیان حمده قعلول -أحمد قندوز  معبد الكرید. 
 . صفحة 95

 
بدول المغرب العربي والتعرف على أھم التشریعات  یةاإلسالمتستھدف ھذه الدراسة استكشاف واقع الصناعة المالیة 

تواجھ ھذه الدول وطرق   تعزیزا وتدعیما لھذه الصناعة، كما تسعى إلى تحلیل أھم التحدیات التي  والقوانین التي صدرت
 مواجھتھا.

 
  )2020( التمویل إالسالميالقیمة الزمنیة للنقد في  -52

 معھد التدریب وبناء القدرات
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 
 . صفحة 47

 
شكال مع مبادئ الیتنافى بأي شكل من ا  الومنطقیة و  تثبت ھذه الدراسة أن مبدأ الخصم یقوم على أسس اقتصادیة وعلمیة

المالیة  تالستغناء عنھ في كل مجایمكن ااال الأساسیا و اإلسالمیةاستخدامھ في الصناعة  ، ما یجعلالسالمىالتمویل ا
 في الصناعة المالیة التقلیدیة. ستخداماتمثل لرأس المال كما أن لھ نفس ااال أل، إذ یحقق التوزیع ااإلسالمیة
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 )2020( إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة -57
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  24 صفحة؛  129

 
بین مخاطر  القةالنظري للعلتحلیل ا ،إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي في الدول العربیةتستعرض الدراسة 

دارة التنفیذیة في ضبط إلدور مجلس إدارة البنك وا، ثر على إستقرارمصادر تمویل البنكاألالسوق ومخاطر السیولة و
؛ ثم بعض الطرق المستخدمة للتنبؤ بمخاطر السوقو، منھجیات تقییم محفظة المتاجرةفة إلى ا، باألضمخاطر السوق

.العربیة فیما یخص إطار مخاطر السوقتجارب الدول تختم ب  

 

 )2020( في الدول العربیة IIIتطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل  -58
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 د. عبد الكریم قندوز ،د. سفیان قعلول ،د. ھبة عبد المنعم
 . صفحة 55

 
ً  :ًأوالتتناول الدراسة  الدعامة األولى وفاء البنوك المتوافقة مع  :البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة، ثانیا

،  3الشریعة بمتطلبات كفایة رأس المال، ثالثاً: وفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلب السیولة في إطار بازل 
 ً  ، خامساً: الدعامة الثانیة لمتطلبات3وفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلب الرفع المالي في إطار بازل  :رابعا
انضباط السوق. 3سادساً: الدعامة الثالثة لمتطلبات بازل   3،بازل  

 

 )2020( قاموس مصطلحات نظم الدفع والتسویة -59
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة
 . صفحة 120

 
المصطلحات باللغتین اإلنجلیزیة و العربیة باإلضافة إلى التعریف باللغة   والتسویةمصطلحات نظم الدفع یقدم قاموس 

 مصطلح في نظم الدفع و التسویة.  551العربیة. وضم القاموس 
 

 )2020( قاموس مصطلحات المعلومات االئتمانیة -60
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

  ةیللمعلومات االئتمان ةیاللجنة العرب
 . صفحة 47

 
ن المصطلحات باللغتین اإلنجلیزیة و العربیة باإلضافة إلى التعریف باللغتی  مصطلحات نظم الدفع والتسویةیقدم قاموس  

 نظم الدفع و التسویة. بمصطلحات مقسم ھجائي . القاموس و اإلنجلیزیة العربیة
 

 )ICAAP  )2020 –التقییم الداخلي لكفایة رأس المال  -61
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
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 )2020( دور التمویل اإلسالمي في حاالت الجوائح -53

 وبناء القدراتمعھد التدریب 
 أحمد قندوز   معبد الكرید. 
 . صفحة 99
 

الجوائح، فابتدأت بالتعریف  حاالتلمعالجة  االقتصادفي مجال  اإلسالمیةأھم ما وفرتھ الشریعة  الدراسة تستعرض
القریبة كالوباء المتفشي والعذر والنازلة والظرف الطارئ والقوة القاھرة، ثم  األخرىبالجائحة وتمییزھا عن المعاني 

تناولت بالتفصیل تطبیقات ما یمكن أن نصطلح على تسمیتھ بنظریات الجوائح والتي تشمل: نظریة القوة القاھرة ونظریة 
ثم تختم أو لھا اعتبار فیھ،    سالمياإلالظروف الطارئة، ونظریة وضع الجوائح، وھي إما نظریات تستند أساسا إلى الفقھ  

 .للجوائح االقتصادیة اآلثارمن آلیات وأدوات لتقلیل  اإلسالميتناول ما یتیحھ التمویل ب

 
 )2020( ھمیة النظامیةذات اال مبادئ التعامل مع الشركات العائلیة -54

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 قسم تطویر القطاع المالي –یوسف عبید، غسان أبو مویس رامي د. 
 . صفحة 12

 
المتزایدة لدور الشركات  لألھمیةونظراً  األعضاءإطار حرص صندوق النقد العربي على تقدیم المشورة لدولھ  في

ً   المالي، الذي  االستقراربالتالي تعزیز    و  االقتصادیةالعائلیة في دعم المشاریع   في   االقتصادیةللسیاسات    یعد ھدفاً رئیسیا
 .النظامیة األھمیةالعائلیة ذات  الدول العربیة، قام الصندوق بإعداد مبادئ التعامل مع الشركات

 
 

 مبادئ إرشادیة حول كیفیة التخلي عن أسعار الفائدة المرجعیة اللیبور واآلیبورس لتعزیز االستقرار المالي -55
)2020( 

 مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة 
 قسم تطویر القطاع المالي  -رامي یوسف عبیدد. 
 . صفحة 9
 

 ونظرا تطویر القطاع المالي،  في مجال ألعضاءفي إطار حرص صندوق النقد العربي على تقدیم المشورة لدولھ ا
أعد الصندوق مبادئ إرشادیة عامة،   المالي،االستقرار لحد من المخاطر التي قد تؤثر سلباً على افي  الموضوع ألھمیة

 (IBORs) یبورساآلو(LIBOR) مضمنة في ھذه الوثیقة، حول كیفیة التخلي عن أسعار الفائدة المرجعیة اللیبور
 .المالي االستقرارلتعزیز 

 
     )2020( قاموس مصطلحات الرقابة المصرفیة  -56

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 . صفحة 54
 

حات الرقابة المصرفیة المصطلحات بثالث لغات ھي اللغة اإلنجلیزیة و العربیة و الفرنسیة یقدم قاموس مصطل
 العربیة. باألضافة إلى التعریف بالمصطلح باللغة 
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 )2020( إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة -57
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  24 صفحة؛  129

 
بین مخاطر  القةالنظري للعلتحلیل ا ،إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي في الدول العربیةتستعرض الدراسة 

دارة التنفیذیة في ضبط إلدور مجلس إدارة البنك وا، ثر على إستقرارمصادر تمویل البنكاألالسوق ومخاطر السیولة و
؛ ثم بعض الطرق المستخدمة للتنبؤ بمخاطر السوقو، منھجیات تقییم محفظة المتاجرةفة إلى ا، باألضمخاطر السوق

.العربیة فیما یخص إطار مخاطر السوقتجارب الدول تختم ب  

 

 )2020( في الدول العربیة IIIتطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل  -58
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 د. عبد الكریم قندوز ،د. سفیان قعلول ،د. ھبة عبد المنعم
 . صفحة 55

 
ً  :ًأوالتتناول الدراسة  الدعامة األولى وفاء البنوك المتوافقة مع  :البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة، ثانیا

،  3الشریعة بمتطلبات كفایة رأس المال، ثالثاً: وفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلب السیولة في إطار بازل 
 ً  ، خامساً: الدعامة الثانیة لمتطلبات3وفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلب الرفع المالي في إطار بازل  :رابعا
انضباط السوق. 3سادساً: الدعامة الثالثة لمتطلبات بازل   3،بازل  

 

 )2020( قاموس مصطلحات نظم الدفع والتسویة -59
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة
 . صفحة 120

 
المصطلحات باللغتین اإلنجلیزیة و العربیة باإلضافة إلى التعریف باللغة   والتسویةمصطلحات نظم الدفع یقدم قاموس 

 مصطلح في نظم الدفع و التسویة.  551العربیة. وضم القاموس 
 

 )2020( قاموس مصطلحات المعلومات االئتمانیة -60
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

  ةیللمعلومات االئتمان ةیاللجنة العرب
 . صفحة 47

 
ن المصطلحات باللغتین اإلنجلیزیة و العربیة باإلضافة إلى التعریف باللغتی  مصطلحات نظم الدفع والتسویةیقدم قاموس  

 نظم الدفع و التسویة. بمصطلحات مقسم ھجائي . القاموس و اإلنجلیزیة العربیة
 

 )ICAAP  )2020 –التقییم الداخلي لكفایة رأس المال  -61
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
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عرض الدراسة أھم الدراسات السابقة للتكامل المالي بین دول العالم عامة، وبین الدول العربیة واالقتصادات تست

المنھجیة القیاسیة المستخدمة في الدراسة. أما القسم الثالث فیقدم وتستعرض أیضاً في القسم الثاني العالمیة خاصة. 
المالیة العربیة والعالمیة وقیاس حجم االرتباطات بینھا إلبراز الفوائد المحتملة  تحلیال للبیانات لدراسة سلوك األسواق 
الرابع نتائج تقدیر النماذج المستخدمة في الدراسة. تختتم الدراسة ببعض  من تنویع محافظ األسھم. یناقش القسم

 .التوصیات المستخلصة من النتائج التي تم التوصل إلیھا
 

 )2020( االقتصادي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة التخطیط االستراتیجي -66
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 الولید طلحة د. 
 . صفحة  129 
 

قتصادیة  ستراتیجیة االھداف لعل من أھمھا التعرف على: الرؤى / الخطط االألجملة من ا یستھدف الكتاب تحقیق
العربیة على المستویین الوطني والمؤسسي بھدف تبادل التجارب بین الدول  في الدول  جلألمتوسطة وطویلة ا

قتصادیة للدول العربیة الستراتیجیة االداء بإطار الرؤى/ الخطط األعلى منھجیة قیاس ا  وة على الوقوفالالعربیة. ع
قتصادیة والنقدیة الت االالرئیسة. وكذلك أھداف وأولویات وتحدیات الدول العربیة في المجا قتصادیةالومؤسساتھا ا

قتصادیة المعلنة، لتعزیز اتساق برامج ومبادرات صندوق النقد ستراتیجیة/ االوخططھا اال والمالیة في إطار رؤاھا
ولویات. وھو ما یصب في مجملھ في إطار تبادل الخبرات والتجارب العربیة في مجال التخطیط األ العربي مع تلك

 قتصادیة. الادیة لدعم النمو والتنمیة اقتصالورسم السیاسات ا قتصاديألا
 

 )2020( المنافسة المصرفیة والشمول المالي في الدول العربیة -67
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 كریم زایديھبة عبد المنعم و د. 
 . صفحة  49 

 
سواًء  الدول العربیة والمحددات المرتبطة بالمنافسة المصرفیة في األمورتھتم ھذه الدراسة بالوقوف على عدد من 

في قرارات   أو سلوك السوق المصرفیة المتمثل ، (Structure Market) بمحددات ھیكل السوقفیما یتعلق 
المالي، إضافة إلى   وتأثیراتھا على مستوى الشمول األخرى أو غیرھا من المحددات ( behavior Market)  التسعیر

لقاء الضوء على الجھود التي بذلت من قبل بعض الدول العربیة لدعم مستویات المنافسة المصرفیة في السنوات إ
التشریعي والتنظیمي وضمان التسعیر الحر والعادل للخدمات المصرفیة، بھدف  اإلطارعلى صعید  األخیرةالعشر 

 . م الشمول الماليالخروج ببعض التوصیات على صعید عملیة صنع القرار تساھم في دع
 

 )2020( الضرائب على الخدمات واألدوات المالیة في الدول العربیة -68
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 طارق إسماعیل.
 . صفحة  49 

 
الخصوص   على الوضع الراھن للضرائب على القطاع المالي بشكل عام، وعلى وجھ الدراسة إلى الوقوف تھدف

دوات المالیة في الدول العربیة. ذلك بغرض ألوا ضریبة القیمة المضافة وضریبة المبیعات على الخدماتتطبیق 
المالیة،  دواتألوالتعرف على تجارب الدول في مجال المعاملة الضریبیة للخدمات وا الوقوف على نطاق تطبیقھا،

من تعزیز تبادل التجارب والخبرات  بما یُمّكن المستفادةص الدروس الوإبراز التحدیات التي تواجھ تطبیقھا، واستخ
 .في ھذا المجال
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 . صفحة 73
 
ھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال وعملیة المراجعة الرقابیة الالحقة لعملیة ت

في الدول العربیة،   (ICAAP)المال من خالل استعراض األطر التنظیمیة لعملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس  ،التقییم
إضافة إلى الوقوف على المنھجیات واألسالیب الرقابیة المستخدمة من قبل السلطات الرقابیة لمراجعة وتقییم عملیات 

 تخدمة لدى المصارف. التقییم الداخلي لرأس المال، واألسالیب الداخلیة المس

 
 )2020( ) على البنوك العربیة IFRS9تحدیات تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (  -62

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
صندوق النقد  –أبومویس غسان ، لجنة الرقابة في الجمھوریة اللبنانیة –حمد صفا أ/   اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 العربي
 . صفحة 59
 

یف األصول المالیة ن) خصوصاً فیما یتعلق بتصIFRS9تناقش الورقة أھم متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة (
واإلطار الجدید للتدنّي في قیمة األصول، باإلضافة إلى معالجة المخصصات المحاسبیة عند تطبیق معیار كفایة رأس 

)، مع التركیز على تجربة الجمھوریة IFRS9) وذلك بفعل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (IIIالمال (بازل 
 اللبنانیة في ھذا المجال.  

 
 )2020( في الدول العربیة IIIتطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل  -63

 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 
 د. ھبة عبد المنعم د. سفیان قعلول د. عبد الكریم قندوز 

 . صفحة  55 
 

في البنوك المتوافقة مع الشریعة  III الصندوق لرصد تطبیق متطلبات بازل  تستعرض الدراسة نتائج االستبیان الذي قدمھ
رز وكذلك التحدیات القائمة للوفاء بھذه المتطلبات، وجھود السلطات محال في الدول العربیة بھدف تحدید مستوى التقدم

ً  13شرافیة في ھذا الصدد وتم استیفائھ من قبل إلا ً  بنكا  .مركزیاً عربیا

 
 )2020( ومشروعات البنیة التحتیة في الدول العربیةدور االٴسواق المالیة في تمویل التنمیة  -64

 نوران یوسف د. /  أمانة مجلس وزراء المالیة العرب
 سم.  24  ،صفحة  86

 
المالیة في  سواق ألا ستبیان " دوراللالعربیة التي استجابت  جزاء على إجابات الدولاألتعتمد الدراسة في العدید من 

ردنیة ألالعربي، وھي المملكة ا ومشروعات البنیة التحتیة في الدول العربیة" الذي أعده صندوق النقد تمویل التنمیة
مان وجمھوریة السودان وسلطنة ع ودولة الكویت والجمھوریة اللبنانیة الھاشمیة والمملكة العربیة السعودیة

 وجمھوریة مصر العربیة والمملكة المغربیة.
 
 

 )2020(  قیاس اندماج األسواق المالیة العربیة في األسواق العالمیة -65
 1العدد  دراسات تطویر القطاع المالي -الدائرة االقتصادیة 

 جمال بن حبیب الجوینيد. 
 سم.  24  ،صفحة  52 
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عرض الدراسة أھم الدراسات السابقة للتكامل المالي بین دول العالم عامة، وبین الدول العربیة واالقتصادات تست

المنھجیة القیاسیة المستخدمة في الدراسة. أما القسم الثالث فیقدم وتستعرض أیضاً في القسم الثاني العالمیة خاصة. 
المالیة العربیة والعالمیة وقیاس حجم االرتباطات بینھا إلبراز الفوائد المحتملة  تحلیال للبیانات لدراسة سلوك األسواق 
الرابع نتائج تقدیر النماذج المستخدمة في الدراسة. تختتم الدراسة ببعض  من تنویع محافظ األسھم. یناقش القسم

 .التوصیات المستخلصة من النتائج التي تم التوصل إلیھا
 

 )2020( االقتصادي والرؤى المستقبلیة في الدول العربیة التخطیط االستراتیجي -66
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 الولید طلحة د. 
 . صفحة  129 
 

قتصادیة  ستراتیجیة االھداف لعل من أھمھا التعرف على: الرؤى / الخطط االألجملة من ا یستھدف الكتاب تحقیق
العربیة على المستویین الوطني والمؤسسي بھدف تبادل التجارب بین الدول  في الدول  جلألمتوسطة وطویلة ا

قتصادیة للدول العربیة الستراتیجیة االداء بإطار الرؤى/ الخطط األعلى منھجیة قیاس ا  وة على الوقوفالالعربیة. ع
قتصادیة والنقدیة الت االالرئیسة. وكذلك أھداف وأولویات وتحدیات الدول العربیة في المجا قتصادیةالومؤسساتھا ا

قتصادیة المعلنة، لتعزیز اتساق برامج ومبادرات صندوق النقد ستراتیجیة/ االوخططھا اال والمالیة في إطار رؤاھا
ولویات. وھو ما یصب في مجملھ في إطار تبادل الخبرات والتجارب العربیة في مجال التخطیط األ العربي مع تلك

 قتصادیة. الادیة لدعم النمو والتنمیة اقتصالورسم السیاسات ا قتصاديألا
 

 )2020( المنافسة المصرفیة والشمول المالي في الدول العربیة -67
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 كریم زایديھبة عبد المنعم و د. 
 . صفحة  49 

 
سواًء  الدول العربیة والمحددات المرتبطة بالمنافسة المصرفیة في األمورتھتم ھذه الدراسة بالوقوف على عدد من 

في قرارات   أو سلوك السوق المصرفیة المتمثل ، (Structure Market) بمحددات ھیكل السوقفیما یتعلق 
المالي، إضافة إلى   وتأثیراتھا على مستوى الشمول األخرى أو غیرھا من المحددات ( behavior Market)  التسعیر

لقاء الضوء على الجھود التي بذلت من قبل بعض الدول العربیة لدعم مستویات المنافسة المصرفیة في السنوات إ
التشریعي والتنظیمي وضمان التسعیر الحر والعادل للخدمات المصرفیة، بھدف  اإلطارعلى صعید  األخیرةالعشر 

 . م الشمول الماليالخروج ببعض التوصیات على صعید عملیة صنع القرار تساھم في دع
 

 )2020( الضرائب على الخدمات واألدوات المالیة في الدول العربیة -68
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 طارق إسماعیل.
 . صفحة  49 

 
الخصوص   على الوضع الراھن للضرائب على القطاع المالي بشكل عام، وعلى وجھ الدراسة إلى الوقوف تھدف

دوات المالیة في الدول العربیة. ذلك بغرض ألوا ضریبة القیمة المضافة وضریبة المبیعات على الخدماتتطبیق 
المالیة،  دواتألوالتعرف على تجارب الدول في مجال المعاملة الضریبیة للخدمات وا الوقوف على نطاق تطبیقھا،

من تعزیز تبادل التجارب والخبرات  بما یُمّكن المستفادةص الدروس الوإبراز التحدیات التي تواجھ تطبیقھا، واستخ
 .في ھذا المجال

 



20

 21 

العربیة. كما یعتبر وثیقة  األسواقالمال العالمیة وكذلك  تبنیھا في أسواق تم الممارسات التي ألفضل یمثل الدلیل رصدا
والكفاءة في  االستقرارفي تحقیق  اإلشرافیةمتجددة قابلة للتطویر والتحسین بما ینسجم مع تحقیق أھداف السلطات 

 .عمل أسواق المال العربیة
 

تداعیات أثر فیروس كورونا المستجد المبادىء اإلرشادیة العامة حول" كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع  -73
 )2020( على االستقرار المالي"

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 قسم تطویر القطاع المالي  -رامي یوسف عبیدد. 
 ات.صفح  9
 

والمالیة   االقتصادیة اإلصالحاتفي مجال  األعضاءفي إطار حرص صندوق النقد العربي على تقدیم الدعم لدولھ  
المالي في المنطقة العربیة، وعلى ضوء المناقشات التي تمت في  االستقراروالنقدیة التي تسعى إلى تعزیز 

افظي المصارف المركزیة وأعضاء اللجنة  التشاوریة العدیدة التي نظمھا الصندوق على مستوى مح االجتماعات
لتعزیز الشمول المالي ومجموعة عمل  اإلقلیميالمالي وفریق العمل  االستقرارالعربیة للرقابة المصرفیة وفریق عمل 

العامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة   اإلرشادیةالتقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة، تم إصدار المبادئ 
 .  المالي االستقرارسات النقد العربیة مع تداعیات أثر فیروس كورونا المستجد على مقومات ومؤس

 
مبادئ إرشادیة عامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع تداعیات الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ  -74

 )2020( على النظام المصرفي واالستقرار المالي
 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي 

 قسم تطویر القطاع المالي  -رامي یوسف عبیدد. 
 صفحة.  10
 

في مجال تطویر القطاع المالي بما یساھم في  األعضاءفي إطار حرص صندوق النقد العربي على تقدیم الدعم لدولھ  
العامة المضمنة   اإلرشادیة المالي والوصول للخدمات المالیة في المنطقة العربیة، تم إعداد المبادئ  االستقرارتعزیز 

في ھذه الوثیقة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مع تداعیات الكوارث الطبیعیة 
 .المالي في الدول العربیة واالستقراروتغیرات المناخ على النظام المصرفي 

 
 )2020( حوكمة الشركات العائلیة في الدول العربیة -75

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 ةالولید طلحد. ، المصطفى بنتور، رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  24 صفحة؛  79
 

بینما العالم،  مستوىالشركات العائلیة على   تعریف وواقعتناول الجزء األول ء، زاث أجالیكل الدراسة الى ثھیم ستم تق
ا مالعائلیة. أ الشركاتلى حوكمة إ باإلضافةأداء الشركات العائلیة والتحدیات التي تواجھھا،  جزء الثاني علىاحتوى ال

 .تائج والتوصیاتنن المالعربیة، وتخلص الدراسة بعدد  الدولفي  العائلیة الشركاتحوكمة  ستعرضفی الثالثء زالج
 
 )2020( دور مركزیة المخاطر في تسھیل تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -76

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
  ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا

 سم.  24 صفحة؛  29
 

 20 

 
 )2020( سیاسات التجارة الخارجیة في الدول العربیة -69

 66دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 
 محمد إسماعیل و جمال قاسمد. 

 سم.  24 صفحة؛   55 
 

العربیة، وموقفھا من االنضمام لمنظمة  المتعلقة بالتجارة الخارجیة في الدولتلقي الدراسة الضوء على السیاسات 
تقف حائال أمام انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة والجھود التي  التجارة العالمیة. إضافة إلى التحدیات التي كانت

  االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة. إلىالتغلب على تلك التحدیات والوفاء بمتطلبات  بذلتھا السلطات في سبیل
تستعرض الدراسة حجم   جانب موقف الدول العربیة من االنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى. كما

الدراسة إلى نتائج استبیان تم استیفاؤه من قبل الجھات  التبادل التجاري للدول العربیة مع الشركاء التجاریین. تستند
كل من اإلمارات والبحرین والسعودیة والسودان والعراق وفلسطین ولبنان  ة في تسع دول عربیة بما یشملالمعنی

 والیمن. والمغرب
 

 )2020( منھجیة احتساب مؤشر االستدامة المالیة: حالة تطبیقیة لبعض الدول العربیة -70
 65دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 

 امحمد موعش
 سم.  24 صفحة؛   47 

ستدامة المالیة، في حین یتناول الحتساب مؤشر اال طار النظري إلول األقدم الجزء اتنقسم الدراسة إلى ثالثة أقسام ی
نتائج  ت التطبیقیة للدول العربیة والبیانات المتضمنة في نموذج دینامیكیة الدین العام وأھمالالثاني والثالث الحا الجزء

من البیانات  حصائیة المستخدمة في الدراسة، تم اعتماد مصادر متنوعةالبخصوص البیانات اوواستنتاجات الدراسة. 
لصندوق النقد العربي، اإلحصائیة وقاعدة البیانات   ، 2019قتصادي العربي الموحد لعام المنھا إحصاءات التقریر ا

إضافة إلى بیانات مالیة الحكومة  ،2019أكتوبر   الدولي إصدارالنقد قتصاد العالمي لصندوق الوقاعدة بیانات آفاق ا
 المختارة.الصادرة عن وزارات المالیة للدول العربیة 

 
 )2020( التداعیات االقتصادیة لفیروس كورونا الُمستجد على الدول العربیة -71

 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 
 الولید طلحة د. 

 . صفحة  47 
 

كما تسعى إلى إبراز الجھود   .لفیروس كورونا على الدول العربیة االقتصادي األثرتھدف الدراسة إلى الوقوف على  
إلى بعض  باالستنادالعربیة  االقتصاداتالدولیة والعربیة المبذولة للقضاء على الوباء مع تسلیط الضوء على 

جھود السلطات الوطنیة في الدول العربیة ودور المتاحة حتى لحظة إعداد الدراسة. كما تتناول  اإلحصاءات
للفیروس  االقتصادیةإلى وزارات المالیة لمواجھة التداعیات  باإلضافةالمصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 .والحیلولة دون انتشاره
 

تداعیات األزمات على أسواق المال دلیل اإلجراءات والمبادئ اإلرشادیة العامة لتعامل السلطات االشرافیة مع  -72
 )2020( في الدول العربیة

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 قسم تطویر القطاع المالي -غسان أبو مویس

 صفحة.  8
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العربیة. كما یعتبر وثیقة  األسواقالمال العالمیة وكذلك  تبنیھا في أسواق تم الممارسات التي ألفضل یمثل الدلیل رصدا
والكفاءة في  االستقرارفي تحقیق  اإلشرافیةمتجددة قابلة للتطویر والتحسین بما ینسجم مع تحقیق أھداف السلطات 

 .عمل أسواق المال العربیة
 

تداعیات أثر فیروس كورونا المستجد المبادىء اإلرشادیة العامة حول" كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع  -73
 )2020( على االستقرار المالي"

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 قسم تطویر القطاع المالي  -رامي یوسف عبیدد. 
 ات.صفح  9
 

والمالیة   االقتصادیة اإلصالحاتفي مجال  األعضاءفي إطار حرص صندوق النقد العربي على تقدیم الدعم لدولھ  
المالي في المنطقة العربیة، وعلى ضوء المناقشات التي تمت في  االستقراروالنقدیة التي تسعى إلى تعزیز 

افظي المصارف المركزیة وأعضاء اللجنة  التشاوریة العدیدة التي نظمھا الصندوق على مستوى مح االجتماعات
لتعزیز الشمول المالي ومجموعة عمل  اإلقلیميالمالي وفریق العمل  االستقرارالعربیة للرقابة المصرفیة وفریق عمل 

العامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة   اإلرشادیةالتقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة، تم إصدار المبادئ 
 .  المالي االستقرارسات النقد العربیة مع تداعیات أثر فیروس كورونا المستجد على مقومات ومؤس

 
مبادئ إرشادیة عامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع تداعیات الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ  -74

 )2020( على النظام المصرفي واالستقرار المالي
 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي 

 قسم تطویر القطاع المالي  -رامي یوسف عبیدد. 
 صفحة.  10
 

في مجال تطویر القطاع المالي بما یساھم في  األعضاءفي إطار حرص صندوق النقد العربي على تقدیم الدعم لدولھ  
العامة المضمنة   اإلرشادیة المالي والوصول للخدمات المالیة في المنطقة العربیة، تم إعداد المبادئ  االستقرارتعزیز 

في ھذه الوثیقة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مع تداعیات الكوارث الطبیعیة 
 .المالي في الدول العربیة واالستقراروتغیرات المناخ على النظام المصرفي 

 
 )2020( حوكمة الشركات العائلیة في الدول العربیة -75

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 ةالولید طلحد. ، المصطفى بنتور، رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  24 صفحة؛  79
 

بینما العالم،  مستوىالشركات العائلیة على   تعریف وواقعتناول الجزء األول ء، زاث أجالیكل الدراسة الى ثھیم ستم تق
ا مالعائلیة. أ الشركاتلى حوكمة إ باإلضافةأداء الشركات العائلیة والتحدیات التي تواجھھا،  جزء الثاني علىاحتوى ال

 .تائج والتوصیاتنن المالعربیة، وتخلص الدراسة بعدد  الدولفي  العائلیة الشركاتحوكمة  ستعرضفی الثالثء زالج
 
 )2020( دور مركزیة المخاطر في تسھیل تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -76

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
  ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا

 سم.  24 صفحة؛  29
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تم إصدار   لتعزیز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة، اإلقلیميوفریق العمل 
العامة التالیة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مع تداعیات فیروس  اإلرشادیةالمبادئ 

من جانب آخر، سعت المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  .المالي االستقراركورونا المستجد على مقومات 
 االستقرارلتخفیف تداعیات فیروس كورونا المستجد على  الالزمة اإلجراءات اتخاذبالتنسیق مع الحكومات إلى 

 .المالي
 
 

 )2020( منظومة حل االزمات المصرفیة ونظام ضمان الودائع: األدوار واالھداف -81
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 صندوق النقد العربي -یوسف عبید رامي د.  /  بنك المغرب -عبد الرحیم الناصري 
 سم.  24 صفحة؛  80
 

منظومة تسویة أو حل األزمات المصرفیة وأھدافھ وأدواتھ، ودور تھدف الدراسة إلى تقدیم نظرة عامة عن مفھوم 
 الودائع في منظومة إدارة األزمات، إضافة إلى تجارب الدول العربیة بالخصوص. ضمان 

 
 

 ) 2020( المالیة اإلسالمیةمفھوم التحوط في  -82
 عبد الكریم أحمد قندوزد. معھد التدریب وبناء القدرات / 

 سم.  24 صفحة؛   81 
 

ط و؛ باإلضافة إلى مفھوم التحللتحوط في الفكر التقلیدي وتقنیات إدارة الخطرتنناول الدراسة بالتفصیل اإلطار النظري  
بعض تطبیقات التحوط ( الطبیعي والتعاقدي) في علم المالیة اإلسالمیة، والجزء الثالث و األخیر من الدراسة یتناول  في  

 المالیة اإلسالمیة من خالل مجموعة من األدوات والعقود. 
 
 
 

 )2020( استھداف التضخم: تجارب عربیة ودولیة -83
 62العدد دراسات اقتصادیة   -الدائرة االقتصادیة 

 الولید طلحة د. ھبة عبد المنعم و د. 
 سم.  24 صفحة؛   49 

 
التضخم. كما تتطرق الدراسة إلى   ستھدافالقلیمیة إلتھتم ھذه الدراسة بإلقاء الضوء على عدد من التجارب الدولیة وا 

صانعي السیاسات عند تصمیمھا، ونتائج الدراسات التي   ستراتیجیة، والتحدیات التي تواجھالطر المختلفة لتلك األتحدید ا
قتصادیین المختلفة فیما یتعلق بمزایا القتصادي، وآراء االداء ااأل ستراتیجیة في تحسیناالاھتمت بقیاس كفاءة تلك 

خیر تقییم عام لسیاسة استھداف التضخم  األكما ستعرض الدراسة في الجزء  وعیوب استراتیجیة استھداف التضخم،
إلى تجارب الدول  استناداَ    عكاسات على صعید السیاساتالنوا  التي مرت منذ بدء تطبیقھا،  بع الماضیةاألرالعقود    اللخ

 المتقدمة ًوالنامیة في تطبیق ھذه السیاسة.

 
 ) 2020( العربیة االقتصاداتأسبابھا وآثارھا على  : التوترات التجاریة بین الوالیات المتحدة األمریكیة والصین -84

 60دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 
  ھبة عبد المنعم د. والحسني عرفان د. 
 سم.  24صفحة؛     95 
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دور مركزیة المخاطر في مصرف لبنان في المساعدة على تمویل المؤسسات المتناھیة الصغر تستعرض الورقة 
؛ باإلضافة إلى  آلیة إقراض المؤسسات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، ثم توضح  والصغیرة والمتوسطة

،  وعملیة التحول الرقميتمانیة ئ، ونظم التقاریر اإللألعمالوالشركات المّسرعة  األعمالالشركات الناشئة وحاضنات 
بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي ثم تستعرض ، مصرف لبنان لحمایة المستھلك من الناحیة المالیة وتعامیم

 . االقتصادیةالممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على القطاعات  التسھیالتفي لبنان وتوزیع 
 
 

  )2020( تبادل المعلومات االئتمانیة عبر الحدود (التجربة الخلیجیة) -77
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا
 سم.  24 صفحة؛  24
 

والمنشآت الصغیرة  االئتمانیةمعلومات االئتمانیة وأھمیة الالتجربة الخلیجیة في تبادل المعلومات تستعرض الورقة 
 .االئتمانیةالعام لتبادل المعلومات   باإلضافة إلى اإلطار والمتوسطة

 
 

 )2020( األخرى ةیمع الجھات الرسم قیالتنس ةیفیوك لةیالبد اناتیحول استخدام الب ةیھیالتوج السیاسات -78
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  ئتمانیةألاللجنة العربیة للمعلومات ا
 سم.  24 صفحة؛  38
 

المشتركة في إلى األطراف  باإلضافةمفھوم البیانات البدیلة، وتحدیات استخدام البیانات البدیلة؛ تستعرض الورقة 
ثم توضح البنیة المالیة  ، والمالیة، ومدى أھمیة البیانات البدیلة في تمكین الصناعة المصرفیة منظومة البیانات البدیلة

 .التحتیة الستخدام البیانات البدیلة المنظمة
 

 )2020( العالقة بین السیاسة االحترازیة الكلیة والسیاسات االقتصادیة االٴخرى -79
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة 
 سم.  24 صفحة؛  43

 
مع السیاسة النقدیة أو المالیة، حیث أن تنطلق أھمیة الدراسة من حداثة تطبیق السیاسة االحترازیة الكلیة بالمقارنة 

حتمیة الدراسات التجریبیة إلى نتائج ما یزال تحت الدراسة و االختبار، إذ لم تتوصل على النشاط االقتصادي تأثیرھا 
االقتصادي. وإن المشكلة التي تعالجھا دقیقة عن آثار السیاسة االحترازیة الكلیة على النشاط االقتصادي أو النمو 

 .تنطلق من أن الھدف األساسي للسیاسة االحترازیة الكلیة ھو تحقیق االستقرار المالي الدراسة
 

تداعیات فیروس كورونا على مقومات  الحد منجھود المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في  -80
 )2020( ستقرار الماليالا

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  24 صفحة؛  43
 

التشاوریة العدیدة التي نظمھا الصندوق على مستوى محافظي  االجتماعاتفي ضوء المناقشات التي تمت في 
المالي  االستقرارالمصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة وأعضاء اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة وفریق عمل 
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تم إصدار   لتعزیز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة، اإلقلیميوفریق العمل 
العامة التالیة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مع تداعیات فیروس  اإلرشادیةالمبادئ 

من جانب آخر، سعت المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  .المالي االستقراركورونا المستجد على مقومات 
 االستقرارلتخفیف تداعیات فیروس كورونا المستجد على  الالزمة اإلجراءات اتخاذبالتنسیق مع الحكومات إلى 

 .المالي
 
 

 )2020( منظومة حل االزمات المصرفیة ونظام ضمان الودائع: األدوار واالھداف -81
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 صندوق النقد العربي -یوسف عبید رامي د.  /  بنك المغرب -عبد الرحیم الناصري 
 سم.  24 صفحة؛  80
 

منظومة تسویة أو حل األزمات المصرفیة وأھدافھ وأدواتھ، ودور تھدف الدراسة إلى تقدیم نظرة عامة عن مفھوم 
 الودائع في منظومة إدارة األزمات، إضافة إلى تجارب الدول العربیة بالخصوص. ضمان 

 
 

 ) 2020( المالیة اإلسالمیةمفھوم التحوط في  -82
 عبد الكریم أحمد قندوزد. معھد التدریب وبناء القدرات / 

 سم.  24 صفحة؛   81 
 

ط و؛ باإلضافة إلى مفھوم التحللتحوط في الفكر التقلیدي وتقنیات إدارة الخطرتنناول الدراسة بالتفصیل اإلطار النظري  
بعض تطبیقات التحوط ( الطبیعي والتعاقدي) في علم المالیة اإلسالمیة، والجزء الثالث و األخیر من الدراسة یتناول  في  

 المالیة اإلسالمیة من خالل مجموعة من األدوات والعقود. 
 
 
 

 )2020( استھداف التضخم: تجارب عربیة ودولیة -83
 62العدد دراسات اقتصادیة   -الدائرة االقتصادیة 

 الولید طلحة د. ھبة عبد المنعم و د. 
 سم.  24 صفحة؛   49 

 
التضخم. كما تتطرق الدراسة إلى   ستھدافالقلیمیة إلتھتم ھذه الدراسة بإلقاء الضوء على عدد من التجارب الدولیة وا 

صانعي السیاسات عند تصمیمھا، ونتائج الدراسات التي   ستراتیجیة، والتحدیات التي تواجھالطر المختلفة لتلك األتحدید ا
قتصادیین المختلفة فیما یتعلق بمزایا القتصادي، وآراء االداء ااأل ستراتیجیة في تحسیناالاھتمت بقیاس كفاءة تلك 

خیر تقییم عام لسیاسة استھداف التضخم  األكما ستعرض الدراسة في الجزء  وعیوب استراتیجیة استھداف التضخم،
إلى تجارب الدول  استناداَ    عكاسات على صعید السیاساتالنوا  التي مرت منذ بدء تطبیقھا،  بع الماضیةاألرالعقود    اللخ

 المتقدمة ًوالنامیة في تطبیق ھذه السیاسة.

 
 ) 2020( العربیة االقتصاداتأسبابھا وآثارھا على  : التوترات التجاریة بین الوالیات المتحدة األمریكیة والصین -84

 60دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 
  ھبة عبد المنعم د. والحسني عرفان د. 
 سم.  24صفحة؛     95 
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 سم.  30 صفحة؛   118 
 

وكیفیة تطورھا، ودورھا في االقتصاد والنظام المالي؛ ثم أنواع التقنیات أھمیة التقنیات المالیة، تستعرض الدراسة 
المالیة؛ باألضافة إلي ما یمكن أن تقدمھ التقنیات المالیة الحدیثة للمالیة اإلسالمیة وبعض التجارب في مجال التقنیات 

 المالیة بالصناعة المالیة اإلسالمیة وتطبیقاتھا في البنوك اإلسالمیة.
 

 

 )2020( دراسات حالة :سالمياإلعقود التمویل  -89
 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  القدراتمعھد التدریب وبناء 

 سم.  30 صفحة؛   152 
 

ت العملیة، كالقیمة االبموضوع الح  عالقة  مما لھ  اإلسالمیةومبادئ المالیة    سالمياإلمبادئ التمویل اتستعرض الدراسة  
وحساب معدل النسبة السنوي والفعلي وطرق إطفاء القروض  الزمنیة للنقد والفائدة البسیطة والمركبة ومبدأ الخصم 

 إسالمیة.تطبیقات عملیة لعقود مالیة باإلضافة إلى وغیرھا. 

 
 

 )2019( القروض المتعثرة وأثرھا على القطاع المصرفي في الدول العربیة -90
 56دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 

 جمال قاسم حسن 
 سم.  30  ،صفحة  40 
 

المصرفي في الدول العربیة من خالل تقدیر دالة خطیة   تھدف الدراسة إلى تقییم أثر القروض المتعثرة على القطاع
عدد من    الصغرى لقیاس أثر القروض المتعثرة على بعض مؤشرات القطاع المصرفي في باستخدام طریقة المربعات

 ).2017-2000ة الزمنیة (للفتر الدول العربیة التي تتوفر حولھا بیانات كافیة 
 

 )2020(  منصات التمویل الجماعي: اآلفاق و األطر التنظیمیة -91
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  رامي یوسف عبیدد.  ،المنعمھبة عبد د. 
 سم.  24 صفحة؛  62

 
التمویل الجماعي في البلدان العربیة من حیث أنواع  تتطرق ھذه الدراسة إلى توصیف الوضع الراھن لمنصات

 شرافیةإلطر التنظیمیة والتحدیات التي تواجھھا، وجھود السلطات ااألالعربیة، و  المنصات المتوافرة في الدول
 للمشروعات الصغیرة والمتوسطة استنادا زملالستفادة من الفرص التي توفرھا مثل ھذه التقنیات لتوفیر التمویل الال

بھدف  2019الربع الثاني من عام  اللالمركزیة ومؤسسات النقد العربیة خ لى استبیان تم استیفائھ من قبل البنوكإ
 حصرتجارب الدول العربیة في ھذا الصدد. 

 

دور نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون ونسبة الدین إلى الدخل في الحد من فقاعات العقارات ونمو  -92
 )2019( االئتمان

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 صندوق النقد العربي - رامي یوسف عبید د. اللبنانیة / لجنة الرقابة على المصارف في الجمھوریة  - احمد صفا 

 سم.  24  ،صفحة 25
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والصین من مختلف  مریكیةألیات المتحدة االتأتي أھمیة ھذه الدراسة بوصفھا تتناول قضیة التوترات التجاریة بین الو
 (Trends) التعرف على خلفیة التوترات التجاریة بین البلدین وفیما إذا كانت تعكس اتجاھات أبعادھا، وتھدف إلى

ولیة للتوترات المذكورة على كل من ألالتداعیات ا  ثم .مد في النظام التجاري العالمي الراھن، أم ظاھرة مؤقتةاأل  طویلة
قیاس آثار التوترات التجاریة على  باألضافة إلى ؛ قتصاد العالميالنفسھما، وا مریكي والصینياألقتصادیین الا

َ لقیاس اآلثار المباشرة وغیر قتصاديالت نموھا االقتصادات العربیة وخاصة على معداال ، وتوفیر إطاراَ منھجیا
تجاریة واقتصادیة وطیدة مع عالقات بین دول إقلیمیة أو متقدمة ذات  الَ تشن مستقبالمباشرة ألیة توترات تجاریة قد 

 دول العربیة على اقتصادات ھذه األخیرة ال

 
 )2020( نظریة الخطر في الفكر االقتصادي التقلیدي واإلسالمي -85

 عبد الكریم أحمد قندوزد. معھد التدریب وبناء القدرات / 
 سم.  24  ،صفحة  135 

 
؛ المتوقعھ وسلوك األفراد تجاه الخطرنظریة الخطر واتخاذ القرار في ظل عدم التأكد، نظریة المنفعة  یستعرض الكتاب  

باألضافة إلى صعوبات نظریة المنفعة المتوقعة ومفارقتھا. مع إلقاء الضوء على نظریات أخرى للخطر؛ ثم التطرق 
نظریة االحتمال المتراكم . ثم إلقاء الضوء على نظریة  وإلى نظریة االحتمال لكانمان وتفیریسكي وتطبیقاتھا وحدودھا،  

 الفكر االقتصادي اإلسالمي.الخطر في 

    

 )2020( مع اإلشارة إلى وضع الدول العربیة منھجیات بناء وحساب مؤشرات رأس المال البشري -86
 58دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 

 المصطفى بنتور
 سم.  24 صفحة؛   41 
 

تھدف الورقة إلى التعریف بأھم منھجیات حساب رأس المال البشري والمؤشرات اإلحصائیة المستخدمة في ذلك وقواعد  
البیانات والمصادر العالمیة المخصصة لتخزین ھذه البیانات، مع إلقاء لمحة عامة عن الدول العربیة المدرجة في كل 

لتي تعتري قیاس المؤشرات وممیزات استخدامات ھذه المؤشرات منھجیة. كما تسلط الضوء أیضاً على بعض التحدیات ا
 في البحوث والتقاریر الوطنیة والدولیة بھدف تتبع مسار التنمیة على المدى الطویل.  

 

 )2020(دور الھویة الرقمیة في تعزیز الشمول المالي  -87
 57دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 

 الولید طلحة 
 سم.  24  ،صفحة  30 
 

كان ذلك على   الیومیة سواء التالدراسة الدور الكبیر الذي تلعبة أنظمة الھویة الرقمیة في تسھیل المعامتستعرض 
في التحدید الدقیق للتعداد   لخدمة. كما أنھا تساھمل  ةمقدمالأو على مستوى الدولة    مستوى الفرد المستفید من الخدمة
الدقیق لفئات المجتمع المختلفة ومدى  عن المساھمة في التحدید الً ول المالي، فضالسكاني، ودعم ھدف تعزیز الشم

نشطة غیر الرسمیة إلى  األتحول عدد كبیر من  ستفادة من الخدمات الحكومیة المقدمة، وتسھیل عملیةالا فىأحقیتھا 
 منظومة القطاع الرسمي. 

 
 )2020اإلسالمیة (التقنیات المالیة وتطبیقاتھا في الصناعة المالیة  -88

 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  معھد التدریب وبناء القدرات
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 سم.  30 صفحة؛   118 
 

وكیفیة تطورھا، ودورھا في االقتصاد والنظام المالي؛ ثم أنواع التقنیات أھمیة التقنیات المالیة، تستعرض الدراسة 
المالیة؛ باألضافة إلي ما یمكن أن تقدمھ التقنیات المالیة الحدیثة للمالیة اإلسالمیة وبعض التجارب في مجال التقنیات 

 المالیة بالصناعة المالیة اإلسالمیة وتطبیقاتھا في البنوك اإلسالمیة.
 

 

 )2020( دراسات حالة :سالمياإلعقود التمویل  -89
 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  القدراتمعھد التدریب وبناء 

 سم.  30 صفحة؛   152 
 

ت العملیة، كالقیمة االبموضوع الح  عالقة  مما لھ  اإلسالمیةومبادئ المالیة    سالمياإلمبادئ التمویل اتستعرض الدراسة  
وحساب معدل النسبة السنوي والفعلي وطرق إطفاء القروض  الزمنیة للنقد والفائدة البسیطة والمركبة ومبدأ الخصم 

 إسالمیة.تطبیقات عملیة لعقود مالیة باإلضافة إلى وغیرھا. 

 
 

 )2019( القروض المتعثرة وأثرھا على القطاع المصرفي في الدول العربیة -90
 56دراسات اقتصادیة  العدد  -الدائرة االقتصادیة 

 جمال قاسم حسن 
 سم.  30  ،صفحة  40 
 

المصرفي في الدول العربیة من خالل تقدیر دالة خطیة   تھدف الدراسة إلى تقییم أثر القروض المتعثرة على القطاع
عدد من    الصغرى لقیاس أثر القروض المتعثرة على بعض مؤشرات القطاع المصرفي في باستخدام طریقة المربعات

 ).2017-2000ة الزمنیة (للفتر الدول العربیة التي تتوفر حولھا بیانات كافیة 
 

 )2020(  منصات التمویل الجماعي: اآلفاق و األطر التنظیمیة -91
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  رامي یوسف عبیدد.  ،المنعمھبة عبد د. 
 سم.  24 صفحة؛  62

 
التمویل الجماعي في البلدان العربیة من حیث أنواع  تتطرق ھذه الدراسة إلى توصیف الوضع الراھن لمنصات

 شرافیةإلطر التنظیمیة والتحدیات التي تواجھھا، وجھود السلطات ااألالعربیة، و  المنصات المتوافرة في الدول
 للمشروعات الصغیرة والمتوسطة استنادا زملالستفادة من الفرص التي توفرھا مثل ھذه التقنیات لتوفیر التمویل الال

بھدف  2019الربع الثاني من عام  اللالمركزیة ومؤسسات النقد العربیة خ لى استبیان تم استیفائھ من قبل البنوكإ
 حصرتجارب الدول العربیة في ھذا الصدد. 

 

دور نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون ونسبة الدین إلى الدخل في الحد من فقاعات العقارات ونمو  -92
 )2019( االئتمان

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 صندوق النقد العربي - رامي یوسف عبید د. اللبنانیة / لجنة الرقابة على المصارف في الجمھوریة  - احمد صفا 

 سم.  24  ،صفحة 25
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الدولیة لمكافحة   قامت بھا الدول العربیة في إطار سعیھا لتعزیز التزامھا والوفاء بالمتطلبات الجھود التيالدراسة برز ت
وتم توزیعھ على المصارف المركزیة ، ذلك بناء على استبیان أعده الصندوق رھابإلموال وتمویل ااألغسل 

 . 2019یونیو –لفترة مایو الل اومؤسسات النقد العربیة خ

 

 )2019( 2018): إنجازات عام FIARI( ةیمبادرة الشمول المالي للمنطقة العرب -97
 قتصادیة الالدائرة ا

 سم.  30  ،صفحة  25
 

،حسب  2018لعام   FIARI للمنطقة العربیة التقریر للتعریف بأنشطة مبادرة الشمول الماليیأتي إصدار ھذا  
فعالیتھا وارتباطھا الوثیق بأولویات  إستراتیجیة وبرامج الشمول المالي بالمنطقة العربیة. أثبتت المبادرة أولویات

القطاعین العام   رساء أوجھ التكامل والتشارك معإلشرافیة في الدول العربیة األ صانعي السیاسات والسلطات
 قتصادیة المستدامة بالمنطقة.التحقیق التنمیة ا والخاص، لدعم تعزیز الشمول المالي في سبیل

 

 

 )2019(  التنبؤ باألزمات المالیة:  المبكر لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    تجارب أنظمة اإلنذار  -98
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  30  ،صفحة 102

 
تعزیز االستقرار المالي،  تستعرض الدراسة األھمیة المتزایدة لموضوع تطویر أنظمة اإلنذار المبكر ودورھا في 

 باألضافة إلى جھود الدول العربیة بھذا الخصوص، و الوقوف على تجاربھا فیما یخص تطویر أنظمة اإلنذار المبكر.

 

 )2019( حوكمة المصارف المركزیة ومؤسسات النقد: تجارب الدول العربیة -99
 العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  30 صفحة؛  62

 
ودوره في تعزیز الثقة بالمصارف  حوكمة المصارف المركزیة  تستعرض الدراسة األھمیة المتزایدة لموضوع

المركزیة وتعزیز االستقرار المالي؛ باإلضافة إلى استعراض جھود الدول العربیة بھذا الخصوص، للوقوف على  
حوكمة المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، وإلقاء الضوء على طبیعة التحدیات و تجاربھا فیما یخص 

 المخاطر التي ترتبط بھذا الموضوع.
 

 )2019( ةأثر الخدمات المالیة اإلسالمیة على الشمول المالي في الدول العربی - 100
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  30 صفحة؛  80

 
 لالفي تعزیز الشمول المالي في الدول العربیة، من خ اإلسالمیة دور الخدمات المالیة تستھدف الدراسة تحلیل

الوصول إلى التمویل في الدول العربیة.  واستخداماتھا في تعزیز فرص اإلسالمیةالوقوف على دور الخدمات المالیة 
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ثم تتطرق إلي  االحترازیة التي تستند إلى األصولاألدوات و ،السیاسة االحترازیة الكلیةبتعریف تستعرض الدراسة ال

 أھمیة دور نسبة القرض إلى القیمة ونسبة المدیونیة إلى الدخل في الحد من النمو المفرط لالئتمان وفقاعات العقارات
  وفي الختام تجارب الدول العربیة بخصوص تطبیق نسب القرض إلى قیمة العقار المرھون، والدین إلى الدخلو

 .التجربة اللبنانیة في تطبیق نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون ونسبة خدمة الدین إلى الدخل تستعرض

 
 

 )2019( تحدید حجم مدیونیة القطاع العائلي في الدول العربیة وأثرھا على االستقرار المالي -93
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 عمل االستقرار المالي فریق 
 سم.  24  ،صفحة 32
 

لمواجھة النمو المفرط  االحترازیةدوات السیاسة ألثم تتطرق  أدبیات الدراسات والتطبیقات السابقةتستعرض الورقة 
  أدواتتطبیق الدول العربیة إلى  باإلضافةاألجل؛ الخاص باستخدام اتجاه طویل  االئتمان ، وفجوةالخاص االئتمانفي 

 .العائلي االئتمانلمواجھة النمو المفرط  في  األخرى االحترازیةالسیاسة 

 
 )2019( إدارة المخاطر بالمؤسسات جنموذج تطبیقي لمنھجیة تقییم نض -94

 ولید الدسوقي د.   /الدائرة المالیة 
 سم.  24 صفحة؛   48

 
 األدواتكإحدى  لمخاطر في المؤسساتا  لتقییم نضج إدارةة تجریبیة لمنھجیاستعراض مرئیات  تھدف الدراسة إلى

مستوى  دارة المخاطر. كما تستعرض مقترح نموذج تطبیقي لتلك المنھجیة علىإ بإطار تعزیز دورالفعالة  الرقابیة
 .ى المؤسسي الكليلنضج إدارة المخاطر على المستو لى التقییم الشاملالَ إوصو، میة في المؤسساتالتنظیّ الوحدات 

 
 )2019( استراتیجیات إدارة الدین العام وتنمیة أسواق الدین في الدول العربیة -95

 نوران یوسف د. /  أمانة مجلس وزراء المالیة العرب

 سم.  24  ،صفحة  100
 
وانعكاس ذلك على  الدول العربیة،  طار الكلي لعملیات إدارة الدین العام فيإلعرض الدراسة واقع ومحددات استت
ً تكما تم حتیاجات المتزایدة. المع ھذه ا حتیاجات التمویلیة وكیفیة التجاوبالا حجم  التطور في   بین في ھذا السیاق أیضا

تتطرق الدراسة إلى الجھود التي قامت بھا عدد  خیرة في الدول العربیة. كمااألونة اآلالعامة وھیاكلھا في  المدیونیات
التركیز على  سیاسات إدارة الدین العام على الصعیدین التشریعي والمؤسسي، حیث تم العربیة لتطویرمن الدول 

   .تجارب الدول العربیة في تنظیم مكاتب إدارة الدین العام

 

 )2019جھود الدول العربیة على صعید مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب( -96
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف  

 مویس بوغسان أ
 سم.  24  ،صفحة 100
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الدولیة لمكافحة   قامت بھا الدول العربیة في إطار سعیھا لتعزیز التزامھا والوفاء بالمتطلبات الجھود التيالدراسة برز ت
وتم توزیعھ على المصارف المركزیة ، ذلك بناء على استبیان أعده الصندوق رھابإلموال وتمویل ااألغسل 

 . 2019یونیو –لفترة مایو الل اومؤسسات النقد العربیة خ

 

 )2019( 2018): إنجازات عام FIARI( ةیمبادرة الشمول المالي للمنطقة العرب -97
 قتصادیة الالدائرة ا

 سم.  30  ،صفحة  25
 

،حسب  2018لعام   FIARI للمنطقة العربیة التقریر للتعریف بأنشطة مبادرة الشمول الماليیأتي إصدار ھذا  
فعالیتھا وارتباطھا الوثیق بأولویات  إستراتیجیة وبرامج الشمول المالي بالمنطقة العربیة. أثبتت المبادرة أولویات

القطاعین العام   رساء أوجھ التكامل والتشارك معإلشرافیة في الدول العربیة األ صانعي السیاسات والسلطات
 قتصادیة المستدامة بالمنطقة.التحقیق التنمیة ا والخاص، لدعم تعزیز الشمول المالي في سبیل

 

 

 )2019(  التنبؤ باألزمات المالیة:  المبكر لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    تجارب أنظمة اإلنذار  -98
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  30  ،صفحة 102

 
تعزیز االستقرار المالي،  تستعرض الدراسة األھمیة المتزایدة لموضوع تطویر أنظمة اإلنذار المبكر ودورھا في 

 باألضافة إلى جھود الدول العربیة بھذا الخصوص، و الوقوف على تجاربھا فیما یخص تطویر أنظمة اإلنذار المبكر.

 

 )2019( حوكمة المصارف المركزیة ومؤسسات النقد: تجارب الدول العربیة -99
 العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  30 صفحة؛  62

 
ودوره في تعزیز الثقة بالمصارف  حوكمة المصارف المركزیة  تستعرض الدراسة األھمیة المتزایدة لموضوع

المركزیة وتعزیز االستقرار المالي؛ باإلضافة إلى استعراض جھود الدول العربیة بھذا الخصوص، للوقوف على  
حوكمة المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، وإلقاء الضوء على طبیعة التحدیات و تجاربھا فیما یخص 

 المخاطر التي ترتبط بھذا الموضوع.
 

 )2019( ةأثر الخدمات المالیة اإلسالمیة على الشمول المالي في الدول العربی - 100
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد. 
 سم.  30 صفحة؛  80

 
 لالفي تعزیز الشمول المالي في الدول العربیة، من خ اإلسالمیة دور الخدمات المالیة تستھدف الدراسة تحلیل

الوصول إلى التمویل في الدول العربیة.  واستخداماتھا في تعزیز فرص اإلسالمیةالوقوف على دور الخدمات المالیة 
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 )2019(الجوانب المتعلقة بأمن الفضاء االلكتروني في إطار المخاطر التشغیلیة: تجارب رقابیة عربیة -105
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف  
 محمد اسماعیلد.  /  اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 سم.  24 صفحة؛  140
 

لمعلومات، وبتأمین التطبیقات االلكترونیة اتستعرض الدراسة الضوابط والتعلیمات الرقابیة الخاصة بسریة وسالمة 
المستخدمة في تقدیم الخدمات و المعامالت البنكیة من خالل شبكة االنترنت. كما تتناول تقییم السلطات الرقابیة في  

الدول العربیة للمخاطر المرتبطة بأمن نظم المعلومات والفضاء االلكتروني والوضع الراھن، والتعاون والتنسیق مع 
طات الرقابیة األخرى عبر الحدود والشركاء في صناعة تقنیات المعلومات فیما یتعلق بالمخاطر المرتبطة بأمن السل

 نظم المعلومات والفضاء االلكتروني، وبناء القدرات الرقابیة في ھذا المجال.  

 

 )2019( األطر الخاصة بالمخاطر التشغیلیة -106
المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف    
   اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 سم.  24  ،صفحة 28
 

تستعرض الورقة التعریف بأبرز المخاطر التشغیلیة التي یواجھھا القطاع المصرفي، والتطرق إلي مبادئ اإلدارة الفعالة  
 جانب إلقاء الضوء على طرق قیاس المخاطر التشغیلیة.، ودور السلطات الرقابیة في ھذا الشأن، إلى  للمخاطر التشغیلیة

 

 )2019( تطویر نظم تسجیل األصول المنقولة في الدول العربیة -107
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة
 . سم 24  ،صفحة 20 
 

من خالل إلقاء الضوء على الموضوعات   المنقولة في الدول العربیة األصولتطویر نظم تسجیل تستعرض الدراسة 
 القانوني). لإلطارالسمات الرئیسیة  و ،األعمالمؤشرات تقریر ممارسة  ،البیئة التشریعیة الحالیةالتالیة (

 

 )2019المبادئ العامة للتقییم االئتماني للشركات الصغیرة والمتوسطة واستعراض تجارب الدول العربیة ( -108
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة
 . سم 24 ،صفحة 66 
 

بعض تجارب ؛ باألضافة إلى استعراض للشركات الصغیرة والمتوسطة االئتمانينظم التقییم أھمیة الدراسة  تستعرض
 . )المملكة العربیة السعودیة، دولة فلسطین، جمھوریة مصر العربیة(الدول العربیة 

 

 )2019( الھویة الرقمیة المصرفیة -109
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 قلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیةإلفریق العمل ا
 . سم 24  ،صفحة 16 
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قلیمي لتعزیز الشمول بالتعاون مع أعضاء فریق العمل اإالحق الدراسة لالغرض تم إعداد االستبیان المرفق في ملھذا 
 المالي في الدول العربیة.

 
 

 )2019( العوامل المؤثرة في صافي ھامش الفائدة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة -101
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 رامي یوسف عبیدد.  / اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة
 سم. 24  ،صفحة 27
 

تطور ھامش سعر الفائدة باإلضافة إلى  السابقة بخصوص محددات صافي ھامش الفائدة الدراساتتستعرض الدراسة 
ومؤسسات النقد  المركزیةتجارب المصارف ثم بعد ذلك تستعرض   )2018-2014(خالل الفترة  العربیةلدى الدول 

 .یخص صافي ھامش الفائدة فبما العربیة
 

 )2019( تطبیق متطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدوریة في الدول العربیة -102
 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي 

 ھبة عبد المنعمد.  / اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة
 سم. 24  ،صفحة 62

 
تھتم ھذه الورقة بإلقاء الضوء على التجارب الدولیة في تطبیق متطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدوریة سواء 

فیما یتعلق باإلطار العام لتطبیق المتطلب و المنھجیة المتبعة لتحدید قیمتھ، أو استراتیجیة التواصل مع القطاع 
مواكبة السلطات االشرافیة للتغییرات في دورات االئتمان المصرفي، والمراجعة الدوریة لقیمة المتطلب لضمان 

 ذلك من تغییر قیمة المتطلب.یسلتزمھ قد واالعمال وما 
 

103-  ً  )2019( : تجارب عربیةالرقابة المصرفیة على المؤسسات ذات األھمیة النظامیة محلیا
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ھبة عبد المنعمد.  /اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  
 سم.  24  ،صفحة 94

 
تھتم الدراسة بالوقوف على تجارب البلدان العربیة في اعتماد األطر الرقابیة للمؤسسات المالیة ذات األھمیة النظامیة 

طبیعة التحدیات التي ترتبط بتطبیق ھذه األطر، وجھود المصارف المركزیة العربیة في  محلیاً، وإلقاء الضوء على 
 . الرقابیة في ھذا الشأنھذا الصدد مما یساعد في دعم الجھود 

 

 )2019( استخدام تقنیة البلوكشین في عملیات المدفوعات -104

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة

 سم.  24 ،صفحة 24
 

 ،اإلطار المرجعي لتقنیة البلوكشینالجزء األول من الورقة یسلط الضوء على قسام  تنقسم ھذه الورقة إلى ثالثة أ
أما الجزء الثالث فسیكون مخصصاً للحدیث حول  ،زء الثاني التجربة التونسیة في استخدام تقنیة البلوكشینویتناول الج

الورقة ھناك بعض المقترحات لالستفادة أھم التجارب و استخدامات البلوكشین في الدول العربیة والعالمیة. وفي ختام 
 تقنیة البلوكشین واالستعداد األمثل للتحدیات التي تطرحھا.القصوى من الفرص التي تتیحھا 
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 )2019(الجوانب المتعلقة بأمن الفضاء االلكتروني في إطار المخاطر التشغیلیة: تجارب رقابیة عربیة -105
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف  
 محمد اسماعیلد.  /  اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 سم.  24 صفحة؛  140
 

لمعلومات، وبتأمین التطبیقات االلكترونیة اتستعرض الدراسة الضوابط والتعلیمات الرقابیة الخاصة بسریة وسالمة 
المستخدمة في تقدیم الخدمات و المعامالت البنكیة من خالل شبكة االنترنت. كما تتناول تقییم السلطات الرقابیة في  

الدول العربیة للمخاطر المرتبطة بأمن نظم المعلومات والفضاء االلكتروني والوضع الراھن، والتعاون والتنسیق مع 
طات الرقابیة األخرى عبر الحدود والشركاء في صناعة تقنیات المعلومات فیما یتعلق بالمخاطر المرتبطة بأمن السل

 نظم المعلومات والفضاء االلكتروني، وبناء القدرات الرقابیة في ھذا المجال.  

 

 )2019( األطر الخاصة بالمخاطر التشغیلیة -106
المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف    
   اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 سم.  24  ،صفحة 28
 

تستعرض الورقة التعریف بأبرز المخاطر التشغیلیة التي یواجھھا القطاع المصرفي، والتطرق إلي مبادئ اإلدارة الفعالة  
 جانب إلقاء الضوء على طرق قیاس المخاطر التشغیلیة.، ودور السلطات الرقابیة في ھذا الشأن، إلى  للمخاطر التشغیلیة

 

 )2019( تطویر نظم تسجیل األصول المنقولة في الدول العربیة -107
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة
 . سم 24  ،صفحة 20 
 

من خالل إلقاء الضوء على الموضوعات   المنقولة في الدول العربیة األصولتطویر نظم تسجیل تستعرض الدراسة 
 القانوني). لإلطارالسمات الرئیسیة  و ،األعمالمؤشرات تقریر ممارسة  ،البیئة التشریعیة الحالیةالتالیة (

 

 )2019المبادئ العامة للتقییم االئتماني للشركات الصغیرة والمتوسطة واستعراض تجارب الدول العربیة ( -108
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة
 . سم 24 ،صفحة 66 
 

بعض تجارب ؛ باألضافة إلى استعراض للشركات الصغیرة والمتوسطة االئتمانينظم التقییم أھمیة الدراسة  تستعرض
 . )المملكة العربیة السعودیة، دولة فلسطین، جمھوریة مصر العربیة(الدول العربیة 

 

 )2019( الھویة الرقمیة المصرفیة -109
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 قلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیةإلفریق العمل ا
 . سم 24  ،صفحة 16 
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 )2019( المالیة اإلسالمیة -114

 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  معھد التدریب وبناء القدرات
   سم. 30 صفحة؛   186 
 

، التمویل اإلسالمي المجاني، عقود التمویل اإلسالمي القائمة على التبرع اإلسالمیةمدخل إلى المالیة  تستعرض الدراسة  
. في نھایة الكتاب أرفقت مجموعة من عقود التمویل االستثماري، البیوع والخیارات، عقود التمویل اإلسالمي  واالرتفاق

د في فصول الكتاب وبین اإلسالمي لبعض البنوك اإلسالمیة، لیسھل الرجوع إلیھا ومقارنة ما تمت دراستھ من عقو
 .تطبیقات تلك العقود بالبنوك اإلسالمیة

 
 )2019اإلسالمیة (االبتكار في الصناعة المالیة  -115

 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  معھد التدریب وبناء القدرات
 سم.  30 صفحة؛   23 
 

 وتطبیقالمالیة وانتشارھا،  االبتكاراتالمالي تبریر ظھور  االبتكارأي مدى یمكن لنظریات إلى  تستعرض الدراسة 
التنظیمیة نظریة الجدلیة   تطبیق، واإلسالميثم على النظام المالي ؛ على النظام المالي التقلیدي الفك والتركیب نظریة

 اإلسالمیة.بیئة الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة  في
 

 )2019( بالمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في الدول العربیةالنھوض  -116
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 طارق إسماعیل  ،الولید بن طلحة د.  ،ھبة عبد المنعم د. 
 سم.  30 صفحة؛   183 
 

قتصادي  البینھا: الدور ا القطاع منیھدف ھذا الكتاب إلى الوقوف على عدد من الجوانب المھمة المرتبطة بھذا 
طر القانونیة األالمشروعات، و للمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، وھیكلیة ھذه

 المبادرات الحكومیة المتبناة لتعزیز وتقویة دور والتنظیمیة التي تعمل في إطارھا، ومدى نفاذھا إلى التمویل، وطبیعة
 فاق المستقبلیة لھذا القطاع الحیوي في الدول العربیة. اآل القطاع في تولید الناتج وخلق فرص العمل، واستشرافھذا 

 
 )2019( : الواقع والتحدیات بیئة األعمال في الدول العربیة -117

 55دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 محمد إسماعیل، جمال قاسم حسند. 

 سم.  24 صفحة؛   42 
 

تھدف الدراسة إلى الوقوف على الوضع الراھن ألھم السیاسات واإلجراءات المتخذة في مجال تحسین بیئة األعمال في 
الدول العربیة لتحدید طبیعة سیاسات اإلصالح التي یتم تبنیھا في ھذه البلدان، وطبیعة التحدیات التي تواجھھا عند تطبیق 

اإلصالحات، وكیف تمكنت الدول العربیة من التغلب علیھا بما یسمح بالتركیز على التجارب العربیة الناجحة في ھذه 
ھذا السیاق، ومن ثم إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بینھا والخروج بتوصیات بناءة على صعید عملیة خلق البیئة 

 .یةاالستثماریة المواتیة والجاذبة لالستثمار في الدول العرب
 

 )2019( دور التقنیات المالیة في تحسین إدارة المالیة الحكومیة -118
 53دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛   25

 30 

 االمتثاللمتطلبات    اً  المفروضة وفق  اإلجراءاتتخفیف  ، وحق المواطن بالحصول على حساب مصرفيتستعرض الورقة  
  إلصدار الطریق  وخریطة، الھویة الرقمیة المصرفیة إلصدارالموجبة  ، كما توضح األسبابعمیلك اعرفوإجراءات 

خاطر إصدار الھویة  م؛ باإلضافة إلى الھویة الرقمیة المصرفیة إلصدار اإلیجابیة واآلثار، الھویة الرقمیة المصرفیة
 .الرقمیة األمیةمحو ، والرقمیة المصرفیة

 

 )2019التمویل المسؤول: السیاسات واألدوات والتجارب ( -110
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 قلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیةإلفریق العمل ا
 . سم 24  ،صفحة 32 
 

 ، اإلقراضالمسؤول في الدول العربیة اإلقراض واقعوأھمیتھ، و قراض المسؤولاإلتستعرض الدراسة التعریف ب
  لإلقراض المعاییر والمبادئ الدولیة ؛ باإلضافة إلى المسؤول والشمول المالي  ، اإلقراضةاالقتصادیالمسؤول والتنمیة 

 .المسؤول اإلقراضتطبیق معاییر ومبادئ  ، واجراءاتالمسؤول
 

 )2019( تداعیاتھا على القطاع المالي في الدول العربیةمؤشرات سالمة قطاع الشركات و تحدید المخاطر و  -111
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة 
 . سم 24  ،صفحة 26 
 

المالیة وخاصة منھا المعتمدة بدلیل تجمیع  رات الشركات غیرشابعة مؤتحلیل ومتالعام لتستعرض ھذه الورقة اإلطار 
المؤشرات لصندوق النقد الدولي إضافة إلى مخاطر تخصیص االئتمان؛ باإلضافة إلى استعراض طرق متابعة الصندوق 
لمؤشرات الشركات  في إطار تقریر االستقرار المالي العالمي. وتقدیم بعض التجارب العربیة في مجال تحلیل مؤشرات 

 از البنكي.ھتقییم المخاطر على الج الشركات ل
 

 )2019( مخاطر وتداعیات العمالت المشفرة على القطاع المالي -112
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة 
 . سم 24  ،صفحة 35 
 

ضیح الجوانب اإلیجابیة والمخاطر المرتبطة باستعمالھا وكذلك والتعریف بالعمالت المشفرة، وت الىتھدف ھذه الورقة 
 التحدیات التي تطرحھا أمام السلطات الرقابیة المالیة المحلیة والدولیة.

 
 )2019( صول المحفوفة بالمخاطر وأثرھا على االسقرار المالياالتحركات  -113

 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي 
 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة 

 . سم 24  ،صفحة 20 
 

؛ الجزء األول یتناول وضعیة األسواق المالیة في ظل التحوالت الناجمة عن طبیعة أجزاء  ثالثة  علىھذه الورقة    تشتمل
المركزیة الدولیة. والجزء الثاني یلقي الضوء حول المخاطر التي من  السیاسات النقدیة المتبعة من طرف  البنوك 

المحتمل أن تؤدي إلى إضعاف استقرار النظام المالي العالمي، وبوجھ الخصوص المخاطر المرتبطة بقروض الرفع  
ستقرار  المالي والمخاطر التي تھدد أسعار السكن. الجزء الثالث من العمل یكشف مخاطر العمالت المشفرة على اال

 المالي. 
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 )2019( المالیة اإلسالمیة -114

 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  معھد التدریب وبناء القدرات
   سم. 30 صفحة؛   186 
 

، التمویل اإلسالمي المجاني، عقود التمویل اإلسالمي القائمة على التبرع اإلسالمیةمدخل إلى المالیة  تستعرض الدراسة  
. في نھایة الكتاب أرفقت مجموعة من عقود التمویل االستثماري، البیوع والخیارات، عقود التمویل اإلسالمي  واالرتفاق

د في فصول الكتاب وبین اإلسالمي لبعض البنوك اإلسالمیة، لیسھل الرجوع إلیھا ومقارنة ما تمت دراستھ من عقو
 .تطبیقات تلك العقود بالبنوك اإلسالمیة

 
 )2019اإلسالمیة (االبتكار في الصناعة المالیة  -115

 عبد الكریم أحمد قندوزد. /  معھد التدریب وبناء القدرات
 سم.  30 صفحة؛   23 
 

 وتطبیقالمالیة وانتشارھا،  االبتكاراتالمالي تبریر ظھور  االبتكارأي مدى یمكن لنظریات إلى  تستعرض الدراسة 
التنظیمیة نظریة الجدلیة   تطبیق، واإلسالميثم على النظام المالي ؛ على النظام المالي التقلیدي الفك والتركیب نظریة

 اإلسالمیة.بیئة الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة المالیة  في
 

 )2019( بالمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في الدول العربیةالنھوض  -116
 دراسات اقتصادیة    -الدائرة االقتصادیة 

 طارق إسماعیل  ،الولید بن طلحة د.  ،ھبة عبد المنعم د. 
 سم.  30 صفحة؛   183 
 

قتصادي  البینھا: الدور ا القطاع منیھدف ھذا الكتاب إلى الوقوف على عدد من الجوانب المھمة المرتبطة بھذا 
طر القانونیة األالمشروعات، و للمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، وھیكلیة ھذه

 المبادرات الحكومیة المتبناة لتعزیز وتقویة دور والتنظیمیة التي تعمل في إطارھا، ومدى نفاذھا إلى التمویل، وطبیعة
 فاق المستقبلیة لھذا القطاع الحیوي في الدول العربیة. اآل القطاع في تولید الناتج وخلق فرص العمل، واستشرافھذا 

 
 )2019( : الواقع والتحدیات بیئة األعمال في الدول العربیة -117

 55دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 محمد إسماعیل، جمال قاسم حسند. 

 سم.  24 صفحة؛   42 
 

تھدف الدراسة إلى الوقوف على الوضع الراھن ألھم السیاسات واإلجراءات المتخذة في مجال تحسین بیئة األعمال في 
الدول العربیة لتحدید طبیعة سیاسات اإلصالح التي یتم تبنیھا في ھذه البلدان، وطبیعة التحدیات التي تواجھھا عند تطبیق 

اإلصالحات، وكیف تمكنت الدول العربیة من التغلب علیھا بما یسمح بالتركیز على التجارب العربیة الناجحة في ھذه 
ھذا السیاق، ومن ثم إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بینھا والخروج بتوصیات بناءة على صعید عملیة خلق البیئة 

 .یةاالستثماریة المواتیة والجاذبة لالستثمار في الدول العرب
 

 )2019( دور التقنیات المالیة في تحسین إدارة المالیة الحكومیة -118
 53دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛   25
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ھذه الدراسة بتوضیح حقوق العمالء (مستھلكین) سواء أشخاص طبیعیة (أفراد)، األشخاص  االعتباریة تختص 
(شركات) الحاصلون أو المتقدمون للحصول على إئتمان، ویتم جمع معلوماتھم وبیاناتھم في ملفات إئتمانیة بشركة 

المعلومات االئتمانیة وتكون متاحة لالستعالم وفقاً للقوانین أو قواعد تصدر من الرقیب على عمل شركة المعلومات 
االئتمانیة. ولقد تم استیفاء الدراسة بناء على حقوق العمالء التي توفرھا القواعد الصادرة  من البنك المركزي 

 . 2006المصري في سنة 
 

 )2019( ردنیة الھاشمیةتجربة المملكة األ لي لالستقرار المالي في الدول العربیةمتطلبات إصدار مؤشر مح -123
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة
 سم.  24  ،صفحة 38

 
االستقرار المالي بموضوعیة و یعمل كأداة للتوجیھ و تستعرض الدراسة أھمیة تطویر مؤشر كمي یقیس مستوى 

اإلنذار المبكر، والھدف من تطویر مؤشر االستقرار المالي ومتطلباتھ؛ باألضافة إلى التطرق للدراسات والتجارب 
ص  ولیة حول مؤشرات االستقرار المالي. وتجربة الممكلة األردنیة الھاشمیة في بناء مؤشر االستقرار المالي الخا اال

 بھا.
 

 )2019( الشمول المالي في الدول العربیة الجھود والسیاسات والتجارب -124
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
 سم.  24  ،صفحة 202

 
وأھمیتھ في تعزیز االستقرار المالي و االجتماعي، والمبادئ المبتكرة تستعرض ھذه الورقة مفھوم الشمول المالي 

، وتطور مؤشراتھ ، كما تتطرق ألھمیة الشمول المالي في الدول العربیة)G20للشمول المالي حسب مجموعة العشرین (
إلى تجارب الدول  في الدول العربیة، وتستعرض أیضاً دور صندوق النقد العربي في تعزیز الشمول المالي. باإلضافة 

 العربیة في تعزیز الشمول المالي.
 

 )2019( في الدول العربیة IIIإدارة مخاطر السیولة وفق متطلبات بازل  -125
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24  ،صفحة 74

 
ال سیما فیما یتعلق بتطبیق رة مخاطر السیولة اإلدتھتم الورقة بتحدید موقف الدول العربیة من تنفیذ المتطلبات الرقابیة 

كل من نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر (المتطلبات الكمیة)، ومبادئ اإلدارة الحصیفة والرقابة على  
وتحاول الورقة الوقوف على طبیعة التحدیات التي تواجھ المصارف العربیة على    مخاطر السیولة (المتطلبات النوعیة).

صعید تطبیق ھذه المتطلبات و الجھود المبذولة من قبل السلطات اإلشرافیة لتذلیل الصعوبات التي تواجھ المصارف 
 أثناء عملیة التطبیق.

 
 )2019( الضعیفةاإلجراءات الرقابیة واإلشرافیة للتعامل مع البنوك  -126

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24  ،صفحة 24
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الحدیثة في تحسین إدارة المالیة  " وأھمیة استخدام ھذه التقنیات Fintechالمالیة “ماھیة التقنیات  إلىتتطرق الدراسة 

على    ھاأثر استخدام  حدیات تطبیقھا؛ باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة باستخدام تلك التقنیات وكیفیة إدارتھا،الحكومة وت
نظام إدارة ، وماھیة البنیة التحتیة الالزمة للتحول الرقمي والتعرف على الموازنة العامة كفاءة إعداد وتنفیذ ومراقبة
 ھداف والمتطلبات الالزمة إلنشاء وتطبیق ھذا النظام.األمفاھیم وال" وتحدید GFMIS " المعلومات المالیة الحكومیة

   
 )2019( كفاءة التحصیل الضریبي في الدول العربیة -119

 52دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 طارق إسماعیل

 سم.  24  ،صفحة47
 

تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على مدى قدرة النظم الضریبیة في الدول العربیة على تولید المزید من 
الضریبي،   التحصیل كفاءة وتقییم العربیة، لالقتصادات الضریبیة  الطاقة قیاس خالل منالضریبیة، ذلك  اإلیرادات

    التصادفيأسلوب التحلیل الحدودي العشوائي أو  تستخدم الدراسة في ذلكوتقدیر حجم الموارد الجبائیة الممكنة. 
Frontier Stochastic Analysis (SFA)   الذي یوفر إطاراً إحصائیاً لتقدیر الطاقة الضریبیة المحتملة، وتقدیر

 وتقییم عدم الكفاءة التقنیة.
 

 )2019( المعرفة : ورقة إطاریةاقتصاد  -120
 51دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة 

 سفیان قعلولد. ھبة عبد المنعم ود. 
 سم.  24  ،صفحة 58

 
 یتضمن الذي ةالمعرف القتصاد المفاھیمي طاراإلب تبدأ حیث المعرفي، قتصاداال وأطر حالمم بتحدید الدراسة ھذه تھتم

 وبین بینھ ما الفروقات وكذلك بھا، یتمیز التي والسمات تحكمھ، التي والقوانین ،ةالمعرف تصادقال المختلفة التعریفات
 ھمیةألا إلى الورقة تتطرق الثاني، الجزء في. العالم مستوى على المعرفة اقتصاد حجم عن ولمحة التقلیدي، قتصادالا

 .الرابعة الصناعیة الثورة سیاق في المعرفي قتصاداأل لقطاعات البارزة
 

 )2019( ستخدام المعلومات االئتمانیة ألغراض اإلشراف والرقابة في الدول العربیةا -121
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة 
 سم.  24  ،صفحة 40

 
تناقش ھذه الورقة األھمیة الكبیرة للمعلومات االئتمانیة و الدور الفعال الذي یمكن أن تلعبھ في تعزیز وتطویر الرقابة 
واالشراف على القطاع المالي و المصرفي في الدول العربیة. حیث تحتوي أنظمة المعلومات االئتمانیة الحالیة على  

ع المالي. وھناك إمكانیة كبیرة لتحسین استخدامھا إلدارة المخاطر وكذلك بیانات وافیة حول مخاطر االئتمان في القطا
 اإلشراف و الرقابة على البنوك وعلى المؤسسات المالیة.لمھام 

 
 )2019( إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات االستعالم االئتماني -122

  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة 

 سم.  24  ،صفحة 34
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ھذه الدراسة بتوضیح حقوق العمالء (مستھلكین) سواء أشخاص طبیعیة (أفراد)، األشخاص  االعتباریة تختص 
(شركات) الحاصلون أو المتقدمون للحصول على إئتمان، ویتم جمع معلوماتھم وبیاناتھم في ملفات إئتمانیة بشركة 

المعلومات االئتمانیة وتكون متاحة لالستعالم وفقاً للقوانین أو قواعد تصدر من الرقیب على عمل شركة المعلومات 
االئتمانیة. ولقد تم استیفاء الدراسة بناء على حقوق العمالء التي توفرھا القواعد الصادرة  من البنك المركزي 

 . 2006المصري في سنة 
 

 )2019( ردنیة الھاشمیةتجربة المملكة األ لي لالستقرار المالي في الدول العربیةمتطلبات إصدار مؤشر مح -123
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة
 سم.  24  ،صفحة 38

 
االستقرار المالي بموضوعیة و یعمل كأداة للتوجیھ و تستعرض الدراسة أھمیة تطویر مؤشر كمي یقیس مستوى 

اإلنذار المبكر، والھدف من تطویر مؤشر االستقرار المالي ومتطلباتھ؛ باألضافة إلى التطرق للدراسات والتجارب 
ص  ولیة حول مؤشرات االستقرار المالي. وتجربة الممكلة األردنیة الھاشمیة في بناء مؤشر االستقرار المالي الخا اال

 بھا.
 

 )2019( الشمول المالي في الدول العربیة الجھود والسیاسات والتجارب -124
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
 سم.  24  ،صفحة 202

 
وأھمیتھ في تعزیز االستقرار المالي و االجتماعي، والمبادئ المبتكرة تستعرض ھذه الورقة مفھوم الشمول المالي 

، وتطور مؤشراتھ ، كما تتطرق ألھمیة الشمول المالي في الدول العربیة)G20للشمول المالي حسب مجموعة العشرین (
إلى تجارب الدول  في الدول العربیة، وتستعرض أیضاً دور صندوق النقد العربي في تعزیز الشمول المالي. باإلضافة 

 العربیة في تعزیز الشمول المالي.
 

 )2019( في الدول العربیة IIIإدارة مخاطر السیولة وفق متطلبات بازل  -125
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24  ،صفحة 74

 
ال سیما فیما یتعلق بتطبیق رة مخاطر السیولة اإلدتھتم الورقة بتحدید موقف الدول العربیة من تنفیذ المتطلبات الرقابیة 

كل من نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر (المتطلبات الكمیة)، ومبادئ اإلدارة الحصیفة والرقابة على  
وتحاول الورقة الوقوف على طبیعة التحدیات التي تواجھ المصارف العربیة على    مخاطر السیولة (المتطلبات النوعیة).

صعید تطبیق ھذه المتطلبات و الجھود المبذولة من قبل السلطات اإلشرافیة لتذلیل الصعوبات التي تواجھ المصارف 
 أثناء عملیة التطبیق.

 
 )2019( الضعیفةاإلجراءات الرقابیة واإلشرافیة للتعامل مع البنوك  -126

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24  ،صفحة 24
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تجربة مصرف لبنان ومجاالت إھتمام مصرف تستعرض الورقة إھتمام الدول العربیة بالشركات الناشئة، كما تستعرض  

 لبنان في تحفیز الشركات الناشئة.
 

 )2019( الثورة الرقمیة وتداعیاتھا على النظام المصرفي واالستقرار المالي: مخاطر االبتكارات المالیة -132
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  
 سم.  24  ،صفحة 22

 
تتناول ھذه الورقة  أھم المخاطر التي تواجھ المؤسسات المالیة و المصرفیة كنتیجة للتطورات واالبتكارات في مجال 

ة القطاع المصرفي  المعلوماتیة أو ما یعرف بالثورة الرقمیة. كما تسلط الضوء على تجربة بنك المغرب في مجال رقمن
ووضع إطار تشریعي للقطاع المصرفي و المالي فیما یتعلق بالدفع عبر الھاتف النقال، وإنشاء ھیئة وطنیة مھمتھا 

 تطویر التنمیة الرقمیة. باإلضافة إلى جملة التدابیر واإلجراءات التي تم اتخاذھا للحد من مخاطر الثورة الرقمیة.
 

 )2019(  مخاطر الجرائم المالیة اإللكترونیة وآثارھا على نظم الدفع -133
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة
 . سم 24  ،صفحة 18

 
اإللكترونیة على كفاءة نظم الدفع، وتستعرض التعریف بالجرائم المالیة   تناقش الورقة مخاطر الجرائم المالیة وتداعیتھا

وتجارب الدول العربیة، وأھم اإلجراءات المتخذة من طرف السلطات االشرافیة والرقابیة في الدول العربیة لمواجھة  
 .اإللكترونیةالجرائم المالیة  

 
 )2019( الصغیرةتطبیقات التحویالت الفوریة في المدفوعات  -134

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة

 . سم 24  ،صفحة 16
 

ورقة عمل تعریفیة عن تطبیقات التحویالت في المدفوعات الصغیرة وتستعرض تجارب عدد من الدول في ھذا المجال،  
 لسلطة النقد في سنغافورة.وخاصة التجربة الرائدة 

 
 )2019( قضایا تطبیق الشیك والتوقیع اإللكتروني -135

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة

 . سم 24 صفحة؛  16
 

نظمة التقنیة المستخدمة في تسویة األاستخدامھ، وتتطرق ھذه الورقة إلى التعریف بمفھوم الشیك االلكتروني، وخطوات  
 معامالتھ، إلى جانب استعراض ألھم ممیزات وإیجابیات الشیك اإللكتروني.

 
 )2018( أثر السیاسة النقدیة والمالیة على النشاط االقتصادي لبعض الدول العربیة -136

   الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال قاسم

 سم.  24 صفحة؛  29

 34 

، یبحث الجزء األول منھا كیفیة التعرف على البنك الضعیف، وكیفیة التعامل معھ ین رئیسیینئتتكون ھذه الورقة من جز
من خالل استعراض عدد من المبادئ و االرشادات الخاصة بھذا الشأن، فیما یناقش الجزء الثاني اإلجراءات المتخذة 

 ول العربیة في ھذا الشأن. من الدعدد  تجاربمن قبل السلطات الرقابیة تجاه البنوك الضعیفة. كما تتضمن الورقة 
 

 )2019( III) وفقاً لبازل NSFRتطبیق صافي التمویل المستقر ( -127
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24  ،صفحة 20

 
تعریف التمویل المستقر والحد األدنى من المتطلبات، كما استرشادیة تحصر تطبیق المعیار وتتناول تعد ھذه الورقة 

 تتناول مسائل تطبیقیة لنسبة صافي التمویل المستقر.
 
 

 )2019( تحدید وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة -128
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24  ،صفحة 24

 
تستعرض الورقة تقییم مخاطر التدخل، ومؤشرات تحدید مخاطر التدخل، وتعزیز الضوابط، ومن ثم التطبیق. كما تدعو 

بة المصرفیة بتحدید و إدارة مخاطر التدخل عند تقدیم الدعم  لالسترشاد بالضوابط الصادرة عن لجنة بازل للرقا
  للمؤسسات الغیر خاضعة للتجمیع الرقابي. 

 
129-  ً  )2019( تمكین المرأة مالیاً ومصرفیا

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 العربیةفریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول  

 سم.  24  ،صفحة 16
 

تستعرض ھذه الورقة واقع وصول المرأة للخدمات المالیة في الدول العربیة، و أھمیة تعزیز فرص وصول المرأة  
للخدمات المالیة و التمویل.  كما تتناول المستجدات في التطورات المصرفیة على صعید تمویل المرأة، ومسؤولیات 

 المؤسسات المصرفیة في دعم فرص وصول المرأة لتلك الخدمات. السلطات اإلشرافیة و 
 

 )2019( استخدام أدوات الدفع اإللكترونیة لتعزیز الشمول المالي -130
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
 سم.  24  ،صفحة 20

 
حھا تلك التقنیات. باألضافة إلى   یتستعرض ھذه الورقة الشركات الناشئة المتخصصة بالتقنیات المالیة، والفرص التي تت

 تحدیات المصارف التقلیدیة والجھات الرقابیة وسیناریوھات مواجھة المصارف لتحدیات الشركات الناشئة.
 

 )2019( تجربة مصرف لبنان –لتمویل الشركات الناشئة  المصارفتحفیز  -131
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
 . سم 24  ،صفحة 16
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تجربة مصرف لبنان ومجاالت إھتمام مصرف تستعرض الورقة إھتمام الدول العربیة بالشركات الناشئة، كما تستعرض  

 لبنان في تحفیز الشركات الناشئة.
 

 )2019( الثورة الرقمیة وتداعیاتھا على النظام المصرفي واالستقرار المالي: مخاطر االبتكارات المالیة -132
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  
 سم.  24  ،صفحة 22

 
تتناول ھذه الورقة  أھم المخاطر التي تواجھ المؤسسات المالیة و المصرفیة كنتیجة للتطورات واالبتكارات في مجال 

ة القطاع المصرفي  المعلوماتیة أو ما یعرف بالثورة الرقمیة. كما تسلط الضوء على تجربة بنك المغرب في مجال رقمن
ووضع إطار تشریعي للقطاع المصرفي و المالي فیما یتعلق بالدفع عبر الھاتف النقال، وإنشاء ھیئة وطنیة مھمتھا 

 تطویر التنمیة الرقمیة. باإلضافة إلى جملة التدابیر واإلجراءات التي تم اتخاذھا للحد من مخاطر الثورة الرقمیة.
 

 )2019(  مخاطر الجرائم المالیة اإللكترونیة وآثارھا على نظم الدفع -133
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة
 . سم 24  ،صفحة 18

 
اإللكترونیة على كفاءة نظم الدفع، وتستعرض التعریف بالجرائم المالیة   تناقش الورقة مخاطر الجرائم المالیة وتداعیتھا

وتجارب الدول العربیة، وأھم اإلجراءات المتخذة من طرف السلطات االشرافیة والرقابیة في الدول العربیة لمواجھة  
 .اإللكترونیةالجرائم المالیة  

 
 )2019( الصغیرةتطبیقات التحویالت الفوریة في المدفوعات  -134

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة

 . سم 24  ،صفحة 16
 

ورقة عمل تعریفیة عن تطبیقات التحویالت في المدفوعات الصغیرة وتستعرض تجارب عدد من الدول في ھذا المجال،  
 لسلطة النقد في سنغافورة.وخاصة التجربة الرائدة 

 
 )2019( قضایا تطبیق الشیك والتوقیع اإللكتروني -135

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة

 . سم 24 صفحة؛  16
 

نظمة التقنیة المستخدمة في تسویة األاستخدامھ، وتتطرق ھذه الورقة إلى التعریف بمفھوم الشیك االلكتروني، وخطوات  
 معامالتھ، إلى جانب استعراض ألھم ممیزات وإیجابیات الشیك اإللكتروني.

 
 )2018( أثر السیاسة النقدیة والمالیة على النشاط االقتصادي لبعض الدول العربیة -136

   الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال قاسم

 سم.  24 صفحة؛  29
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التي تتبناھا  والمبادرات في القوي العاملة ةیالعرب الوضع الراھن لمشاركة المرأةً  لیالجزء الثاني إلى تحل تطرقیو
ً یالمرأة اقتصاد لتمكیندول المنطقة   تطبیقالجزء الثالث من الدراسة  تضمنی مایمساھمتھا في سوق العمل. ف وتشجیع ا

ً یاسیق نموذجا  في الدول العربیة. بالوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة في سوق العمل ھتمی ا
 

 )2018( في الدول العربیة " Big Data" دراسة تطبیقات البیانات الكبیرة -141

 ورقة مقدمھ الجتماع مبادرة عربستات. - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 سومیة لطفي 

سم.  24 صفحة؛  62  

 لیوتحل ةیألغراض اإلحصاءات الرسم رةیالكب اناتیبعض الممارسات في مجال الب تضمنت الدراسة استعراض
 شملی ة،یفي الدول العرب رةیالكب اناتیالب قیلدعم تطب ميیلوضع إطار لبرنامج عمل إقل ومقترحات االقتصاد الكلي،

  ایبناء القدرات بھدف معالجة القضا ةیجیواسترات رةیالكب اناتیلبناء القدرات في مجال الب ةیمیإقل مبادرة إطالق
 ةیالمرتبطة بسر اساتیوالس عاتیوالتشر اناتیوالوصول إلى الب اتیوالتقن اناتیوجودة الب ةیبالمنھج المتعلقة

. كما ةیالعرب في الدول رةیالكب اناتیالمناسبة التكلفة بشأن استخدام الب لیطرق التحل ری. كذلك توفاناتیالب ةیوخصوص
 اناتیبالب ةیمعن ةیودول ةیمیالتعاون مع جھات إقل زیللتعاون وتبادل الخبرات، وتعز ةیمیح إنشاء شبكة إقلالمقتر شملی

 .رةیالكب
 

إلتزام قطاع البنوك بتطبیق التوصیات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب على قدرتھ   -142
 )2018( العربیةفي تحقیق الشمول المالي في الدول 

 2رقم ورقة عمل   - الدائرة االقتصادیة 
 غسان أبومویس  

 . سم 24 صفحة؛  79
 

البنوك والمؤسسات المصرفیة في الدول العربیة بتطبیق  إلتزاملى التعرف على تداعیات إتھدف ھذه الورقة 
، على تحقیق أھداف الشمول المالي في الدول العربیة، اإلرھابوتمویل  األموالالتوصیات المتعلقة بمكافحة غسل 

بالقواعد والضوابط   االلتزامواقتراح عدد من التوصیات المناسبة التي من شأنھا أن تساعد من جھة على ضمان  
 . صة بمكافحة الجرائم المالیةالخا

 
  حدود الدین العام القابل لالستمرار والنمو االقتصادي بین النظریة والواقع: إسقاطات على حالة الدول العربیة  -143

)2018( 
 47دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 المصطفى بنتور
 سم.  24 صفحة؛  52

 
على  بمدى وجود سقف للدین العام یؤثر سلبا في مالیة الحكومة یتعلق األھمیةتتناول ھذه الورقة دراسة موضوع بالغ 

قتصادي والجدل  الا الدین العام على النمو آلثاردبیات النظریة األالعربیة. تناولت الورقة  نجازات التنمویة للدولاإل
خاصة المتقدمة منھا حول وجود سقف للدین العام تصبح بعده  لعینات من دول العالمالسائد في الدراسات التجریبیة 

قتصادي الة بین النمو االق. فیما یخص عینة الدول العربیة، تمت دراسة شكل العاالقتصاديمعیقا لوتیرة النمو  الدیون
 ادي.قتصاالحصائي وطرق القیاس اإلإلى الناتج، باستخدام التحلیل  ونسب الدین العام

 
احتساب مؤشر مركب للشمول المالي وتقدیر العالقة بین الشمول المالي و الناتج المحلي اإلجمالي في الدول  -144

 العربیة
 45دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
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والمتوسط لعدد  قتصادي على المدیین القصیر ألتھدف الدراسة إلى قیاس أثر السیاسات النقدیة والمالیة على النشاط ا

تترك لھا آثر لفترات طویلة  من الدول العربیة، حیث تتأثر اقتصادات الدول العربیة عموما بالعدید من الصدمات التي
 قتصادي في التعافي. الالتي یبدأ أثرھا ا ثر والفترةاألقتصادي بالتعافي، ویبقى التساؤل عن حجم الحتى یبدأ النشاط ا

 
 )2018( موازین المدفوعات ووضع االستثمار الدولي في الدول العربیة الواقع والتحدیات -137

   الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 محمد اسماعیل  و جمال قاسمد. 
 سم.  24 صفحة؛  42

 
مصادر و العربیة،الدولي في الدول  االستثمارالمنھجیة المتبعة في إعداد میزان المدفوعات ووضع تستعرض الدراسة 

التحدیات التي تواجھ الدول العربیة عند اعداد میزان المدفوعات ووضع معالجتھا، والحصول على البیانات وكیفیة 
الرؤیة والخطط المستقبلیة للتغلب على تلك التحدیات وتطبیق أحدث المنھجیات في إعداد میزان  ، الدولي االستثمار

 .في الدول العربیة) الطبعة السادسة(الدولي  االستثمارالمدفوعات ووضع 
 

 )2018( محددات  التجارة الخارجیة للدول العربیة باستخدام نماذج الجاذبیةقیاس  -138
 50دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 محمد اسماعیل  وجمال قاسمد. 
 سم.  24 صفحة؛  31

 
  الحجم حیث من الثالثة، األلفیة من الثاني العقد خالل العربیة للدول الخارجیة التجارة  أداء تطورات الدراسة تستعرض
 من الثاني الجزء ویتناول. العربیة للدول الخارجیة التجارة تنافسیة ومؤشرات الصادرات وھیكل الجغرافي والتوزیع
 بعرض الدراسة وتنتھي. المجال ھذا في التطبیقیة والدراسات األدبیات واستعراض الجاذبیة بنماذج تعریف الدراسة

 التي والتوصیات النتائج اھم استعراض ذلك یتبع ثم العربیة، الدول في الخارجیة للتجارة الجاذبیة نموذج تقدیر لنتائج
 . الدراسة الیھا خلصت

 
 )2018( تنبؤات الحسابات القومیة السنویة باستخدام نموذج المدخالت والمخرجات -139

 49دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أمحمد موعش 

 سم.  24 صفحة؛  50
 

فیما یتعلق بالناتج المحلي االجمالي  تھدف الدراسة إلى تقدیم منھجیة إلعداد تقدیرات الحسابات القومیة السنویة،
  على مجموعة من الفرضیات ، بناء2018والتنبؤات لعام  2017والدخل لعام واإلنتاج ومكوناتھ حسب بنود االنفاق 

 الدولیة التي تؤثر علیھ.  حول تطور المتغیرات التي تمیز االقتصاد الوطني والتطورات االقتصادیة
 

 )2018( محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربیة -140
 48دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 سفیان قعلولد. ھبة عبد المنعم ود. 
 سم.  24 صفحة؛  54

 
بھدف الوقوف   ، ُالعربیةالعاملة في الدول   القوي محددات مشاركة المرأة في طبیعةتھتم ھذه الدراسة بالوقوف على  

الجزء  تناولیھذا الھدف،  قیلتحق المرأة في سوق العمل في ھذه البلدان. مشاركة اتیمستو ادةیعلى أبرز الممكنات لز
السابقة،  الدراسات بمحددات مشاركة المرأة في سوق العمل من واقع تعلقی مایف ة یالدالئل الدول الدراسة األول من
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التي تتبناھا  والمبادرات في القوي العاملة ةیالعرب الوضع الراھن لمشاركة المرأةً  لیالجزء الثاني إلى تحل تطرقیو
ً یالمرأة اقتصاد لتمكیندول المنطقة   تطبیقالجزء الثالث من الدراسة  تضمنی مایمساھمتھا في سوق العمل. ف وتشجیع ا

ً یاسیق نموذجا  في الدول العربیة. بالوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة في سوق العمل ھتمی ا
 

 )2018( في الدول العربیة " Big Data" دراسة تطبیقات البیانات الكبیرة -141

 ورقة مقدمھ الجتماع مبادرة عربستات. - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 سومیة لطفي 

سم.  24 صفحة؛  62  

 لیوتحل ةیألغراض اإلحصاءات الرسم رةیالكب اناتیبعض الممارسات في مجال الب تضمنت الدراسة استعراض
 شملی ة،یفي الدول العرب رةیالكب اناتیالب قیلدعم تطب ميیلوضع إطار لبرنامج عمل إقل ومقترحات االقتصاد الكلي،

  ایبناء القدرات بھدف معالجة القضا ةیجیواسترات رةیالكب اناتیلبناء القدرات في مجال الب ةیمیإقل مبادرة إطالق
 ةیالمرتبطة بسر اساتیوالس عاتیوالتشر اناتیوالوصول إلى الب اتیوالتقن اناتیوجودة الب ةیبالمنھج المتعلقة

. كما ةیالعرب في الدول رةیالكب اناتیالمناسبة التكلفة بشأن استخدام الب لیطرق التحل ری. كذلك توفاناتیالب ةیوخصوص
 اناتیبالب ةیمعن ةیودول ةیمیالتعاون مع جھات إقل زیللتعاون وتبادل الخبرات، وتعز ةیمیح إنشاء شبكة إقلالمقتر شملی

 .رةیالكب
 

إلتزام قطاع البنوك بتطبیق التوصیات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب على قدرتھ   -142
 )2018( العربیةفي تحقیق الشمول المالي في الدول 

 2رقم ورقة عمل   - الدائرة االقتصادیة 
 غسان أبومویس  

 . سم 24 صفحة؛  79
 

البنوك والمؤسسات المصرفیة في الدول العربیة بتطبیق  إلتزاملى التعرف على تداعیات إتھدف ھذه الورقة 
، على تحقیق أھداف الشمول المالي في الدول العربیة، اإلرھابوتمویل  األموالالتوصیات المتعلقة بمكافحة غسل 

بالقواعد والضوابط   االلتزامواقتراح عدد من التوصیات المناسبة التي من شأنھا أن تساعد من جھة على ضمان  
 . صة بمكافحة الجرائم المالیةالخا

 
  حدود الدین العام القابل لالستمرار والنمو االقتصادي بین النظریة والواقع: إسقاطات على حالة الدول العربیة  -143

)2018( 
 47دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 المصطفى بنتور
 سم.  24 صفحة؛  52

 
على  بمدى وجود سقف للدین العام یؤثر سلبا في مالیة الحكومة یتعلق األھمیةتتناول ھذه الورقة دراسة موضوع بالغ 

قتصادي والجدل  الا الدین العام على النمو آلثاردبیات النظریة األالعربیة. تناولت الورقة  نجازات التنمویة للدولاإل
خاصة المتقدمة منھا حول وجود سقف للدین العام تصبح بعده  لعینات من دول العالمالسائد في الدراسات التجریبیة 

قتصادي الة بین النمو االق. فیما یخص عینة الدول العربیة، تمت دراسة شكل العاالقتصاديمعیقا لوتیرة النمو  الدیون
 ادي.قتصاالحصائي وطرق القیاس اإلإلى الناتج، باستخدام التحلیل  ونسب الدین العام

 
احتساب مؤشر مركب للشمول المالي وتقدیر العالقة بین الشمول المالي و الناتج المحلي اإلجمالي في الدول  -144

 العربیة
 45دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
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تھتم ھذه الورقة بدراسة موضوع المعالجة الرقابیة إلصدرات الدین السیادي، حیث تلقي الضوء في البدایة على األنواع 

ھذه اإلصدارات، ثم تتطرق إلى مبررات إعادة النظر في المعالجة الرقابیة الحالیة، یلي ذلك اإلشارة إلي  المختلفة من 
كل من المعالجة الرقابیة الحالیة وإلى بعض األفكار التي یجري مناقشتھا ودراستھا للوصول إي أفضل المعالجات 

 الرقابیة. 
 
 

 )2018(اإلطار اإلشرافي لمخاطر االئتمان والمحاسبة لخسائر االئتمان المتوقعة  -149
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24 صفحة؛  46

 
االئتمانیة، بما في ذلك التطبیق المستمر لألطر تھدف ھذه الورقة لوضع تعلیمات رقابیة بشأن اإلدارة السلیمة للمخاطر 

زمة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. ویقتصر نطاق ممارسات مخاطر االئتمان وفقاً لھذه االرشادات على  الالمحاسبیة ال
الممارسات التي تؤثر على تقییم وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة والمخصصات المكونة في إطار قواعد المحاسبة  

 لمعمول بھا.ا
 

 )2018( قضایا اإلسناد الخارجي في الخدمات المالیة والمصرفیة -150
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24 صفحة؛  23

 
مخاطر االلتزام ومخاطر التركز المحتملة نتیجة إسناد مھمام لطرف خارجي، مثل تستعرض ھذه الورقة المخاطر 

ومخاطر السمعة. كذلك تستعرض عدد من الضوابط الخاصة بعملیات االسناد الخارجي، ومسؤولیات مجلس اإلدارة و 
اإلدارة العلیا في ھذھا الشأن، إلى جانب مسؤولیات السلطات الرقابیة.  كما تبرز الورقة أھمیة تقلیص المجاالت المتاحة 

 لإلسناد الخارجي. 
 

 )2018الضاغطة: اختبارات التحمل (المنھجیات الحدیثة الختبارات األوضاع  -151
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  
 سم.  24 صفحة؛  31

 
منھجیات اختبارات تم إعداد ھذه الورقة من جانب فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة وتشرح ھذه الورقة 
 التحمل أو األوضاع الضاغطة، كما تشرح أھداف ھذه االختبارات وكیفیة إدارتھا وعوامل نجاحھا.

 
 )2018( للحدوداإلطار العام لالستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة -152

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  

 سم.  24 صفحة؛  20
 

تناقش ھذه الورقة تجربة بنك المغرب في السنوات األخیرة على صعید بناء إطار الرقابة االحترازیة الكلیة و االستقرار 
المالي. تستعرض الورقة حھود السلطات المغریبیة و التطورات التشریعیة والتنظیمیة في ھذا الشأن.  كما تتناول جھود 
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 جالل الدین بن رجب 
 سم.  24 صفحة؛  30

 
مؤشر مركب للشمول المالي في   المعرفة بكیفیة احتساب تعزیزالمنھجیة في  الناحیةمن  المساھمةیھدف البحث إلى  

  .الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي في االتجاھین بنصیبدراسة عالقة الشمول المالي   إضافة إلى ،العربیةالدول 
 ثیح ،والقطریة والدولیة ةیالمحل المستویاتكبرى على  ةیأھم بكتسیلموضوع  االبحث في تناولھ قیمةتكمن كما 

ً یأ سھمیو شةیالمعوتحسین في الناتج المحلي اإلجمالي،  ادةیالشمول المالي من الز مكنیُ    ةیفي سالمة األنظمة المال ضا
 ذاتھا.

   
 )2018( في الدول العربیةالحكومي سیاسات الدعم  -145

 44دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 طارق إسماعیل

 سم.  24 صفحة؛  56
 

استعراض الجوانب المختلفة لواقع سیاسات الدعم الحكومي في الدول العربیة واالتجاه العام  إلىتھدف ھذه الدراسة  
وانعكاساتھ االقتصادیة؛  لتطورھا متضمناً في ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربیة ونطاقھ وأشكالھ وآلیات تنفیذه 

 إضافة إلى االتجاه العام لتطور سیاسات الدعم، وأحدث اإلصالحات التي اتخذت بشأنھ.
 

 )2018( دور اإلصالحات االقتصادیة في دعم النمو في الدول العربیة -146
 43دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 محمد إسماعیلد. ھبة عبد المنعم و د. 
 سم.  24 صفحة؛  75

 
 االقتصاديالنمو  معدالتفي الدول العربیة في تعزیز ورفع  االقتصادیة اإلصالحاتتھدف ھذه الدراسة إلى تقییم دور 

 التطبیقیة والدالئلالسابقة  األدبیاتحیث تتعرض الدراسة إلى ، )2016-2000(الفترة  خاللفي الدول العربیة 
Empirical Evidence  كما تتطرق الدراسة إلى  االقتصاديوالنمو  االقتصادیة اإلصالحات القةیتعلق بع فیما .

الفترة المشار إلیھا والتي سیتم تقسیمھا إلى فترتین فرعیتین كما  خاللالكلي في البلدان العربیة  االقتصادتقییم أداء 
استقرار  إصالحاتسوا على صعید في الدول العربیة  االقتصادي اإلصالح. كذلك تتناول الدراسة تجربة اإلشارةسبق 

 .المؤسسیة اإلصالحاتالھیكلیة أو  اإلصالحات الكلي او االقتصاد
 

 )2018( الدولیة للتقاریر المالیة في الدول العربیةتبني المعاییر  -147
 1العدد  سلسلة دراسات محاسبیة ومالیة -  الدائرة المالیة

 تردایت بن ولید
 سم.  24 صفحة؛  75

 
یة نشأة وتّطور المعاییر الدول، وةالمالیللتقاریر ة، مفھوم وتاریخ المحاسبة وأھم النماذج المحاسبیتستعرض الدراسة 

.   یة في دول العالم، وتطور نظم المحاسبة في الدول العربیةالتوافق مع المعاییر الدول  كما تعطي نظرة عنللتقاریر المالیة.  
 في الدول العربیة.   العوامل المؤثرة في تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة باإلضافة إلى

 
 )2018( الدیون السیادیةالمعالجة الرقابیة النكشاف المصارف على  -148

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛  43
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تھتم ھذه الورقة بدراسة موضوع المعالجة الرقابیة إلصدرات الدین السیادي، حیث تلقي الضوء في البدایة على األنواع 

ھذه اإلصدارات، ثم تتطرق إلى مبررات إعادة النظر في المعالجة الرقابیة الحالیة، یلي ذلك اإلشارة إلي  المختلفة من 
كل من المعالجة الرقابیة الحالیة وإلى بعض األفكار التي یجري مناقشتھا ودراستھا للوصول إي أفضل المعالجات 

 الرقابیة. 
 
 

 )2018(اإلطار اإلشرافي لمخاطر االئتمان والمحاسبة لخسائر االئتمان المتوقعة  -149
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24 صفحة؛  46

 
االئتمانیة، بما في ذلك التطبیق المستمر لألطر تھدف ھذه الورقة لوضع تعلیمات رقابیة بشأن اإلدارة السلیمة للمخاطر 

زمة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. ویقتصر نطاق ممارسات مخاطر االئتمان وفقاً لھذه االرشادات على  الالمحاسبیة ال
الممارسات التي تؤثر على تقییم وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة والمخصصات المكونة في إطار قواعد المحاسبة  

 لمعمول بھا.ا
 

 )2018( قضایا اإلسناد الخارجي في الخدمات المالیة والمصرفیة -150
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24 صفحة؛  23

 
مخاطر االلتزام ومخاطر التركز المحتملة نتیجة إسناد مھمام لطرف خارجي، مثل تستعرض ھذه الورقة المخاطر 

ومخاطر السمعة. كذلك تستعرض عدد من الضوابط الخاصة بعملیات االسناد الخارجي، ومسؤولیات مجلس اإلدارة و 
اإلدارة العلیا في ھذھا الشأن، إلى جانب مسؤولیات السلطات الرقابیة.  كما تبرز الورقة أھمیة تقلیص المجاالت المتاحة 

 لإلسناد الخارجي. 
 

 )2018الضاغطة: اختبارات التحمل (المنھجیات الحدیثة الختبارات األوضاع  -151
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  
 سم.  24 صفحة؛  31

 
منھجیات اختبارات تم إعداد ھذه الورقة من جانب فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة وتشرح ھذه الورقة 
 التحمل أو األوضاع الضاغطة، كما تشرح أھداف ھذه االختبارات وكیفیة إدارتھا وعوامل نجاحھا.

 
 )2018( للحدوداإلطار العام لالستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة -152

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة  

 سم.  24 صفحة؛  20
 

تناقش ھذه الورقة تجربة بنك المغرب في السنوات األخیرة على صعید بناء إطار الرقابة االحترازیة الكلیة و االستقرار 
المالي. تستعرض الورقة حھود السلطات المغریبیة و التطورات التشریعیة والتنظیمیة في ھذا الشأن.  كما تتناول جھود 
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 2015-2007تھدف الدراسة من جھة إلى البحث في المحددات المؤثرة على تعثر القروض في القطاع المصرفي للفترة  

وقطر)، ومن جھة أخرى تتناول الدراسة بالتحلیل   –البحرین    –الكویت    – مصر    –بالنسبة لعدد من الدول العربیة (لبنان  
 اء البنكي. توضیح العالقة المفترضة بین مخاطر اإلئتمان واألد

 
 )2017النظم الضریبیة وضریبة القیمة المضافة في الدول العربیة ( -158

 40دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 .وآخرونأمحمد موعش 

 
الضرائب، تحتوي الدراسة على تطور اإلیرادات الضریبیة في الدول العربیة، ومعدالت وشرائح الدخل المطبقة في 

والضریبة على القیمة المضافة، واإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة، واإلطار المؤسسي إلدارة الضرائب، وجھود 
 الورقة بأھم االستنتاجات. لخصوالتحدیات التي تواجھھا. ت إصالح النظم الضریبیة في الدول العربیة

 
 )2017( االقتصاد الحقیقيقنوات انتقال أثر السیاسة النقدیة إلى   -159

 39دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛  45

 
تتكون الورقة من ثالثة أجزاء: یستعرض الجزء األول مفھوم وأھداف السیاسة النقدیة ومنھجیات إعدادھا، ویتناول 

السیاسة النقدیة وقنوات انتقال أثر استخدامھا إلى االقتصاد الحقیفي، ویستعرض الجزء الثاني عرض وتحلیل أدوات 
الجزء الثالث التأثیرات المتبادلة بین السیاسة النقدیة والسیاسات االقتصادیة األخرى، ثم تستعرض الورقة في الجزء 

 األخیر بشكل موجز مالمح السیاسات النقدیة المتبعة في بعض الدول العربیة.
 

 )2017الوضع الراھن والتحدیات (  :بیئة أعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة -160
 38دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 اسماعیلطارق 
 سم.  24 صفحة؛  56

 
یستعرض ھذا التقریر طبیعة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومساھمتھا االقتصادیة، وتعریف المشروعات الصغیرة 
والمتوسطة، واألطر التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة، وتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وبناء القدرات  

 دیات وآفاق اإلصالح. للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ومؤسسات التمویل وأخیرا التح
 

 )2017محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربیة ( -161
 37دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال قاسم حسن، محمد اسماعیلد. 
 سم.  24 صفحة؛  46

 
واألدبیات االقتصادیة: الجانب النظري والتطبیقي ، وتیسیر یتناول الجزء األول من الورقة اإلستثمار األجنبي المباشر 
وأخیرا منھجیة تقدیر محددات اإلستثمار األجنبي المباشر  ،أداء األعمال في الدول العربیة في الجزء الثاني من الورقة

 بالجزء الثالث. 
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ة للحدود، على ضوء االنفتاح الذي ینتھجھ االقتصاد المغربي، في جعل بنك المغرب على صعید ضبط المخاطر العابر
 المملكة المغربیة مركز لربط القارة األفریقیة بباقي دول العالم.

 
 )2018( المعلومات االئتمانیة في الحد من مخاطر اإلفراط في االستدانةنظم دور  -153

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة 

 سم.  24 صفحة؛  24
 

تستعرض الدراسة دور المصارف المركزیة في معالجة ظاھرة االفراط في االستدانة، والتعریف بنظام االستعالم 
 و الھدف من تطویره وآلیة عملھ. اإلئتماني الموحد 

 
 )2018(تجربة مصرف اإلمارات المركزي  :اإلطار الرقابي للقیم المخزنة وعملیات الدفع اإللكتروني  -154

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة  

 سم.  24 صفحة؛  18
 

اإلطار الرقابي للقیم المخزنة ونظم الدفع اإللكترونیة. تستعرض الورقة تجربة مصرف اإلمارات المركزي في وضع 
ورفع جودة  تؤكد الورقة على أھمیة اإلطار الرقابي في تعزیز الشمول المالي وتشجیع التنافسیة من خالل توفیر اكم

 ا.الخدمات المالیة. كما تتناول المتطلبات التي ینبغي على المؤسسات الخاضعة لھذا اإلطار الرقابي استیفائھ
 

 )2018( ادارة التعثر في نظم البنیة التحتیة المالیة -155
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

   اللجنة العربیة لنظم الدفع و التسویة
 . سم 24 صفحة؛  18

 
باألضافة إلى استخدام وتسلسل الموارد  تستعرض الورقة مبادئ إدارة التعثر، و اإلجراءات وقواعد عمل إدارة التعثر؛ 

المالیة وكیفیة إدارة حق التصرف في حاالت التعثر. ونشر وتعمیم إجراءات التعثر وفحص ومراجعة تلك اإلجراءات 
 ومن ثم التعافي المالي.

 
 )2017العربیة (قیاس أثر تنافسیة التجارة الخارجیة على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخلیج  -156

 42دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال قاسم حسن 

 سم.  24 صفحة؛  61
 

تھدف الدراسة إلى دراسة أثر مؤشرات التنافسیة غیر السعریة "مؤشرات التجارة الخارجیة" على اقتصادات دول  
التجارة البینیة غیر النفطیة، وقیاس درجة  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، كما تھدف إلى تسلیط الضوء على ھیكل  

خلیج العربیة واستعراض أھم المنتجات السلعیة غیر النفطیة تكامل ھیكل تجارة مجموعة دول مجلس التعاون لدول ال
 ودرجة تنوعھا وتطورات التجارة داخل نفس الصناعة بین دول المجلس.

 
 )2017القروض على أداء البنوك وعلى النشاط االقتصادي ( انعكاسات تعثر -157

 41دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 سومیة لطفي

 سم.  24 صفحة؛  40
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 2015-2007تھدف الدراسة من جھة إلى البحث في المحددات المؤثرة على تعثر القروض في القطاع المصرفي للفترة  

وقطر)، ومن جھة أخرى تتناول الدراسة بالتحلیل   –البحرین    –الكویت    – مصر    –بالنسبة لعدد من الدول العربیة (لبنان  
 اء البنكي. توضیح العالقة المفترضة بین مخاطر اإلئتمان واألد

 
 )2017النظم الضریبیة وضریبة القیمة المضافة في الدول العربیة ( -158

 40دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 .وآخرونأمحمد موعش 

 
الضرائب، تحتوي الدراسة على تطور اإلیرادات الضریبیة في الدول العربیة، ومعدالت وشرائح الدخل المطبقة في 

والضریبة على القیمة المضافة، واإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة، واإلطار المؤسسي إلدارة الضرائب، وجھود 
 الورقة بأھم االستنتاجات. لخصوالتحدیات التي تواجھھا. ت إصالح النظم الضریبیة في الدول العربیة

 
 )2017( االقتصاد الحقیقيقنوات انتقال أثر السیاسة النقدیة إلى   -159

 39دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛  45

 
تتكون الورقة من ثالثة أجزاء: یستعرض الجزء األول مفھوم وأھداف السیاسة النقدیة ومنھجیات إعدادھا، ویتناول 

السیاسة النقدیة وقنوات انتقال أثر استخدامھا إلى االقتصاد الحقیفي، ویستعرض الجزء الثاني عرض وتحلیل أدوات 
الجزء الثالث التأثیرات المتبادلة بین السیاسة النقدیة والسیاسات االقتصادیة األخرى، ثم تستعرض الورقة في الجزء 

 األخیر بشكل موجز مالمح السیاسات النقدیة المتبعة في بعض الدول العربیة.
 

 )2017الوضع الراھن والتحدیات (  :بیئة أعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة -160
 38دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 اسماعیلطارق 
 سم.  24 صفحة؛  56

 
یستعرض ھذا التقریر طبیعة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومساھمتھا االقتصادیة، وتعریف المشروعات الصغیرة 
والمتوسطة، واألطر التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة، وتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وبناء القدرات  

 دیات وآفاق اإلصالح. للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ومؤسسات التمویل وأخیرا التح
 

 )2017محددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربیة ( -161
 37دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال قاسم حسن، محمد اسماعیلد. 
 سم.  24 صفحة؛  46

 
واألدبیات االقتصادیة: الجانب النظري والتطبیقي ، وتیسیر یتناول الجزء األول من الورقة اإلستثمار األجنبي المباشر 
وأخیرا منھجیة تقدیر محددات اإلستثمار األجنبي المباشر  ،أداء األعمال في الدول العربیة في الجزء الثاني من الورقة

 بالجزء الثالث. 
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والمتوسطة في الدول العربیة تطویر خدمات نظم االستعالم والتصنیف االئتماني لقطاع المنشآت الصغیرة  -167
)2017( 

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة 

 سم.  24 صفحة؛  42
 

تتناول الورقة أھمیة قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة واإلستقرار المالي، ودور القطاعین  
العام والخاص والبنوك المركزیة في تعزیز قدرات وامكانیات قطاع المنشآت. باإلضافة إلى أھمیة تطویر نظم اإلستعالم 

 ة تحتیة لتعزیز قدرات وامكانیات قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة. نشاء بنیة مالیإوالتصنیف اإلئتماني، وأھمیة 
 

 )2017( : ورقة محّدثةمبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیة -168
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24صفحة؛  76
 

  صول متطلبات قضایا عامة حول حوكمة المصارف، ومبادئ حوكمة المصارف، وأخیراً فتتناول الورقة في ثالثة 
 .2012ت بنفس العنوان في العام اللجان الرئیسیة لمجلس اإلدارة. والورقة عبارة عن تحدیث للورقة التي صدر

 
 )2017سالمة وأمن المعلومات المصرفیة االلكترونیة ( -169

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  

 سم.  24 صفحة؛  24
 

تقدم الورقة تمھید حول المصرفیة االلكترونیة وتتناول مخاطر المصرفیة االلكترونیة وطرق إدارة المخاطر، وأنواع 
المركزیة، والعالقة المتداخلة بین  فودور المصارالتھدیدات المرتبطة بالقنوات االلكترونیة، وطرق التصدي لھا، 

 الخالصة والتوصیات.   السلطات اإلشرافیة والسلطات األخرى. باإلضافة إلى
 

 )2016انعكاسات تنامي صناعة الصیرفة اإلسالمیة على إدارة السیاسة النقدیة في الدول العربیة ( -170
 35دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ھبة عبد المنعمد. 
 سم.  24 صفحة؛  47

 
وتنامي صناعة الصیرفة اإلسالمیة في الدول العربیة، وانعكاسات تنامي تستعرض الورقة حجم سوق التمویل اإلسالمي  

م مع تنامي صناعة ئصناعة الصیرفة اإلسالمیة على إدارة السیاسة النقدیة ثم تجارب تطویر السیاسة النقدیة بما یتال
فة اإلسالمیة والخالصة  الصیرفة اإلسالمیة. باإلضافة إلى تحدیات إدارة السیاسة النقدیة في ظل تنامي صناعة الصیر

 والتوصیات.
 

 )2016متطلبات رأس المال اإلضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات األعمال ومنح االئتمان (  -171
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ھبة عبد المنعمد. /   اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24 صفحة؛   32
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دراسة تشخیصیة حسب مؤشر قیاس محددات االستثمار  :جاذبیة البلدان العربیة لالستثمار األجنبي المباشر -162
)2017( 

 36دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 سفیان قعلولد. 
 سم.  24 صفحة؛  50

 
التباین تھتم ھذه الدراسة بالوقوف على المحددات الرئیسة المؤثرة في تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة وقیاس درجة  

في ھذه المحددات بین الدول موضوع الدراسة. ویحتوي الفصل الثاني على الدراسات والنظریات األدبیة والفصل الثالث 
 عن دراسة قیاسیة لمحددات االستثماراألجنبي المباشر والفصل األخیر عن االستنتاجات والتوصیات.

 
 )2017نشرة تعریفیة حول مفاھیم الشمول المالي ( -163

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 فریق العمل االقلیمي لتعزیز الشمول المالي  

 سم.  24 صفحة؛  16
 

تحتوي النشرة على التعریف بالشمول المالي وأھمیتھ وأھدافھ وآلیات تطویره. باإلضافة إلى دور المصارف المركزیة 
 الشمول المالي والمحاور األساسیة لتعزیز مفھوم الشمول المالي.والجھات الرقابیة في تعزیز 

 
 )2017( 9المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وانعكاساتھا على الرقابة المصرفیة: تطبیق المعیار  -164

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛  28
 

)، المتعلق باألدوات المالیة. یتناول الجزء األول من الورقة  9تركز ھذه الورقة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ترحات والتوصیات في الجزء تصنیف األدوات المالیة، والتدني المالي في قیمة األصول المالیة في الجزء الثاني، والمق

 الثالث.
 

 )2017توافق السیاسات االحترازیة والسیاسات االقتصادیة الكلیة ( -165
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة 
 سم.  24 صفحة؛  26

 
ام المنفذة للسیاسة اإلحترازیة الكلیة.  تناقش الورقة أھمیة وأھداف السیاسة اإلحترازیة الكلیة، والنطاق واألدوات والمھ

 وقضایا التنسیق والحوكمة.  ،باإلضافة إلى مالمح السیاسات اإلحترازیة في اتفاقیات بازل
 

 )2017دارة مخاطر السیولة في نظم الدفع والتسویة اللحظیة (إ -166
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة
 سم.  24 صفحة؛  22

 
تقدم الورقة الجوانب المرتبطة بإدارة مخاطر السیولة ونظم التسویة اللحظیة، متضمنة كذلك لمجموعة من التوصیات 

ع والتسویات. كما تتطرق الورقة  فطویر إدارة فعالة للسیولة في نظم الد التي تساعد المصارف المركزیة العربیة على ت
 للتجربة الرائدة لمؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة مخاطر السیولة في نظام "سریع" للتسویات اإلجمالیة اللحظیة. 
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والمتوسطة في الدول العربیة تطویر خدمات نظم االستعالم والتصنیف االئتماني لقطاع المنشآت الصغیرة  -167
)2017( 

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للمعلومات االئتمانیة 

 سم.  24 صفحة؛  42
 

تتناول الورقة أھمیة قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة في التنمیة االقتصادیة واإلستقرار المالي، ودور القطاعین  
العام والخاص والبنوك المركزیة في تعزیز قدرات وامكانیات قطاع المنشآت. باإلضافة إلى أھمیة تطویر نظم اإلستعالم 

 ة تحتیة لتعزیز قدرات وامكانیات قطاع المنشآت الصغیرة والمتوسطة. نشاء بنیة مالیإوالتصنیف اإلئتماني، وأھمیة 
 

 )2017( : ورقة محّدثةمبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیة -168
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24صفحة؛  76
 

  صول متطلبات قضایا عامة حول حوكمة المصارف، ومبادئ حوكمة المصارف، وأخیراً فتتناول الورقة في ثالثة 
 .2012ت بنفس العنوان في العام اللجان الرئیسیة لمجلس اإلدارة. والورقة عبارة عن تحدیث للورقة التي صدر

 
 )2017سالمة وأمن المعلومات المصرفیة االلكترونیة ( -169

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  

 سم.  24 صفحة؛  24
 

تقدم الورقة تمھید حول المصرفیة االلكترونیة وتتناول مخاطر المصرفیة االلكترونیة وطرق إدارة المخاطر، وأنواع 
المركزیة، والعالقة المتداخلة بین  فودور المصارالتھدیدات المرتبطة بالقنوات االلكترونیة، وطرق التصدي لھا، 

 الخالصة والتوصیات.   السلطات اإلشرافیة والسلطات األخرى. باإلضافة إلى
 

 )2016انعكاسات تنامي صناعة الصیرفة اإلسالمیة على إدارة السیاسة النقدیة في الدول العربیة ( -170
 35دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ھبة عبد المنعمد. 
 سم.  24 صفحة؛  47

 
وتنامي صناعة الصیرفة اإلسالمیة في الدول العربیة، وانعكاسات تنامي تستعرض الورقة حجم سوق التمویل اإلسالمي  

م مع تنامي صناعة ئصناعة الصیرفة اإلسالمیة على إدارة السیاسة النقدیة ثم تجارب تطویر السیاسة النقدیة بما یتال
فة اإلسالمیة والخالصة  الصیرفة اإلسالمیة. باإلضافة إلى تحدیات إدارة السیاسة النقدیة في ظل تنامي صناعة الصیر

 والتوصیات.
 

 )2016متطلبات رأس المال اإلضافي للحد من مخاطر التقلبات في دورات األعمال ومنح االئتمان (  -171
  أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ھبة عبد المنعمد. /   اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24 صفحة؛   32
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 سم.  24 صفحة؛   46
 

تناقش الورقة اإلرتباط بین الشمول المالي واإلستقرار المالي، واإلرتباط بین الشمول المالي والنزاھة المالیة والحمایة  
المالیة للمستھلك. باإلضافة إلى نظریة ارتباط الشمول المالي باألھداف األخرى والجھود الدولیة ذات الصلة بسیاسة ال  

I-SIP .والخالصة والتوصیات 
 

 177- متطلبات تبني استراتیجیة وطنیة شاملة لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة (2016) 
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
 سم.  24 صفحة؛   54

 
تستعرض الورقة في خمسة أجزاء أھمیة وضع استراتیجیة وطنیة للشمول المالي، والعناصر الرئیسة لبناء استراتیجیة 
وطنیة للشمول المالي، والرؤیا واألھداف من بناء استراتیجیة وطنیة للشمول المالي. ویناقش الجزء الرابع الخطوات 

لمالي وأخیرا اطالق االستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بالجزء العملیة لبناء وتطویر استراتیجیة وطنیة للشمول ا
 الخامس. 

 
 )2015بطالة الشباب في الدول العربیة (  -178

 32دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 محمد اسماعیل ، ھبة عبد المنعمد. 
 سم.  24 صفحة؛  50

 
الشباب في الدول العربیة، حیث یتناول الجزء األول الوضع الراھن لمشكلة الشباب تتطرق الدراسة إلى موضوع بطالة  

في الدول العربیة  ویھتم الجزء الثاني من الدراسة بالوقوف على تحدیات تشغیل الشباب في البلدان العربیة، بینما 
الث. ووقفت على أبرز محددات  الدراسة إلى تجارب بعض الدول العربیة في حفز مستویات التشغیل بالجزء الث  عرضتت

 نجاح سیاسات التشغیل من واقع التجارب الدولیة بالجزء الرابع واختتمت الدراسة باالستنتاجات والتوصیات.
 

 )2015النفط و الغاز الصخریین و أثرھما على أسواق النفط العالمیة ( -179
 33دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال قاسم حسن 
 سم.  24 صفحة؛  30

 
لھا، واإلحتیاطیات العالمیة منھما،  البیئیة تستعرض الورقة عملیة استخراج النفط والغاز الصخریین، واآلثار

ط الخام حسب القطاعات  واالستراتیجیة األمریكیة حول أمن الطاقة. باإلضافة إلى اإلنتاج واإلستھالك العالمي من النف
تأثیر الغاز الصخري على صناعة    اإلقتصادیة، وتكلفة انتاج النفط االحفوري والصخري، وأسعار النفط والغاز وأخیراً 

  البتروكیماویات واالستنتاجات.
 

 )2014إصالح القطاع المصرفي و االستقرار المالي في الجزائر ( -180
 العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

 محمد لكصاسي
 سم.  24 صفحة؛  21
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تھتم الورقة بعرض المبادئ األساسیة العالمیة الخاصة بمتطلب رأس المال اإلضافي لمواجھة مخاطر دورات األعمال 
تمان على ضوء الورقة التي أعدتھا لجنة بازل في ھذا الصدد. باإلضافة أھمیة وكیفیة حساب متطلب رأس ئومنح اإل

 المال اإلضافي. 
 

 )2016الرقابة المصرفیة (قاموس مصطلحات  -172
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  
 سم.  24 صفحة؛  46

 
یمثل ھذا الكتاب اإلصدار الثاني في مشروع معجم المصطلحات وكان قد صدر الكتاب األول بعنوان "مصطلحات نظم  

مع مصطلحا من اللغتین االنجلیزیة والفرنسیة إلى اللغة العربیة    378. جمع ھذا المعجم  2007  عام  في  "الدفع والتسویة
 الشرح والتعریف بمعاني ھذه المصطلحات.

 
المستجدات الرقابیة في مكافحة عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب واھمیة اإلستعداد للجولة الثانیة من  -173

 )2016المتبادل (عملیة التقییم 
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  
 سم.  24 صفحة؛   20

 
ورقة مشتركة بین اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا 

جزئین تالیین المستجات الرقابیة في مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وأھمیة استعداد (مینافاتف) وتستعرض في  
 الدول األعضاء في المجموعة للجولة الثانیة من عملیة التقییم المتبادل.

 
 )2016التعامل مع مخاطر التعرضات الكبیرة وتجارب الدول العربیة ( -174

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  
 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة

 سم.  24 صفحة؛   58
 

تبدأ الورقة بعرض الترجمة العربیة لإلطار الرقابي لقیاس ومراقبة التعرضات الكبیرة الصادر عن لجنة بازل للرقابة  
، باإلضافة  تجارب بعض البنوك المركزیة العربیة في ھذا الشأنتحلیل مقارن لثم یلیھ عرض    2014المصرفیة في أبریل  

 إلى الخالصة والتوصیات.
 

 )2016اء بنظم الدفع صغیرة القیمة (احتیاجات االرتق -175
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة
 سم.  24 صفحة؛   24

 
تقع الورقة في جزئین: احتیاجات اإلرتقاء بنظم الدفع صغیرة القیمة، وكیفیة اإلرتقاء بنظم الدفع صغیرة القیمة. وكان 

 المسودة األولى لھذه الورقة. وتمثل التوصیات الجزء الثالث من الورقة. البنك المركزي التونسي قد أعد 
 

 )2016الشمول المالي (العالقة المتداخلة بین االستقرار المالي و  -176
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
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 سم.  24 صفحة؛   46
 

تناقش الورقة اإلرتباط بین الشمول المالي واإلستقرار المالي، واإلرتباط بین الشمول المالي والنزاھة المالیة والحمایة  
المالیة للمستھلك. باإلضافة إلى نظریة ارتباط الشمول المالي باألھداف األخرى والجھود الدولیة ذات الصلة بسیاسة ال  

I-SIP .والخالصة والتوصیات 
 

 177- متطلبات تبني استراتیجیة وطنیة شاملة لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة (2016) 
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 فریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة
 سم.  24 صفحة؛   54

 
تستعرض الورقة في خمسة أجزاء أھمیة وضع استراتیجیة وطنیة للشمول المالي، والعناصر الرئیسة لبناء استراتیجیة 
وطنیة للشمول المالي، والرؤیا واألھداف من بناء استراتیجیة وطنیة للشمول المالي. ویناقش الجزء الرابع الخطوات 

لمالي وأخیرا اطالق االستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بالجزء العملیة لبناء وتطویر استراتیجیة وطنیة للشمول ا
 الخامس. 

 
 )2015بطالة الشباب في الدول العربیة (  -178

 32دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 محمد اسماعیل ، ھبة عبد المنعمد. 
 سم.  24 صفحة؛  50

 
الشباب في الدول العربیة، حیث یتناول الجزء األول الوضع الراھن لمشكلة الشباب تتطرق الدراسة إلى موضوع بطالة  

في الدول العربیة  ویھتم الجزء الثاني من الدراسة بالوقوف على تحدیات تشغیل الشباب في البلدان العربیة، بینما 
الث. ووقفت على أبرز محددات  الدراسة إلى تجارب بعض الدول العربیة في حفز مستویات التشغیل بالجزء الث  عرضتت

 نجاح سیاسات التشغیل من واقع التجارب الدولیة بالجزء الرابع واختتمت الدراسة باالستنتاجات والتوصیات.
 

 )2015النفط و الغاز الصخریین و أثرھما على أسواق النفط العالمیة ( -179
 33دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال قاسم حسن 
 سم.  24 صفحة؛  30

 
لھا، واإلحتیاطیات العالمیة منھما،  البیئیة تستعرض الورقة عملیة استخراج النفط والغاز الصخریین، واآلثار

ط الخام حسب القطاعات  واالستراتیجیة األمریكیة حول أمن الطاقة. باإلضافة إلى اإلنتاج واإلستھالك العالمي من النف
تأثیر الغاز الصخري على صناعة    اإلقتصادیة، وتكلفة انتاج النفط االحفوري والصخري، وأسعار النفط والغاز وأخیراً 

  البتروكیماویات واالستنتاجات.
 

 )2014إصالح القطاع المصرفي و االستقرار المالي في الجزائر ( -180
 العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد 

 محمد لكصاسي
 سم.  24 صفحة؛  21
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 )2014طرق تكوین و إدارة االحتیاطات األجنبیة : تجارب بعض الدول العربیة و األجنبیة  ( -185

 31دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛  48

 
تعریف بماھیة االحتیاطیات األجنبیة ومفاھیمھا المختلفة، واألسباب التي تدعو التتناول ھذه الورقة في جزئھا األول 

لتكوینھا، والطرق المتبعة في ھذا الشأن واآلثار المترتبة علیھا. ویتناول الجزء الثاني مفاھیم وأطر إدارة االحتیاطیات 
الحتیاطیات. بینما یستعرض الجزء الثالث  من العملة األجنبیة، والمبادئ الحاكمة إلعداد وتنفیذ استراتیجیات إدارة ا

واألخیر من الدراسة تجارب بعض الدول العربیة، وكذلك بعض الدول بالمناطق االقتصادیة المختلفة في إدارة احتیاطاتھا 
 بالعمالت األجنبیة. 

 
 

 )2014المصرفیة (المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة  -186
 الترجمة العربیة المعدة والمعتمدة من قبل اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛  138
 
قامت اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة بمراجعة واعتماد ھذه الترجمة في اجتماعھا السنوي الثالث والعشرین الذي عقد   
. كما تم نشر ھذه الترجمة على الموقع الرسمي للجنة بازل للرقابة المصرفیة لدى  2013نوفمبر  21-20ي أبوظبي ف

 بنك التسویات الدولیة. 
 

 )2014ؤسسات المصرفیة ذات المخاطر النظامیة محلیاً ودور المصارف المركزیة (التعامل مع الم  -187
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ھبة عبد المنعم د. محمد یسر برنیھ، 
 سم.  24 صفحة؛  44

 
المؤسسات المصرفیة ذات المخاطر النظامیة تتطرق ھذه الورقة إلى التعریف باإلطار الرقابي الخاص بالتعامل مع 

عالمیا، ومن ثم تنتقل بعد ذلك إلى اإلطار الخاص بالتعامل مع المؤسسات المصرفیة ذات المخاطر النظامیة على  
المستوى المحلي. كما تتطرق الورقة أیضا إلى بعض التجارب العالمیة الخاصة بسلطات الرقابة المصرفیة في التعامل 

مؤسسات المصرفیة ذات األھمیة النظامیة المحلیة. وتختم الورقة، باإلشارة الى احتیاجات تطبیق ھذه مع مخاطر ال
المبادئ في الدول العربیة، ومسئولیات المصارف المركزیة في ھذا الشأن. كما تتضمن تجربتي مؤسسة النقد العربي 

 السعودي ومصرف قطر المركزي.
 

 )2014المال و إطار اإلفصاح ومنھجیة التقییم لھذه المبادئ (مبادئ البنیة التحتیة ألسواق  -188
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  محمد یسر برنیھ، حفیظ أبریك
 . سم 24 صفحة؛  79

 
ھذه الورقة المبادئ األساسیة الحدیثة للبنیة التحتیة ألسواق المال ومنھجیة تطبیقھا، والتي تم إعدادھا من قبل    تستعرض

بناء اإلطار السلیم لاللجنة الدولیة لنظم الدفع والتسویة والمنظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة. وقد ھدفت ھذه المبادئ 
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تستعرض الورقة في الفصلین األول والثاني: "إصالح القطاع المصرفي: الجھود المبذولة قبل تعزیز اإلطار القانوني 
"التعزیز " و "استقرار االقتصاد الكلي والصمود أمام األزمة المالیة" بینما یستعرض الفصل الثالث واألخیر  2010سنة  

 األخیر إلطار اإلستقرار المالي". 
 

 )2014الرقابة على صریفة الظل ( -181
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 المصرفیة  اللجنة العربیة للرقابة
 سم.  24 صفحة؛  47

المركزیة العربیة، في الحد من المخاطر الناشئة  تھدف ھذه الورقة إلى تقدیم منھج إشرافي ورقابي یساعد المصارف 
عن قطاع صیرفة الظل. وتعتمد في ذلك بصورة رئیسیة على المبادئ والتوصیات المقترحة من مجلس اإلستقرار المالي 

 في ھذا الشأن. 
 
 

 )2014تطبیق آلیة الوسیط المركزي لتسویة معامالت األسواق المالیة تجربة بنك المغرب ( -182
 مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أمانة

 التسویةاللجنة العربیة لنظم الدفع و
 . سم 24 صفحة؛  29

 
تتناول ھذه الورقة التعریف بمسائل وقضایا تطبیق آلیة الوسیط المركزي لتسویة معامالت األسواق المالیة. كما تتطرق 

بنیة تحتیة جدیدة متمثلة في غرفة مقاصة تلعب دور وسیط مركزي للتسویة. إلى تجربة بنك المغرب في مشروع انشاء  
وتتطرق الورقة بوجھ خاص إلى الوظائف الرئیسیة للوسیط المركزي، والتطور الذي عرفتھ المعاییر المطبقة بفعل 

 بطة بھا.األھمیة المتزایدة لھذه اآللیة من البنیة التحتیة، باإلضافة إلى منھجیة إدارة المخاطر المرت
 

 )2014إصالح دعم الطاقة في الدول العربیة ( -183
 30دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ھبة عبد المنعمد. محمد اسماعیل ، د. 
 سم.  24 صفحة؛  61

 
مبررات إصالح دعم الطاقة  تستھدف الدراسة إلقاء الضوء على الوضع الراھن لدعم الطاقة في الدول العربیة، وتوضح  

في الدول العربیة والمنافع المتوخاة من برامج اإلصالح. كما تتطرق الدراسة إلى الدروس المستفادة من التجارب 
الدولیة، وبخاصة فیما یتعلق بأبرز التحدیات التي یمكن أن تواجھ الدول العربیة في سعیھا إلصالح نظم دعم الطاقة  

. وتتناول الدراسة أیضا تجارب بعض الدول العربیة (األردن، ومصر، والمغرب، اوالمقومات الالزم توافرھ
 وموریتانیا، ودولة اإلمارات، والیمن).

 
 )2014ألستقرار المالي ودور البنوك المركزیة في تحقیقھ (ا -184

 27دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛  69

 
تستھدف ھذه الدراسة إلقاء الضوء على دور القطاع المالي في االقتصاد وإبراز أھمیة تحقیق االستقرار المالي، كما  

للدور المناط بالبنوك المركزیة القیام بھ لتحقیق االستقرار المالي. وكذلك المخاطر التي تلحق بالقطاعین   تتطرق الدراسة  
دوث األزمات في ظل غیاب االستقرار المالي. وخلصت الورقة إلى مجموعة من االستنتاجات المالي والحقیقي عند ح

 بالجزء األخیر "الخالصة والتوصیات".
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 )2014طرق تكوین و إدارة االحتیاطات األجنبیة : تجارب بعض الدول العربیة و األجنبیة  ( -185

 31دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أحمد شفیق الشاذلي د. 
 سم.  24 صفحة؛  48

 
تعریف بماھیة االحتیاطیات األجنبیة ومفاھیمھا المختلفة، واألسباب التي تدعو التتناول ھذه الورقة في جزئھا األول 

لتكوینھا، والطرق المتبعة في ھذا الشأن واآلثار المترتبة علیھا. ویتناول الجزء الثاني مفاھیم وأطر إدارة االحتیاطیات 
الحتیاطیات. بینما یستعرض الجزء الثالث  من العملة األجنبیة، والمبادئ الحاكمة إلعداد وتنفیذ استراتیجیات إدارة ا

واألخیر من الدراسة تجارب بعض الدول العربیة، وكذلك بعض الدول بالمناطق االقتصادیة المختلفة في إدارة احتیاطاتھا 
 بالعمالت األجنبیة. 

 
 

 )2014المصرفیة (المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة  -186
 الترجمة العربیة المعدة والمعتمدة من قبل اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛  138
 
قامت اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة بمراجعة واعتماد ھذه الترجمة في اجتماعھا السنوي الثالث والعشرین الذي عقد   
. كما تم نشر ھذه الترجمة على الموقع الرسمي للجنة بازل للرقابة المصرفیة لدى  2013نوفمبر  21-20ي أبوظبي ف

 بنك التسویات الدولیة. 
 

 )2014ؤسسات المصرفیة ذات المخاطر النظامیة محلیاً ودور المصارف المركزیة (التعامل مع الم  -187
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ھبة عبد المنعم د. محمد یسر برنیھ، 
 سم.  24 صفحة؛  44

 
المؤسسات المصرفیة ذات المخاطر النظامیة تتطرق ھذه الورقة إلى التعریف باإلطار الرقابي الخاص بالتعامل مع 

عالمیا، ومن ثم تنتقل بعد ذلك إلى اإلطار الخاص بالتعامل مع المؤسسات المصرفیة ذات المخاطر النظامیة على  
المستوى المحلي. كما تتطرق الورقة أیضا إلى بعض التجارب العالمیة الخاصة بسلطات الرقابة المصرفیة في التعامل 

مؤسسات المصرفیة ذات األھمیة النظامیة المحلیة. وتختم الورقة، باإلشارة الى احتیاجات تطبیق ھذه مع مخاطر ال
المبادئ في الدول العربیة، ومسئولیات المصارف المركزیة في ھذا الشأن. كما تتضمن تجربتي مؤسسة النقد العربي 

 السعودي ومصرف قطر المركزي.
 

 )2014المال و إطار اإلفصاح ومنھجیة التقییم لھذه المبادئ (مبادئ البنیة التحتیة ألسواق  -188
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

  محمد یسر برنیھ، حفیظ أبریك
 . سم 24 صفحة؛  79

 
ھذه الورقة المبادئ األساسیة الحدیثة للبنیة التحتیة ألسواق المال ومنھجیة تطبیقھا، والتي تم إعدادھا من قبل    تستعرض

بناء اإلطار السلیم لاللجنة الدولیة لنظم الدفع والتسویة والمنظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة. وقد ھدفت ھذه المبادئ 



48

 49 

 . سم 24 صفحة؛  58
 

 1994تلقي ھذه الورقة الضوء على مسیرة التطور التي شھدتھا سلطة النقد الفلسطینیة منذ نشأتھا وتأسیسھا في العام 
االستراتیجي الھادفة نحو تحول سلطة النقد لبنك وحتى اآلن، وأبرز المراحل التي مرت فیھا، خاصة خطة التحول 

مركزي عصري وبكامل الصالحیات، یضطلع بمھام إدارة السیاسة النقدیة وتحقیق االستقرار المالي والنقدي للدولة  
 الفلسطینیة.

 
 )2013( تجارب الدول العربیة  –أھمیة ودور مجلس المدفوعات الوطني  -194

 محمد یسر برنیھ، حفیظ أبریك 
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 سم  24 صفحة؛  25
استعرضت الورقة في سبعة أجزاء األھمیة المتزایدة لمجالس المدفوعات الوطنیة، واألغراض واألھداف الرئیسیة 

ومكونات مجلس المدفوعات لمجلس المدفوعات الوطني، واإلطار المؤسسي لمجلس المدفوعات الوطني، وتشكیل 
 الوطني، وأدوات مجلس المدفوعات الوطني، وتجارب الدول العربیة، وختمت بالخالصة والتوصیات.

 
 )2013حمایة المستھلك (العمیل) في الخدمات المصرفیة ( -195

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 المصرفیة اللجنة العربیة للرقابة 

 . سم 24 صفحة؛  49 
 
ناول الجھود الدولیة ذات  تتكما تناول الدراسة أھمیة ثقة وحمایة المستھلك بالسوق المصرفي والخدمات المصرفیة، وت

عرض تجارب . ودور ومسؤولیات المصارف المركزیة  تالصلة بحمایة المستھلك في الخدمات المصرفیة، وناقش
 الدول العربیة.

 
 )2013(  2011-1980یكیة التضخم في الدول العربیة : مدینا -196

 25دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 ھبة عبد المنعم

 سم.  24 صفحة؛  53
 

، بھدف الوقوف على   2011-1980تناولت ھذه الدراسة بالتحلیل دینامیكیة التضخم في الدول العربیة خالل الفترة 
محددات التضخم في األجلین القصیر والطویل ومدى قدرة االقتصادات العربیة على استعادة التوازن مرة أخرى حال  

 وقوع أیة صدمة تضخمیة. 
 

 )2013أسعار الغذاء العالمیة على اقتصادات الدول العربیة (تداعیات ارتفاع   -197
 28دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد بدوي
 سم.  24 صفحة؛  55

 
تستعرض الورقة تداعیات ارتفاع أسعار الغذاء العالمیة على اقتصادات الدول العربیة. وتعرض في الجزء األول  
التطورات الحدیثة ألسعار الغذاء في األسواق العالمیة، وتقدم في الجزء الثاني خلفیة عن مدى انكشاف االقتصادات 

الجزء الثالث أھم    شقوینامالیة المتوفرة لمواجھة أزمات الغذاء،  العربیة على أسواق الغذاء العالمیة وطبیعة األوضاع ال
ارتفاع أسعار الغذاء على الوضع الخارجي ووضع الموازنة العامة والتضخم، أما في الجزء   نالتداعیات المترتبة ع
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رة فعالة للمخاطر، ویوفر نظام حوكمة رشیدة، ویعزز من اإلشراف على أنظمة والشامل الذي من شأنھ أن یسمح بإدا
 مختلف الظروف. عیة لألسواق المالیة لتمكینھا من التعامل متالبنیة التح

 
 )2014( قضایا تطویر نظم الحفظ المركزي لألوراق المالیة ودور المصارف المركزیة -189

 المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  أمانة مجلس محافظي المصارف
 محمد یسر برنیھ، حفیظ أبریك

 سم.  24 صفحة؛  35
المركزیة لألوراق المالیة، وما ینطوي على ذلك من   تھدف ھذه الورقة إلى التعریف بجوانب عمل أنظمة السجالت

تعریف بواقع من جھة أخرى یتعین التحوط لھا. كما تھدف الورقة إلى ال وظائف وخدمات من جھة، ومخاطر
 احتیاجات تطویرھذه النظم والسجالت في الدول العربیة.

 
 

 )2013(البنوك اإلسالمیة : اإلطار المفاھیمي و التحدیات  -190
 24دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ابراھیم الكراسنة د. 
 سم.  24صفحة؛  40

 
أجزاء واقع وطبیعة الصناعة المصرفیة اإلسالمیة، ومصادر األموال والتوظیفات لدى البنوك   خمسة  تتناول الورقة في

التحدیات التي  واستخدامات األموال لدى المصارف اإلسالمیة، والرقابة على البنوك اإلسالمیة، وأخیراً اإلسالمیة، 
 تواجھ عمل المصارف اإلسالمیة.

 
 )2013(اإلطار المفاھیمي إلدارة االئتمان لدي البنوك  -191

 26دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 ابراھیم الكراسنة د. 
 سم.  24 صفحة؛ 66

 
تستعرض الدراسة إدارة محفظة القروض واإلشراف علیھا ودور البنك والجھات الرقابیة لضمان صحة أسس منح  

ً  كما تلقي الضوءاالئتمان.   أھم المخاطر التي تواجھ البنوك، وثقافة االئتمان وحجم المخاطر. كما تتطرق أیضا  أیضا
 . إلى أھداف محفظة القروض وسیاسة االئتمان وإدارة المحفظة

 
 )2013مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیة ( - 192

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛  81
 

ھذه الورقة تعریفا بالمبادئ الدولیة والقضایا المرتبطة بتطبیقھا بصورة شاملة. كما تعرضت الورقة لواقع وأوضاع   تقدم
تطبیق معاییر الحوكمة في الدول العربیة. ویظھر ھذا العرض أن ھناك حاجة للمزید من الجھود لتعزیز ممارسات 

المصارف المركزیة العربیة كسلطات إشرافیة للتأكد من   الحوكمة في الدول العربیة. ویفترض ذلك، مسؤولیات على
 قیام المصارف الخاضعة إلشرافھا باإللتزام بالممارسات السلیمة وفقا للمعاییر والمبادئ الدولیة.

 
 )2013ورقة عمل حول التجربة الفسلطینیة في مجال تطویر البنیة التحتیة للقطاع المالي و المصرفي (  -193

 محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس 
 جھاد خلیل الوزیر 
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 . سم 24 صفحة؛  58
 

 1994تلقي ھذه الورقة الضوء على مسیرة التطور التي شھدتھا سلطة النقد الفلسطینیة منذ نشأتھا وتأسیسھا في العام 
االستراتیجي الھادفة نحو تحول سلطة النقد لبنك وحتى اآلن، وأبرز المراحل التي مرت فیھا، خاصة خطة التحول 

مركزي عصري وبكامل الصالحیات، یضطلع بمھام إدارة السیاسة النقدیة وتحقیق االستقرار المالي والنقدي للدولة  
 الفلسطینیة.

 
 )2013( تجارب الدول العربیة  –أھمیة ودور مجلس المدفوعات الوطني  -194

 محمد یسر برنیھ، حفیظ أبریك 
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 سم  24 صفحة؛  25
استعرضت الورقة في سبعة أجزاء األھمیة المتزایدة لمجالس المدفوعات الوطنیة، واألغراض واألھداف الرئیسیة 

ومكونات مجلس المدفوعات لمجلس المدفوعات الوطني، واإلطار المؤسسي لمجلس المدفوعات الوطني، وتشكیل 
 الوطني، وأدوات مجلس المدفوعات الوطني، وتجارب الدول العربیة، وختمت بالخالصة والتوصیات.

 
 )2013حمایة المستھلك (العمیل) في الخدمات المصرفیة ( -195

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 المصرفیة اللجنة العربیة للرقابة 

 . سم 24 صفحة؛  49 
 
ناول الجھود الدولیة ذات  تتكما تناول الدراسة أھمیة ثقة وحمایة المستھلك بالسوق المصرفي والخدمات المصرفیة، وت

عرض تجارب . ودور ومسؤولیات المصارف المركزیة  تالصلة بحمایة المستھلك في الخدمات المصرفیة، وناقش
 الدول العربیة.

 
 )2013(  2011-1980یكیة التضخم في الدول العربیة : مدینا -196

 25دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 ھبة عبد المنعم

 سم.  24 صفحة؛  53
 

، بھدف الوقوف على   2011-1980تناولت ھذه الدراسة بالتحلیل دینامیكیة التضخم في الدول العربیة خالل الفترة 
محددات التضخم في األجلین القصیر والطویل ومدى قدرة االقتصادات العربیة على استعادة التوازن مرة أخرى حال  

 وقوع أیة صدمة تضخمیة. 
 

 )2013أسعار الغذاء العالمیة على اقتصادات الدول العربیة (تداعیات ارتفاع   -197
 28دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد بدوي
 سم.  24 صفحة؛  55

 
تستعرض الورقة تداعیات ارتفاع أسعار الغذاء العالمیة على اقتصادات الدول العربیة. وتعرض في الجزء األول  
التطورات الحدیثة ألسعار الغذاء في األسواق العالمیة، وتقدم في الجزء الثاني خلفیة عن مدى انكشاف االقتصادات 

الجزء الثالث أھم    شقوینامالیة المتوفرة لمواجھة أزمات الغذاء،  العربیة على أسواق الغذاء العالمیة وطبیعة األوضاع ال
ارتفاع أسعار الغذاء على الوضع الخارجي ووضع الموازنة العامة والتضخم، أما في الجزء   نالتداعیات المترتبة ع
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 )2013توسیع فرص الوصول للتمویل والخدمات المالیة في الدول العربیة ودور المصارف المركزیة  (  -202
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 محمد یسر برنیھ
 سم.  24صفحة؛  63

 
تناقش ثانیا أوضاع ومؤشرات وتحتوي الورقة على التعریف بأھمیة قضایا الشمول المالي في السیاسات االقتصادیة، 

المتطلبات والتحدیات الرئیسة لتوسیع الوصول للخدمات المالیة  الشمول المالي في الدول العربیة، بغرض التعرف على  
 ً للدور المحوري الذي یمكن أن تلعبھ المصارف    والشمول المالي في الدول العربیة. وتقدم الورقة في ھذا اإلطار، عرضا

 الخالصة والتوصیات.ب ختمالمركزیة في تعزیز الشمول المالي. وت
  

 )2012العربیة وضمان الصادرات  (تمویل التجارة   -203
 أمانة مجلس وزراء المالیة العرب 

 جمال الدین زروق 
 سم.  24 صفحة؛  37

 
بیة في جزئین وخاتمة. یتطرق الجزء األول إلى التطورات الحدیثة  رتتناول الدراسة موضوع تمویل وضمان التجارة الع

ئتمان الصادرات، وتأثیرات البیئة التجاریة العالمیة علیھا، مع ابراز جھود  إفي سوق تمویل التجارة العالمیة وضمان 
ت واألزمات، التنسیق على المستویین الدولي واالقلیمي لدعم تمویل وضمان التجارة الدولیة في أوقات الصعوبا

والمبادرات القائمة لمواجھة نقص البیانات اإلحصائیة والمعلومات الخاصة بتمویل التجارة. وفي الجزء الثاني تتطرق 
الدراسة إلى التطورات الحدیثة في التجارة العربیة (اإلجمالیة والبینیة) ومصادر تمویلھا والضمانات المتاحة، والدور  

 قلیمیة الئتمان وضمان التجارة العربیة. وتختتم الدراسة باالستنتاجات والتوصیات.الداعم للمؤسسات الوطنیة واإل
 

 )2012تعزیز االندماج االقلیمي: متطلبات دعم التجارة واالستثمار المباشر العربي البیني  (  -204
 أمانة مجلس وزراء المالیة العرب 

 ومحمد یسر برنیھ جمال الدین زروق
 سم.  24 صفحة؛  23

 
تستھدف ھذه الورقة استكشاف سبل تفعیل االندماج االقتصادي العربي في مجالي التجارة واالستثمار المباشر البیني، 

تقع الورقة في  جزئین وخالصة  ووذلك في ضوء التطورات السیاسیة واالجتماعیة التي تمر بھا المنطقة العربیة. 
لى األوضاع الراھنة للتجارة واالستثمار والتحدیات االقتصادیة للمنطقة وملحق. اشتمل الجزء األول على نظرة عامة ع

 قلیمي بالجزء الثاني.اإلالعربیة. ثم متطلبات العمل لتعزیز االندماج 
 

 )2012ستقرار االقتصادي وتطویر القطاع المالي في الدول العربیة  (إلدعم ا  -205
 أمانة مجلس وزراء المالیة العرب 

 أحمد بدويد. مصطفى قارة، ومحمد یسر برنیھ، ود. 
 سم.  24 صفحة؛  71

 
تستعرض ھذه الورقة أھمیة االستقرار االقتصادي في الوصول إلى النمو الشامل. وتقدم في ھذا الصدد، نظرة عامة 

ستقرار االقتصادي في الدول العربیة. كما تناقش تحدیات تطویر السیاسات االقتصادیة الكلیة الالزمة  اإلعلى واقع 
المختلفة، بما یكفل المحافظة على ھذا االستقرار االقتصادي.  لتعزیز قدرة االقتصادات العربیة على مواجھة الصدمات

الكبیرة التي یمكن أن یقوم بھا القطاع المالي في دعم وتعزیز االستقرار االقتصادي كما تتناول في ھذا اإلطار، المساھمة  
 القابل لالستمرار في الدول العربیة.

 

 50 

بة الرتفاع أسعار لاالرابع فتطرح الورقة بعض التحدیات التي تواجھ دول المنطقة العربیة في مساعیھا لدرء اآلثار الس
 الغذاء العالمیة. ویضم الجزء األخیر تلخیص وخاتمة.

 
األزمة المالیة العالمیة وتحدیات استعادة االستقرار االقتصادي وتحقیق النمو الشامل في الدول العربیة   -198

)2013 ( 
 29دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد بدوي د. مصطفى قارة، ونبیل دحدح، ود. 
 . سم 21 صفحة؛  45
 

المملكة    –، الریاض  2013ینایر    22-18االقتصادي واالجتماعي تحضیرا للقمة العربیة التنمویة،  ورقة مقدمة للمجلس  
العربیة السعودیة. وتعمل ھذه الورقة على تقدیم خلفیة مختصرة عن األزمة المالیة العالمیة ومالمحھا العامة مع 

لمتخذة لتالفي آثارھا السالبة، ثم تطرح الورقة  استعراض أھم تداعیاتھا على االقتصادات العربیة والسیاسات الحكومیة ا
من التحدیات التي تواجھھا الدول العربیة الستعادة االستقرار االقتصادي وتحقیق النمو الشامل في أعقاب األزمة،    عدداً 

 ویتضمن الجزء األخیر خاتمة واستنتاجات.
 
 

 )2013( (الشمول المالي)  الخدمات المالیةتجربة بنك المغرب في مجال تعزیز الولوج إلى   -199
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 عبداللطیف الجواھري 
 سم.  24 صفحة؛  31

 
ثالثة أجزاء االستراتیجیات المتبعة لتوسیع الولوج إلى الخدمات المالیة، واإلجراءات التي  الورقة فيھذه تستعرض 

 التطلعات واإلجراءات المستقبلیة. أخیراالمغرب لدعم الشمول المالي على أسس متوزانة وشفافة، واتخذھا بنك 
 

 )2013مبادئ اختبارات الجھد للمؤسسات المصرفیة (  -200
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم.  24صفحة؛  45

 
ھذه الورقة المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة على المصارف التي صدرت في ورقة تحت عنوان   تستعرض

 . وتشتمل على جزئین رئیسیین2009"مبادئ اختبارات الجھد الجیدة والرقابة علیھا" والمنشورة في شھر مایو من عام  
 لرقابیة. باإلضافة إلى الخالصة والتوصیات والمالحق.: المبادئ الخاصة بالمصارف، والمبادئ الخاصة بالسلطات اھما

 
 )2013األبعاد والقواعد المطلوبة  ( –نظم الدفع عبر الھاتف المحمول   -201

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة

 سم.  24صفحة؛  69
 

تقدم ھذه الورقة تعریفا بھذه الخدمة وأبعادھا ومتطلبات التعامل معھا من قبل السلطات اإلشرافیة، وتحدیدا اإلدارات  
المعنیة بنظم الدفع والرقابة المصرفیة. واشتلمت الورقة على مقدمة، ونظام الدفع عبر الھاتف المحمول، والمسؤولیات 

وحمایة عمالء النظام، والتحدیات على البنوك المركزیة، وأوضاع ظام، وأدوار األطراف، والحسابات المرتبطة بالن
 .نظم الدفع عبر الھاتف المحمول في الدول العربیة
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 )2013توسیع فرص الوصول للتمویل والخدمات المالیة في الدول العربیة ودور المصارف المركزیة  (  -202
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 محمد یسر برنیھ
 سم.  24صفحة؛  63

 
تناقش ثانیا أوضاع ومؤشرات وتحتوي الورقة على التعریف بأھمیة قضایا الشمول المالي في السیاسات االقتصادیة، 

المتطلبات والتحدیات الرئیسة لتوسیع الوصول للخدمات المالیة  الشمول المالي في الدول العربیة، بغرض التعرف على  
 ً للدور المحوري الذي یمكن أن تلعبھ المصارف    والشمول المالي في الدول العربیة. وتقدم الورقة في ھذا اإلطار، عرضا

 الخالصة والتوصیات.ب ختمالمركزیة في تعزیز الشمول المالي. وت
  

 )2012العربیة وضمان الصادرات  (تمویل التجارة   -203
 أمانة مجلس وزراء المالیة العرب 

 جمال الدین زروق 
 سم.  24 صفحة؛  37

 
بیة في جزئین وخاتمة. یتطرق الجزء األول إلى التطورات الحدیثة  رتتناول الدراسة موضوع تمویل وضمان التجارة الع

ئتمان الصادرات، وتأثیرات البیئة التجاریة العالمیة علیھا، مع ابراز جھود  إفي سوق تمویل التجارة العالمیة وضمان 
ت واألزمات، التنسیق على المستویین الدولي واالقلیمي لدعم تمویل وضمان التجارة الدولیة في أوقات الصعوبا

والمبادرات القائمة لمواجھة نقص البیانات اإلحصائیة والمعلومات الخاصة بتمویل التجارة. وفي الجزء الثاني تتطرق 
الدراسة إلى التطورات الحدیثة في التجارة العربیة (اإلجمالیة والبینیة) ومصادر تمویلھا والضمانات المتاحة، والدور  

 قلیمیة الئتمان وضمان التجارة العربیة. وتختتم الدراسة باالستنتاجات والتوصیات.الداعم للمؤسسات الوطنیة واإل
 

 )2012تعزیز االندماج االقلیمي: متطلبات دعم التجارة واالستثمار المباشر العربي البیني  (  -204
 أمانة مجلس وزراء المالیة العرب 

 ومحمد یسر برنیھ جمال الدین زروق
 سم.  24 صفحة؛  23

 
تستھدف ھذه الورقة استكشاف سبل تفعیل االندماج االقتصادي العربي في مجالي التجارة واالستثمار المباشر البیني، 

تقع الورقة في  جزئین وخالصة  ووذلك في ضوء التطورات السیاسیة واالجتماعیة التي تمر بھا المنطقة العربیة. 
لى األوضاع الراھنة للتجارة واالستثمار والتحدیات االقتصادیة للمنطقة وملحق. اشتمل الجزء األول على نظرة عامة ع

 قلیمي بالجزء الثاني.اإلالعربیة. ثم متطلبات العمل لتعزیز االندماج 
 

 )2012ستقرار االقتصادي وتطویر القطاع المالي في الدول العربیة  (إلدعم ا  -205
 أمانة مجلس وزراء المالیة العرب 

 أحمد بدويد. مصطفى قارة، ومحمد یسر برنیھ، ود. 
 سم.  24 صفحة؛  71

 
تستعرض ھذه الورقة أھمیة االستقرار االقتصادي في الوصول إلى النمو الشامل. وتقدم في ھذا الصدد، نظرة عامة 

ستقرار االقتصادي في الدول العربیة. كما تناقش تحدیات تطویر السیاسات االقتصادیة الكلیة الالزمة  اإلعلى واقع 
المختلفة، بما یكفل المحافظة على ھذا االستقرار االقتصادي.  لتعزیز قدرة االقتصادات العربیة على مواجھة الصدمات

الكبیرة التي یمكن أن یقوم بھا القطاع المالي في دعم وتعزیز االستقرار االقتصادي كما تتناول في ھذا اإلطار، المساھمة  
 القابل لالستمرار في الدول العربیة.
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 )2012تنافسیة الصادرات السلعیة في الدول العربیة  (  -210
 22دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 محمد اسماعیلد. جمال قاسم و
 سم.  24 صفحة؛  50

 
تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل الوضع التنافسي للدول العربیة من خالل قیاس عدد من المؤشرات االحصائیة للتنافسیة 
التي تساعد على تقییم أثر السیاسات واالجراءات التي انتھجتھا الدول العربیة لتطویر قدراتھا التنافسیة في التجارة 

الفصل األول التنافسیة في األدبیات االقتصادیة من حیث المفاھیم  الخارجیة. وتقع الدراسة في ستة فصول: یتناول
والتعریفات. بینما یغطي الفصل الثاني التطورات في الھیكل السلعي للصادرات العربیة. ویبین الفصل الثالث المنھجیة 

ادرات السلعیة  للصتنافسیة المؤشرات الالمتبعة في قیاس بعض مؤشرات التنافسیة. ویستعرض الفصل الرابع قیاس 
ویقدم الفصل السادس الخالصة   .لدول العربیةفي اویبین الفصل الخامس الوضعیة التنافسیة للتجارة الخارجیة العربیة، 

 والتوصیات والمالحق االحصائیة.
 
 

 )2012أداء االقتصادات العربیة خالل العقدین الماضیین: مالمح وسیاسات االستقرار  (  -211
 21دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ھبة عبد المنعمد. 
 سم.  24 صفحة؛  67

 
تناولت ھذه الدراسة بالتحلیل مالمح االستقرار االقتصادي في الدول العربیة، ومدى استیفاء أداء اقتصاداتھا للمعاییر 
المستخدمة دولیا. وتقع الدراسة في أربعة  فصول: اھتم الفصل األول بالمفاھیم األساسیة لالستقرار االقتصادي، وتناول 

العربیة وسیاسات االستقرار خالل العقدین الماضیین. كما تم تقییم لمالمح الفصل الثاني األداء االقتصادي للدول 
تم عرض االستنتاجات االستقرار االقتصادي للدول العربیة خالل العقدین الماضیین بالفصل الثالث. وأخیرا، 

 والتوصیات والمالحق وقائمة بالمراجع. 
 

 ) 2011التداعیات االقتصادیة للثورات العربیة  (  -212
 جاسم المناعي  د. 
 . سم 21 صفحة؛  21
 

تستعرض الورقة تأثر اقتصادیات الدول العربیة التي شھدت أو التي ال زالت تشھد ثورات أو تحوالت سیاسیة وذلك 
 كغیرھا من دول العالم التي مرت بمثل ھذا النوع من األحداث و التحوالت.

 
 )2011السوق األوربیة  (مقارنة بین السوق الخلیجیة المشتركة و   -213

 20دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق . د.

 سم.  24 صفحة؛  21
 

الصعیدین العربي و الخلیجي أحد أھم أھداف التعاون التي   ىكیف یشكل التكامل االقتصادي عل تستعرض الدراسة
تأسیس مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقرار  ،ومن بین أشكال ھذا التعاون األقتصادي .وضعتھا الدول العربیة

ال و بھدف تحرریر التجارة البینیة العربیة ومن ثم تحریر رأس الم 1964إنشاء السوق العربیة المشتركة في عام 
 العمالة. 

 
 )2011في إدارة المالیة العامة (مفاھیم تقلیدیة ومعاصرة   -214
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 )2012األوراق المالیة  (اإلطار القانوني لنظم الدفع وتسویة   -206
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 جنة العربیة لنظم الدفع والتسویةالل
 سم.  24 صفحة؛ 39

 
براز األھمیة المتزایدة إ قام فریق عمل منبثق عن اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة بإعداد ھذه الورقة التي تھدف إلى

ضافة إلى مسؤولیات ودور إللإلطار القانوني لنظم الدفع وتوضیح القضایا الرئیسة الواجب دراستھا في ھذا اإلطار، با
البنوك المركزیة. كما تتضمن الورقة أیضا على نموذج لقانون خاص بنظم الدفع من أجل اإلسترشاد بھ باالضافة إلى  

 ویتضمن الجزء األخیر الخالصةنظم الدفع في الجمھوریة اللبنانیة.  ملخص عن التحوالت التي عرفھا اإلطار القانوني ل
 والتوصیات والمالحق.

 
 )2012مبادئ إدارة مخاطر اإلئتمان   ( -207

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم  24صفحة؛  17
تستعرض ھذه الورقة المبادئ النوعیة التي یتناولھا كل محور من المحاور الخمسة الرئیسة التي تم تحدیدھا من قبل 

یجاد بیئة مناسبة إلدارة مخاطر اإلئتمان، والعمل وفق إ. وھذه المحاور الخمسة ھي: 2000سبتمبر لجنة بازل في 
والمتابعة، والتحقق من كفایة  اسإدارة جیدة لإلئتمان واجراءات القیاجراءات وضوابط سلیمة لمنح اإلئتمان، وإیجاد 

 الرقابة على مخاطر اإلئتمان وأخیرا دور السلطة اإلشرافیة. 
 

 )2012قواعد ممارسات منح المكافآت المالیة (  -208
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 المصرفیة اللجنة العربیة للرقابة 
 . سم 24 صفحة؛ 17

 
تھدف الورقة من ھذه القواعد إلى وضع حد أدنى للمتطلبات وتوفیر دلیل رقابي للسلطات الرقابیة والمصارف إلعداد  
وتقییم السیاسات واإلجراءات والممارسات الخاصة بمنح المكافآت المالیة، وذلك لضمان السالمة المالیة وتشجیع قیام 

في عدة فقرات المتطلبات العامة، وحوكمة منح المكافآت، وقیاس األداء، الورقة .  وتستعرض إدارة فاعلة للمخاطر
المراجعة الرقابیة   وتوازن منح المكافآت مع تحمل المخاطر، وھیكل منح المكافآت، ومتطلبات اإلفصاح، وأخیراً 

 والخالصة والتوصیات والملحق.
 

 )2012لمصرف قطر المركزي في مواجھة تداعیات األزمة المالیة العالمیة (السیاسات النقدیة والمصرفیة   -209
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 . سم 24 صفحة؛ 19
 

نعكاساتھا إتستعرض ھذه الدراسة الكیفیة التي تطورت فیھا السیاسات النقدیة والمصرفیة لمصرف قطر المركزي، و
، والسیاسات النقدیة والمصرفیة  2006على نتائج البنوك في خمسة فصول: مالمح السیاسات النقدیة والمصرفیة قبل عام  

قرار المالي، ومركز قطر تسإلنشاء إدارات المخاطر، واإ، واإلجراءات التنظیمیة، (ومنھا 2007المستجدة منذ عام 
مستھلك) وأخیرا، النتائج التي حققتھا البنوك قبل وبعد األزمة المالیة العالمیة للمعلومات االئتمانیة، وإدارة حمایة ال

 والدروس المستخلصة بالفصلین الرابع والخامس. 
 
 
 



53

 53 

 )2012تنافسیة الصادرات السلعیة في الدول العربیة  (  -210
 22دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 محمد اسماعیلد. جمال قاسم و
 سم.  24 صفحة؛  50

 
تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل الوضع التنافسي للدول العربیة من خالل قیاس عدد من المؤشرات االحصائیة للتنافسیة 
التي تساعد على تقییم أثر السیاسات واالجراءات التي انتھجتھا الدول العربیة لتطویر قدراتھا التنافسیة في التجارة 

الفصل األول التنافسیة في األدبیات االقتصادیة من حیث المفاھیم  الخارجیة. وتقع الدراسة في ستة فصول: یتناول
والتعریفات. بینما یغطي الفصل الثاني التطورات في الھیكل السلعي للصادرات العربیة. ویبین الفصل الثالث المنھجیة 

ادرات السلعیة  للصتنافسیة المؤشرات الالمتبعة في قیاس بعض مؤشرات التنافسیة. ویستعرض الفصل الرابع قیاس 
ویقدم الفصل السادس الخالصة   .لدول العربیةفي اویبین الفصل الخامس الوضعیة التنافسیة للتجارة الخارجیة العربیة، 

 والتوصیات والمالحق االحصائیة.
 
 

 )2012أداء االقتصادات العربیة خالل العقدین الماضیین: مالمح وسیاسات االستقرار  (  -211
 21دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ھبة عبد المنعمد. 
 سم.  24 صفحة؛  67

 
تناولت ھذه الدراسة بالتحلیل مالمح االستقرار االقتصادي في الدول العربیة، ومدى استیفاء أداء اقتصاداتھا للمعاییر 
المستخدمة دولیا. وتقع الدراسة في أربعة  فصول: اھتم الفصل األول بالمفاھیم األساسیة لالستقرار االقتصادي، وتناول 

العربیة وسیاسات االستقرار خالل العقدین الماضیین. كما تم تقییم لمالمح الفصل الثاني األداء االقتصادي للدول 
تم عرض االستنتاجات االستقرار االقتصادي للدول العربیة خالل العقدین الماضیین بالفصل الثالث. وأخیرا، 

 والتوصیات والمالحق وقائمة بالمراجع. 
 

 ) 2011التداعیات االقتصادیة للثورات العربیة  (  -212
 جاسم المناعي  د. 
 . سم 21 صفحة؛  21
 

تستعرض الورقة تأثر اقتصادیات الدول العربیة التي شھدت أو التي ال زالت تشھد ثورات أو تحوالت سیاسیة وذلك 
 كغیرھا من دول العالم التي مرت بمثل ھذا النوع من األحداث و التحوالت.

 
 )2011السوق األوربیة  (مقارنة بین السوق الخلیجیة المشتركة و   -213

 20دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق . د.

 سم.  24 صفحة؛  21
 

الصعیدین العربي و الخلیجي أحد أھم أھداف التعاون التي   ىكیف یشكل التكامل االقتصادي عل تستعرض الدراسة
تأسیس مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقرار  ،ومن بین أشكال ھذا التعاون األقتصادي .وضعتھا الدول العربیة

ال و بھدف تحرریر التجارة البینیة العربیة ومن ثم تحریر رأس الم 1964إنشاء السوق العربیة المشتركة في عام 
 العمالة. 

 
 )2011في إدارة المالیة العامة (مفاھیم تقلیدیة ومعاصرة   -214
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، صندوق النقد 2010أعدت صیغة أولي لھذ الورقة ونشرت كفصل المحور في التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  
. وتلقي ھذه الدراسة الضوء على األزمة المالیة العالمیة وما أعقبھا من ركود في األقتصاد العالمي 2010العربي، ستمبر  

وظاللھما علي االقتصادات العربیة بما فیھا من تباطؤ النشاط االقتصادي وتقلص االستثمارات المحلیة و األجنبیة.و 
 .ات العربیةآثار تلك األزمة التي امتدت إلي االقتصاد

 
 ) 2011( ربیة وتمویلھا وضمان ائتمان الصادرات في أعقاب األزمة العالمیةالتجارة الدولیة والع  -219

 16دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق . د. 
 سم.  24 صفحة؛  52

 
العالمیة قیمة وحجما في نھایة تقع الدراسة في جزئین: الجزء األول یستعرض العوامل التي أدت إلى انكماش التجارة 

. وتتناول الدراسة أیضا التطورات في سوق تمویل التجارة العالمیة 2009وخالل النصف األول من عام  2008عام 
وضمان ائتمان الصادرات، ودور السیاسات التجاریة الدولیة خالل األزمة. الجزء الثاني یتطرق إلى تداعیات األزمة 

لتجارة العربیة وتمویلھا وضمان ائتمان الصادرات، والسیاسات التجاریة التي اتخذتھا الدول العربیة المالیة العالمیة على ا
 .الحتواء آثار األزمة على اقتصاداتھا. وتختتم الدراسة بالخالصة واالستنتاجات

 
 

 ) 2011( في الدول العربیة : الجھود والتحدیات برامج إصالح الموازنة العامة  -220
 18دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد أبو بكر علي بدوي .د. 
 سم.  24 صفحة؛  28

 
تستعرض ھذه الورقة جھود إصالح المالیة العامة التي تبناھا عدد من الدول العربیة خالل السنوات الماضیة لتطویر 
عملیات تحضیر وتنفیذ ومراقبة الموازنة العام، كما تقوم أیضا بطرح عدد من التحدیات التي قد تواجھ جھود اإلصالح 

 المالي المتخذة.
 

 ) 2011االختالالت المالیة الدولیة : نظرة تاریخیة تحلیلیة (  -221
 15دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 حازم الببالويد. 
 سم.  24 صفحة؛  21

 
 ھتمام المنطقة العربیة إتستعرض الورقة مشكلة االختالالت المالیة الدولیة وكیفیة معالجتھا على المستوي العالمي ب

 بالتعرض للجذور أو البدیھیات األولیة.  قاء بعض األضواء علي ھذه المشكلة بدءاً إلبوجھ خاص وتحاول 
 

 )2010معالم األقتصاد ما بعد األزمة في المنطقة (  -222
 جاسم المناعي  د. 
 . سم 21 صفحة؛  21
 

وما سببتھ األزمة من اختالالت مالیة صعبة لبعض الدول العربیة التي  تستعرض الورقة معالم اقتصاد ما بعد األزمة 
 شھدت انخفاض في إیرادتھا في الوقت الذي اضطرت لزیادة إنفاقھا إلنعاش وتحفیز الوضع االقتصادي. 
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 23دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 أحمد أبو بكر علي بدوي .د.

 سم.  24 صفحة؛  34
 

أسس ومبادئ اإلدارة المالیة السلیمة والترتیبات المؤسسیة الداعمة لھا من خالل النظر إلي المفاھیم تستعرض الدراسة 
المكونات األساسیة للمفھوم التقلیدي إلدارة المالیة العامة   ھذه الدراسة    شملو تالتقلیدیة و الحدیثة في إدارة المالیة العامة  

 یة المطلوبة لإلدارة المالیة الفعالة. سثم المفھوم المعاصر في إدارة المالیة ثم الترتیبات المؤس
 

 )2011( الیاباني في تعزیزھا -مسارات التنمیة االقتصادیة في الدول العربیة ودور التعاون العربي  -215
 17دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد أبو بكر علي بدوي .د. 
 سم.  24 صفحة؛  9
 

الورقة عبارة عن محاضرة قدمت في فعالیات الدورة التاسعة لمؤتمر حوار من أجل المستقبل بین الیابان والعالم 
لألجیال القادمة" برعایة جامعة زاید بدولة اإلمارات  اإلسالمي تحت عنوان "تنویع البنیة الصناعیة لخلق فرص عمل

 .2011مارس  8-7العربیة المتحدة، أبوظبي 
 

 )2011إطار ربط محوالت الدفع الوطنیة في الدول العربیة (  -216
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 جنة العربیة لنظم الدفع والتسویةالل
 . سم 24صفحة؛  27

 
ق منبثق عن اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة بإعداد ھذه الورقة التي تھدف إلى تحدید عناصر االتفاق الذي  یقام فر

یتم في حالة أن طرفین یدیر كل منھما محوال رغبا في إبرام اتفاقیة بموجبھا یتم قبول البطاقات المصدرة من أحد 
الخاصة بالطرف اآلخر. وتستعرض الورقة في عدة فقرات اسلوب عمل المحوالت، والخدمات األطراف بشبكة الربط 

التي تقدم من خالل البطاقات، وأھمیة الربط االقلیمي بین محوالت الدول العربیة، والتطور في أعمال المحوالت بالدول 
 توصیات. أخیرا، العناصر المھة التفاقیة الربط بین محولین والخالصة والالعربیة، و

 
 )2011اإلدارة السلیمة لمخاطر السیولة والرقابة علیھا (  -217

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 . سم 24 صفحة؛ 47
 

بخصوص إدارة مخاطر السیولة، تستعرض الورقة بعد المقدمة اإلرشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة 
ونسب قیاس وأدوات متابعة مخاطر السیولة المقترحة من لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وممارسات وتجارب الدول 

 العربیة في مجال إدارة مخاطر السیولة والرقابة علیھا، وأخیرا، الخالصة والتوصیات والمالحق.
 

 )2011وقنوات تأتیراتھا علي اقتصادات الدول العربیة (األزمة المالیة العالمیة   -218
 19دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال الدین زروق . د. 
 سم.  24 صفحة؛  38
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، صندوق النقد 2010أعدت صیغة أولي لھذ الورقة ونشرت كفصل المحور في التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام  
. وتلقي ھذه الدراسة الضوء على األزمة المالیة العالمیة وما أعقبھا من ركود في األقتصاد العالمي 2010العربي، ستمبر  

وظاللھما علي االقتصادات العربیة بما فیھا من تباطؤ النشاط االقتصادي وتقلص االستثمارات المحلیة و األجنبیة.و 
 .ات العربیةآثار تلك األزمة التي امتدت إلي االقتصاد

 
 ) 2011( ربیة وتمویلھا وضمان ائتمان الصادرات في أعقاب األزمة العالمیةالتجارة الدولیة والع  -219

 16دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق . د. 
 سم.  24 صفحة؛  52

 
العالمیة قیمة وحجما في نھایة تقع الدراسة في جزئین: الجزء األول یستعرض العوامل التي أدت إلى انكماش التجارة 

. وتتناول الدراسة أیضا التطورات في سوق تمویل التجارة العالمیة 2009وخالل النصف األول من عام  2008عام 
وضمان ائتمان الصادرات، ودور السیاسات التجاریة الدولیة خالل األزمة. الجزء الثاني یتطرق إلى تداعیات األزمة 

لتجارة العربیة وتمویلھا وضمان ائتمان الصادرات، والسیاسات التجاریة التي اتخذتھا الدول العربیة المالیة العالمیة على ا
 .الحتواء آثار األزمة على اقتصاداتھا. وتختتم الدراسة بالخالصة واالستنتاجات

 
 

 ) 2011( في الدول العربیة : الجھود والتحدیات برامج إصالح الموازنة العامة  -220
 18دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد أبو بكر علي بدوي .د. 
 سم.  24 صفحة؛  28

 
تستعرض ھذه الورقة جھود إصالح المالیة العامة التي تبناھا عدد من الدول العربیة خالل السنوات الماضیة لتطویر 
عملیات تحضیر وتنفیذ ومراقبة الموازنة العام، كما تقوم أیضا بطرح عدد من التحدیات التي قد تواجھ جھود اإلصالح 

 المالي المتخذة.
 

 ) 2011االختالالت المالیة الدولیة : نظرة تاریخیة تحلیلیة (  -221
 15دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 حازم الببالويد. 
 سم.  24 صفحة؛  21

 
 ھتمام المنطقة العربیة إتستعرض الورقة مشكلة االختالالت المالیة الدولیة وكیفیة معالجتھا على المستوي العالمي ب

 بالتعرض للجذور أو البدیھیات األولیة.  قاء بعض األضواء علي ھذه المشكلة بدءاً إلبوجھ خاص وتحاول 
 

 )2010معالم األقتصاد ما بعد األزمة في المنطقة (  -222
 جاسم المناعي  د. 
 . سم 21 صفحة؛  21
 

وما سببتھ األزمة من اختالالت مالیة صعبة لبعض الدول العربیة التي  تستعرض الورقة معالم اقتصاد ما بعد األزمة 
 شھدت انخفاض في إیرادتھا في الوقت الذي اضطرت لزیادة إنفاقھا إلنعاش وتحفیز الوضع االقتصادي. 
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یستعرض الجزء األول من ھذه الورقة المفاھیم األساسیة لألسھم وأھمیتھا كمصدر من مصادر التمویل، بعدھا تم 
التطرق إلى أسلوب كل من التحلیل األساسي والفني مع بعض األمثلة التوضیحیة، ثم أھم استراتیجیات االستثمار في 

وعالقة سعر السند مع سعر لسندات وتقییمھا وأنواعھا األسھم ومفھوم قیاس مخاطرھا وأخیرا تم استعراض موضوع ا
 ) 2005الفائدة (صدرت الطبعة األولى منھ في 

 
 )2010تطور السیاسة النقدیة و المصرفیة في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي (  -228

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 فرحات عمر بن قدارة 

 سم.  24 صفحة؛  32
 

تستعرض الدراسة أربع مراحل مفصلیة في تاریخ السیاسة النقدیة و المصرفیة في الجماھیریة اللیبیة وفقا للتطورات 
 التشریعیة المنظمة للسلطة النقدیة و المتغیرات االقتصادیة و االجتماعیة الكامنة وراءھا.

 
 

 )  2009االقتصادي و المالي ما بعد األزمة (النظام   -229
 جاسم المناعي  د. 
 . سم 21 صفحة؛  21

طرحت الورقة في " المؤتمر المصرفي العربي السنوي حول االستثمار البیني في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد :  
والمالي بعد األزمة العالمیة وتغییر " والتي تعرض إشكالیة تغیر النظام االقتصادي 2009نوفمبر  20-19بیروت: 

 السیاسات النقدیة لما أطرأتھ األزمة.
 

 )2009األزمة المالیة العالمیة وتداعیاتھا على االقتصادات العربیة (  -230
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 حازم الببالويد. 
 سم.  24 صفحة؛  28

 
ینایر  14لالجتماع المشترك لوزراء المالیة ومحافظي المصارف المركزیة العربیة المنعقد بالكویت في ورقة قدمت 

وتناولت في ثالثة محاور تشخیص األزمة المالیة وأسبابھا المباشرة ، وآثار األزمة على المنطقة العربیة ،  م2009
 التعامل مع نتائج األزمة . وأخیراً 

 
 )2009المصرفي في الدول العربیة وتحدیات األزمة المالیة العالمیة (أوضاع القطاع  -231

 11دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق وآخرین د. 
 سم.  30 صفحة؛  78

 
صالحات القطاع المصرفي  إداء القطاع المصرفي في االقتصادات العربیة، وأتناولت الدراسة في أربعة فصول تطور 

في الدول العربیة ، وتحریر تجارة الخدمات المصرفیة في الدول العربیة، والفصل الرابع عن األزمة المالیة العالمیة  
 وأخیرا الخالصة واالستنتاجات .نعكاساتھا على القطاع المصرفي في الدول العربیة وإ
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 )2010(  تداعیات األزمة المالیة العالمیة على أوضاع المالیة العامة في الدول العربیة   -223
 14دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 نبیل جورج دحدح .
 سم.  24 صفحة؛  45

 
وانعكاساتھا على قطاع النفط والغاز الطبیعي في الدول العربیة" التي  دراسة قدمت في "ندوة األزمة المالیة العالمیة 

 - 22 نظمتھا منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك) في دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة، خالل الفترة
 . 2010تشرین الثاني / نوفمبر  24

 
 العربیة إبّان األزمة المالیة العالمیة وانعكاساتھا على جھود اإلصالح الماليلحوافز المالیة والنقدیة في الدول  ا   -224

)2010( 
 12دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد أبو بكر علي بدوي .د. 
 سم.  24 صفحة؛  40

 
السالبة لألزمة المالیة العالمیة وآثار ھذه الجھود  استعرضت الورقة الجھود التي قامت بھا الدول العربیة لتطویق اآلثار 

على برامج إصالح المالیة العامة. طرحت الورقة في قسمھا الثاني إطار مفاھیمي لكیفیة تأثیر السیاسات المالیة والنقدیة 
الل سیاسة اإلنفاق على تقلبات النشاط االقتصادي. وتناولت في القسم الثالث الجھود المالیة المتخذة لمواجھة األزمة من خ

الحكومي والسیاسة الضریبیة. أما في القسم الرابع فتطرقت لجھود مواجھة األزمة من خالل السیاسة النقدیة ودعم 
 .السیولة. ثم طرحت الورقة في القسم الخامس تداعیات السیاسات المتبعة على جھود اإلصالح المالي

 
 )2010( القطاع الخاص والسیاسة االقتصادیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -225

 13دراسات اقتصادیة  العدد  - تصادیة والفنیة الدائرة االق
 أحمد أبو بكر علي بدوي .د. 
 سم.  24 صفحة؛  28

 
تستند الورقة إلى محاضرة قدمت في "مؤتمر السیاسات االقتصادیة التنمویة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة" الذي  

بفندق قصر اإلمارات، أبوظبي. تناولت الورقة دور   2010یونیو  30نظمتھ وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات وعقد في 
 ستقرار االقتصادي. إلئز اكاالقطاع الخاص في دولة اإلمارات في دعم عملیة التنوع وتعزیز ر

 
 ) 2010ط.  ( 2 –.  أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر  -226

 معھد السیاسات االقتصادیة
   إبراھیم الكراسنةد. 
 سم.  24صفحة ،  62

 
یتناول الكتاب أھمیة الرقابة على البنوك نتیجة لتطور أعمالھا ونشاطاتھا التي أصبحت على درجة كبیرة من التعقید 

إدارة المخاطر والرقابة بالتركیز على المخاطر الكبیرة  أصبح یستلزم معھا التغیر في أسلوب الرقابة . ویتناول أیضا
 )2006صدرت الطبعة األولى منھ في ( .كالبنوالمھمة التي لھا تأثیر كبیر على أوضاع 

 
 )2010ط.  ( 2 –.   ارشادات عملیة في تقییم األسھم والسندات  -227

 معھد السیاسات االقتصادیة
 إبراھیم الكراسنة . د

 سم.  24صفحة ،  59
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یستعرض الجزء األول من ھذه الورقة المفاھیم األساسیة لألسھم وأھمیتھا كمصدر من مصادر التمویل، بعدھا تم 
التطرق إلى أسلوب كل من التحلیل األساسي والفني مع بعض األمثلة التوضیحیة، ثم أھم استراتیجیات االستثمار في 

وعالقة سعر السند مع سعر لسندات وتقییمھا وأنواعھا األسھم ومفھوم قیاس مخاطرھا وأخیرا تم استعراض موضوع ا
 ) 2005الفائدة (صدرت الطبعة األولى منھ في 

 
 )2010تطور السیاسة النقدیة و المصرفیة في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمي (  -228

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 فرحات عمر بن قدارة 

 سم.  24 صفحة؛  32
 

تستعرض الدراسة أربع مراحل مفصلیة في تاریخ السیاسة النقدیة و المصرفیة في الجماھیریة اللیبیة وفقا للتطورات 
 التشریعیة المنظمة للسلطة النقدیة و المتغیرات االقتصادیة و االجتماعیة الكامنة وراءھا.

 
 

 )  2009االقتصادي و المالي ما بعد األزمة (النظام   -229
 جاسم المناعي  د. 
 . سم 21 صفحة؛  21

طرحت الورقة في " المؤتمر المصرفي العربي السنوي حول االستثمار البیني في ظل نظام اقتصادي عالمي مستجد :  
والمالي بعد األزمة العالمیة وتغییر " والتي تعرض إشكالیة تغیر النظام االقتصادي 2009نوفمبر  20-19بیروت: 

 السیاسات النقدیة لما أطرأتھ األزمة.
 

 )2009األزمة المالیة العالمیة وتداعیاتھا على االقتصادات العربیة (  -230
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 حازم الببالويد. 
 سم.  24 صفحة؛  28

 
ینایر  14لالجتماع المشترك لوزراء المالیة ومحافظي المصارف المركزیة العربیة المنعقد بالكویت في ورقة قدمت 

وتناولت في ثالثة محاور تشخیص األزمة المالیة وأسبابھا المباشرة ، وآثار األزمة على المنطقة العربیة ،  م2009
 التعامل مع نتائج األزمة . وأخیراً 

 
 )2009المصرفي في الدول العربیة وتحدیات األزمة المالیة العالمیة (أوضاع القطاع  -231

 11دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق وآخرین د. 
 سم.  30 صفحة؛  78

 
صالحات القطاع المصرفي  إداء القطاع المصرفي في االقتصادات العربیة، وأتناولت الدراسة في أربعة فصول تطور 

في الدول العربیة ، وتحریر تجارة الخدمات المصرفیة في الدول العربیة، والفصل الرابع عن األزمة المالیة العالمیة  
 وأخیرا الخالصة واالستنتاجات .نعكاساتھا على القطاع المصرفي في الدول العربیة وإ
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 )2009تنمیط أرقام الحسابات المصرفیة (  -236
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 جنة العربیة لنظم الدفع والتسویةالل
 . سم 24 صفحة؛ 16

 
تخاذ الخطوات واإلجراءات المطلوبة لألخذ  إتھدف الورقة إلى تشجیع المصارف المركزیة العربیة على العمل على 

بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في القطاعات المصرفیة العربیة، وذلك باالستفادة من تجربة المملكة العربیة 
یبان"، ونظام  إتطبیق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي " السعودیة في ھذا الشأن. وتستعرض الورقة مزایا ومنافع

یبان" في الدول العربیة، واإلجراءات والخطوات الالزمة لتطبیق نظام "ایبان"، وتجربة تطبیق نظام الرقم إاستخدام "
 الدولي للحساب المصرفي "ایبان" في المملكة العربیة السعودیة، وأخیرا، الخاتمة والتوصیات.

 
 )2009التمویل متناھي الصغر ودور البنوك المركزیة في الرقابة واإلشراف علیھ (  -237

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 . سم 24 صفحة؛ 45
 

قطاع التمویل المتناھي الصغر تستعرض ھذه الورقة مفھوم التمویل متناھي الصغر وإعطاء لمحة مختصرة عن وضع  
في الوطن العربي وسمات ھذا التمویل والتحدیات التي تواجھھ وماھو الدور الذي یجب أن تلعبھ البنوك المركزیة  
العربیة في ھذا المجال خصوصا في عملیة وضع التشریعات المناسبة والرقابة واإلشراف. ثم تقدم الورقة مجموعة من  

امل مع القضایا المتعددة والمتجددة للتمویل المتناھي الصغر وتعرض في الملحق تجربة الیمن التوصیات عن كیفیة التع
 في مجال التمویل متناھي الصغر ودور البنك المركزي الیمني.

 
 )2008األزمة المالیة العالمیة ( -238

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21صفحة؛  23

 
تستعرض الورقة األزمة المالیة التي یتعرض لھا حالیا القطاع المالي األمریكي بشكل خاص وأھم الدروس التي یمكن 

ستنتاجھا من ھذه األزمة والمراجعات الضروریة بھدف تصحیح وضع وممارسات القطاع المالي في أمریكا ودول إ
 العالم ، وأثر األزمة على المنطقة العربیة وما یمكن عملھ على الصعید العربي . 

 
 )2008ظاھرة صنادیق الثروات السیادیة (  -239

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛  14

 
  ،  تتناول الورقة تبعات التوجھ الجدید لإلستثمارات الخلیجیة في الدول الغربیة ضمن ظاھرة صنادیق الثروات السیادیة

والنزعة الجدیدة لإلستحواذ على شركات ومؤسسات عالمیة كبیرة ، وجوانب الحساسیة والتحفظ الذي أظھرتھ الدول  
 مقترحات التي من شأنھا تبدید مخاوف الدول الغربیة وتذلیل العراقیل الغربیة تجاه ھذه اإلستثمارات. كما تناولت بعض ال
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 )2009انعكاسات وعبر من األزمة المالیة العالمیة  (أسواق األوراق المالیة العربیة :  -232
 9دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 ابراھیم عاكوم 
 سم.  24 صفحة؛  21

 
في ندوة "انعكاسات األزمة المالیة العالمیة على اقتصادیات دول مجلس التعاون  قدمتالدراسة تستند الى محاضرة 

م ،  وتناولت في 2009فبرایر  1الخلیجي" في الغرفة التجاریة الصناعیة في جدة ، المملكة العربیة السعودیة ، بتاریخ 
نعكاساتھا ، إ، واألزمة المالیة العالمیة ومقدمة ، وأداء أسواق المال العربیة قبل األزمة المالیة العالمیة  :خمسة فصول

 واألزمة المالیة دروس وعبر ألسواق المال العربیة ، والخالصة والتوصیات بالفصل األخیر .
 

 )2009برنامج اإلستقرار المالي لمواجھة تداعیات األزمة المالیة في الكویت (  -233
 النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات 

 الشیخ سالم عبد العزیز الصباح 
 . سم 24صفحة؛  25

 
تستعرض ھذه الورقة في ثالثة أجزاء وملحق اجراءات مواجھة األزمة المالیة العالمیة قبل صدور المرسوم بقانون، 

بشأن تعزیز   2009) لسنة  2من خالل اجراءات بنك الكویت المركزي، وقانون ضمان الودائع. ثم المرسوم بقانون رقم (
وآلیات عمل القانون، والتشریعات  راالستقرار المالي في دولة الكویت، مستعرضا أھداف وتوجھات القانون، ومحاو

الجدیدة التي تضمنھا القانون (تشریعات بشأن آلیات التمویل المساند، وتشریعات بشأن اجراءات التقاضي) وأخیرا 
 ستقرار المالي.  السیاسات المطلوبة لمساندة برنامج اال

 
 )2009( الطبعة الثانیة –تجربة السودان في مجال السیاسة النقدیة   -234

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 صابر محمد حسند. 
 . سم 24 صفحة؛ 64

 
والمصرفیة، سواء كان في مرحلة النظام تستعرض ھذه الورقة تجربة بنك السودان المركزي في إدارة السیاسة النقدیة 

سالمي مع توضیح الفروقات في المنھجیة واألھداف واآللیات. إلالمصرفي التقلیدي أو بعد التحول للنظام المصرفي ا
وتبدأ الورقة بمدخل تعریفي عن أھم مالمح القطاع المصرفي السوداني، النشأة والتطور والقوانین الحاكمة، والتحول 

تجربة بنك السودان المركزي من حیث  سالمي وأخیراً اإلوأسس العمل المصرفي  سالميإلالتقلیدي للنظام امن النظام 
(صدرت الطبعة  وتنتھي الورقة بتلخیص للتجربةالمنھجیة وتصمیم السیاسة النقدیة وآلیاتھا المباشرة وغیر المباشرة 

 )2004األولى منھ في 
 

 )2009للمؤسسات المالیة (نظمة اإلنذار المبكر أ  -235
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 
 سم  24 صفحة؛ 40

 
 ً في   تم إعداد ھذه الورقة باالستناد إلى نظم الرقابة على البنوك واإلنذار المبكر المستخدمة أو التي یجري تطویرھا حالیا

مجموعة دول العشر. وتھدف ھذه الورقة إلى تقدیم رؤیة شاملة لمختلف المنھجیات التي تتبعھا السلطات الرقابیة في  
تلك الدول، واالستفادة من ھذه المنھجیات في تطویر أنظمة مشابھة في الدول العربیة تساعد في تحدید نقاط الضعف  

 بكر لمعالجتھا وبالتالي تعزیز سالمة ومتانة القطاع المصرفي العربي.  والخلل في المؤسسات المصرفیة العربیة وبوقت م
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 )2009تنمیط أرقام الحسابات المصرفیة (  -236
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 جنة العربیة لنظم الدفع والتسویةالل
 . سم 24 صفحة؛ 16

 
تخاذ الخطوات واإلجراءات المطلوبة لألخذ  إتھدف الورقة إلى تشجیع المصارف المركزیة العربیة على العمل على 

بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في القطاعات المصرفیة العربیة، وذلك باالستفادة من تجربة المملكة العربیة 
یبان"، ونظام  إتطبیق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي " السعودیة في ھذا الشأن. وتستعرض الورقة مزایا ومنافع

یبان" في الدول العربیة، واإلجراءات والخطوات الالزمة لتطبیق نظام "ایبان"، وتجربة تطبیق نظام الرقم إاستخدام "
 الدولي للحساب المصرفي "ایبان" في المملكة العربیة السعودیة، وأخیرا، الخاتمة والتوصیات.

 
 )2009التمویل متناھي الصغر ودور البنوك المركزیة في الرقابة واإلشراف علیھ (  -237

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 . سم 24 صفحة؛ 45
 

قطاع التمویل المتناھي الصغر تستعرض ھذه الورقة مفھوم التمویل متناھي الصغر وإعطاء لمحة مختصرة عن وضع  
في الوطن العربي وسمات ھذا التمویل والتحدیات التي تواجھھ وماھو الدور الذي یجب أن تلعبھ البنوك المركزیة  
العربیة في ھذا المجال خصوصا في عملیة وضع التشریعات المناسبة والرقابة واإلشراف. ثم تقدم الورقة مجموعة من  

امل مع القضایا المتعددة والمتجددة للتمویل المتناھي الصغر وتعرض في الملحق تجربة الیمن التوصیات عن كیفیة التع
 في مجال التمویل متناھي الصغر ودور البنك المركزي الیمني.

 
 )2008األزمة المالیة العالمیة ( -238

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21صفحة؛  23

 
تستعرض الورقة األزمة المالیة التي یتعرض لھا حالیا القطاع المالي األمریكي بشكل خاص وأھم الدروس التي یمكن 

ستنتاجھا من ھذه األزمة والمراجعات الضروریة بھدف تصحیح وضع وممارسات القطاع المالي في أمریكا ودول إ
 العالم ، وأثر األزمة على المنطقة العربیة وما یمكن عملھ على الصعید العربي . 

 
 )2008ظاھرة صنادیق الثروات السیادیة (  -239

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛  14

 
  ،  تتناول الورقة تبعات التوجھ الجدید لإلستثمارات الخلیجیة في الدول الغربیة ضمن ظاھرة صنادیق الثروات السیادیة

والنزعة الجدیدة لإلستحواذ على شركات ومؤسسات عالمیة كبیرة ، وجوانب الحساسیة والتحفظ الذي أظھرتھ الدول  
 مقترحات التي من شأنھا تبدید مخاوف الدول الغربیة وتذلیل العراقیل الغربیة تجاه ھذه اإلستثمارات. كما تناولت بعض ال
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األعمال. وفي الخاتمة توصي اللجنة    الستمراریةناء إدارة فعالة  بي  واألطراف ذات العالقة داخلیا وخارجیا مما یساعد ف
 بالعمل على تطبیق ھذه المبادئ من قبل السلطات اإلشرافیة العربیة.

 
 )2008تطویر أنظمة االستعالم االئتماني ومركزیات المخاطر في الدول العربیة ( -245

 النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات 
 ھمحمد یسر برنی

 سم.  24 صفحة؛ 48
 

ورقة قدمت إلى االجتماع السنوي الثاني والثالثین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة والذي 
واستعرضت الورقة األھمیة والمزایا والمنافع التي یمكن أن  م.2008 أكتوبرعقد في مراكش بالمملكة المغربیة في 

المعاصر. كذلك شرحت المتطلبات األساسیة الالزمة لبناء أنظمة تساھم بھا أنظمة االستعالم االئتماني في االقتصاد 
 والتوصیات.وفي الختام الخالصة  االئتماني، االستعالمناجحة والنماذج الرئیسة ألنظمة 

 
 )2008مبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسویة ومسؤولیات المصارف المركزیة ( -246

 المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف  
 محمد یسر برنیھ

 سم.  24 صفحة؛ 23
 

استعرضت الورقة المبادئ األساسیة لإلشراف الفعال الصادرة عن لجنة نظم الدفع والتسویة التابعة لبنك التسویات 
وفي الخالصة والتوصیات أوصت الورقة   العربیة.كما تعرضت للممارسات القائمة لدى المصارف المركزیة  الدولیة، 

المصارف المركزیة العربیة بإدخال وتفعیل وتوفیر المستلزمات المطلوبة للوظیفة اإلشرافیة بشكل فعال على كافة  
   الورقة.ھا في ھذه واالسترشاد بالمبادئ الدولیة المشار إلی والتسویة،أنظمة الدفع 

 
 )2007تأثیر ارتفاع أسعار النفط على االقتصادیات العربیة : اإلیجابیات واإلشكالیات واإلصالحات المطلوبة ( -247

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 13

 
الورقة الجوانب المختلفة لظاھرة ارتفاع أسعار النفط على االقتصادیات العربیة وذلك من خالل استعراض   تستعرضا
صالحات المطلوبة لتعظیم االیجابیات والتعامل بشكل أفضل یجابیات واشكالیات ھذه الظاھرة. كما تتطرق أیضا إلى اإلإ

 شكالیات التي تثیرھا مثل ھذه الظاھرة. مع اإل
 

 )2007تحویالت العاملین في الخارج وانعكاساتھا التنمویة على االقتصادات العربیة ( -248
 10دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال الدین زروق وآخرین د. 
 سم.  24 صفحة؛ 130

 
والركائز النظریة   ة مالمحھا الرئیس العالمیة:كتاب یتناول في أربعة فصول تحویالت العاملین في التدفقات المالیة 

التنمویة،  وانعكاساتھاوتحویالت العاملین في اقتصادات الدول العربیة المستقبلة للتحویالت  التنمویة، النعكاساتھا
التدفقات البینیة  وأخیراً  التنمویة، وانعكاساتھاة المرسلة للتحویالت وتحویالت العاملین في اقتصادات الدول العربی

 العربي. أھمیتھا وسبل تنمیتھا في إطار التعاون االقتصادي  العاملین:العربیة لتحویالت 
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 )2008( التغیر في البیئة االقتصادیة الدولیة واالقتصادات العربیة : الفرص والتحدیات -240
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛  17

 
للدراسات ، الشارقة ، دولة اإلمارات العربیة  ورقة قدمت في مؤتمر "العرب في بیئة دولیة متغیرة" بمركز الخلیج 

 أوال ة :بیم.  وتتناول  ثالث متغیرات رئیسیة  وتأثیرھا على االقتصادیات العر2008مایو  8-7المتحدة خالل الفترة 
اقة  تغیر موازین القوى االقتصادیة وتزاید أھمیة ودور االقتصادیات النامیة ، وثانیا التضخم وارتفاع أسعار موارد الط

 والمواد األولیة الغذائیة ، وثالثا حالة االقتصاد األمریكي على ضوء أزمة الرھن العقاري . 
 

 )2008(دور اصالحات المالیة العامة في الدول العربیة ودور صندوق النقد العربي في مساندتھا  -241
 7دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 محمد حامد الحاج
 سم.  24 صفحة؛  59

 
وعرض الفصل األول أھداف ومنجزات اإلصالحات التي تم تنفیذھا   االقتصادي،تناولت المقدمة دور الدولة في المجال  

اإلصالحات في مجال   -ب – على الموازنةاالنضباط المالي والسیطرة  -في مجال المالیة العامة في الدول العربیة (أ
 ح دعم إصالدور صندوق النقد العربي في وعرض الفصل األخیر  )،اإلصالحات في مجال النفقات -ج –الضرائب 

 المالیة العامة في الدول العربیة. 
 

 )2008( مقاصة الشیكات في الدول العربیة -242
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 عربیة ألنظمة الدفع والتسویةاللجنة ال
 سم.  24 صفحة؛ 30
ومسؤولیات ودور  المقاصة، ونشأة وتطور غرف  للشیكات،عرضت الدراسة في أربعة أقسام التطور التاریخي است

 والخالصة والتوصیات.  العربیة،وأخیرا تجارب الدول  المركزیة،البنوك 
 

 )2008نظم الدفع الخاصة بعرض وسداد الفواتیر الكترونیا ( -243
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف  

 ة العربیة ألنظمة الدفع والتسویةاللجن
 سم.  24 صفحة؛ 18

 
وبوجھ خاص  العالم،تناولت الورقة التطور الذي شھدتھ أنظمة الدفع المرتبطة بعرض وسداد الفواتیر على مستوى 

الممیزة. كما تطرقت إلى التجربة الرائدة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وفي الخالصة فإن اللجنة   األسترالیةالتجربة 
العربیة ألنظمة الدفع والتسویة توصي المصارف المركزیة العربیة بأخذ زمام المبادرة للنظر في دراسة إمكانیة إحداث 

 جربة مؤسسة النقد العربي السعودي.بت االسترشادنظام وطني موحد لعرض وسداد الفواتیر حیث یمكن 
 

 )2008استمراریة األعمال في مواجھة الطوارئ ( -244
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 سم.  24 صفحة؛ 26

 
والعالقة بین  األعمال، استمراریةوالعناصر األساسیة إلدارة  األعمال،استعرضت الورقة المبادئ العلیا الستمراریة  

والتعاون الوثیق بین السلطات اإلشرافیة وكل من المؤسسات المالیة  األعمال، استمراریةإدارة المخاطر وإدارة 
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األعمال. وفي الخاتمة توصي اللجنة    الستمراریةناء إدارة فعالة  بي  واألطراف ذات العالقة داخلیا وخارجیا مما یساعد ف
 بالعمل على تطبیق ھذه المبادئ من قبل السلطات اإلشرافیة العربیة.

 
 )2008تطویر أنظمة االستعالم االئتماني ومركزیات المخاطر في الدول العربیة ( -245

 النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات 
 ھمحمد یسر برنی

 سم.  24 صفحة؛ 48
 

ورقة قدمت إلى االجتماع السنوي الثاني والثالثین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة والذي 
واستعرضت الورقة األھمیة والمزایا والمنافع التي یمكن أن  م.2008 أكتوبرعقد في مراكش بالمملكة المغربیة في 

المعاصر. كذلك شرحت المتطلبات األساسیة الالزمة لبناء أنظمة تساھم بھا أنظمة االستعالم االئتماني في االقتصاد 
 والتوصیات.وفي الختام الخالصة  االئتماني، االستعالمناجحة والنماذج الرئیسة ألنظمة 

 
 )2008مبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسویة ومسؤولیات المصارف المركزیة ( -246

 المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة مجلس محافظي المصارف  
 محمد یسر برنیھ

 سم.  24 صفحة؛ 23
 

استعرضت الورقة المبادئ األساسیة لإلشراف الفعال الصادرة عن لجنة نظم الدفع والتسویة التابعة لبنك التسویات 
وفي الخالصة والتوصیات أوصت الورقة   العربیة.كما تعرضت للممارسات القائمة لدى المصارف المركزیة  الدولیة، 

المصارف المركزیة العربیة بإدخال وتفعیل وتوفیر المستلزمات المطلوبة للوظیفة اإلشرافیة بشكل فعال على كافة  
   الورقة.ھا في ھذه واالسترشاد بالمبادئ الدولیة المشار إلی والتسویة،أنظمة الدفع 

 
 )2007تأثیر ارتفاع أسعار النفط على االقتصادیات العربیة : اإلیجابیات واإلشكالیات واإلصالحات المطلوبة ( -247

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 13

 
الورقة الجوانب المختلفة لظاھرة ارتفاع أسعار النفط على االقتصادیات العربیة وذلك من خالل استعراض   تستعرضا
صالحات المطلوبة لتعظیم االیجابیات والتعامل بشكل أفضل یجابیات واشكالیات ھذه الظاھرة. كما تتطرق أیضا إلى اإلإ

 شكالیات التي تثیرھا مثل ھذه الظاھرة. مع اإل
 

 )2007تحویالت العاملین في الخارج وانعكاساتھا التنمویة على االقتصادات العربیة ( -248
 10دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 جمال الدین زروق وآخرین د. 
 سم.  24 صفحة؛ 130

 
والركائز النظریة   ة مالمحھا الرئیس العالمیة:كتاب یتناول في أربعة فصول تحویالت العاملین في التدفقات المالیة 

التنمویة،  وانعكاساتھاوتحویالت العاملین في اقتصادات الدول العربیة المستقبلة للتحویالت  التنمویة، النعكاساتھا
التدفقات البینیة  وأخیراً  التنمویة، وانعكاساتھاة المرسلة للتحویالت وتحویالت العاملین في اقتصادات الدول العربی

 العربي. أھمیتھا وسبل تنمیتھا في إطار التعاون االقتصادي  العاملین:العربیة لتحویالت 
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األعضاء بما یسرع تكامل اقتصاداتھا ویساعدھا على مواكبة التطورات للسعي قدما في التنسیق الضریبي فیما بین دولھا  
 في االقتصاد العالمي. واالندماجالدولیة 

 
 )2007تحریر التجارة الخارجیة والتشغیل في الدول العربیة (  -254

 1دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق د. 
 سم.  24 صفحة؛ 60

 
قدمت الصیغة األولى من ھذه الدراسة في الندوة السنویة المشتركة السابعة عشر بین صندوق النقد العربي والصندوق 

م وتھدف الستكشاف إمكانیة زیادة التشغیل التي 2006نوفمبر    20-19العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالكویت  
في التجارة العالمیة، وذلك من خالل تقییم السیاسات  اندماجھایة وتسریع یوفرھا تحریر التجارة الخارجیة للدول العرب

 التجاریة التي تنفذھا الدول العربیة.
 

  )2007( مصطلحات نظم الدفع والتسویة قاموس -255
مانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأ  

یةة العربیة لنظم الدفع والتسوللجن  
سم.  30 صفحة؛ 63  

   
  معجم عربي للمصطلحات المستخدمة في نظم الدفع والتسویة ترجمة للمصطلحات الصادرة عن لجنة المدفوعات 

والتسویة التابعة لبنك التسویات الدولیة. وتبرز أھمیة ھذا المعجم من ناحیتین متكاملتین ، األولى أن مجال نظم الدفع  
من القضایا المختلفة القانونیة والمالیة واالقتصادیة والمحاسبیة والفنیة والتسویة بطبیعتھ مجال متنوع ویضم العدید 

والتقنیة . والناحیة الثانیة أن ھذا المعجم ال یقتصر على محاولة تقدیم ترجمة عربیة للمصطلحات المستخدمة في  
مصطلحات .مجال نظم الدفع والتسویة وإنما یساعد أیضا على التعریف وشرح المفاھیم المختلفة لھذه ال  

 
 )2007المراجعة الرقابیة ( : II الدعامة الثانیة التفاق بازل -256

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛ 39
 

محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات الكتیب عبارة عن ورقة  قدمت إلى االجتماع السنوي الحادي والثالثین لمجلس  
م . تناولت الدراسة المبادئ الرئیسة للمراجعة  2007النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة العربیة السوریة في سبتمبر  

الرقابیة ، والموضوعات األساسیة التي یتعین تناولھا أثناء عملیة المراجعة الرقابیة ، والتحدیات التي تواجھ السلطات  
 رقابیة في الدول العربیة عند تطبیق الدعامة الثانیة.ال
 

 )2007اإلرشادات العامة لتطویر نظم الدفع والتسویة ( -257
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة
 سم.  24 صفحة؛ 51

 
اإلجتماع السنوي الحادي والثالثین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات الكتیب عبارة عن ورقة قدمت إلى  

م. تناولت الورقة اإلرشادات العامة لتطویر 2007النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة العربیة السوریة في سبتمبر 
لخاصة بالتخطیط لتطویر نظم رشادات اإلنظم الدفع ، واإلرشادات الخاصة بالقطاع المصرفي وتطویر نظم الدفع ، وا
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 )2007مسیرة اإلصالح االقتصادي وتھیئة البیئة االستثماریة في الیمن ( -249
 6دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 أحمد الصفتي د. 
 سم.  24 صفحة؛ 37

 
النصف الثاني من التسعینات المدعومة من  والمالي خاللالیمنیة لإلصالح االقتصادي  برامج الحكومةتتناول الدراسة 

صندوق النقد والبنك الدولیین وصندوق النقد العربي ومجموعة من المانحین الثنائیین وعدد من المؤسسات الدولیة 
 واإلقلیمیة األخرى. والكتاب متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.

 
 )2007األعضاء والمتأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمیة (دور الصندوق في مساعدة الدول  -250

 5دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 مصطفى قاره وآخریند. 
 سم.  24 صفحة؛ 34

 
) والذي نص على تكلیف إدارة الصندوق 2006لسنة    6تمت الدراسة بطلب من مجلس المدیرین التنفیذیین (القرار رقم  

بإعداد دراسة حول اآللیات التي یمكن للصندوق تطویرھا للمساعدة في مواجھة ظاھرة الزیادة في تكلفة الواردات 
 النفطیة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمیة. والكتاب متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.

 
 )2007العربیة ( دراسة انشاء وتسھیل لدعم االصالح التجاري في الدول -251

 4دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 محمد حامد الحاج

 سم.  24 صفحة؛ 54
 

والتجارة الخارجیة العربیة واتفاقات  العربیة،تتناول الدراسة جھود الصندوق لتنمیة وتطویر المبادالت التجاریة للدول 
وحدود التسھیل والقواعد المنظمة لھ .   التسھیل،وھدف ومجاالت  العربیة،تحریر التجارة وانعكاساتھا على الدول 

 والكتاب متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت
 

 )2007أبعاد المبادرة متعددة األطراف إلعفاء الدیون ( -252
 3دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

  نبیل دحدح
 سم.  24 صفحة؛ 16

 
تحاول الدراسة اإلجابة على عدة تساؤالت تطرحھا المبادرة متعددة األطراف إلعفاء مدیونیة الدول النامیة في السبعینات 
من القرن الماضي : ھل ستؤدي ھذه  المبادرة إلى تخفیض مدیونیة الدول الفقیرة بشكل ملموس؟ ھل ستؤدي ھذه المبادرة 

 حكومیة الحالیة المقدمة من الدول الصناعیة؟  إلى تخفیض مستوى المساعدات اإلنمائیة ال
 

 )  2007التنسیق الضریبي في إطار التجمعات اإلقلیمیة : تجربة الدول العربیة ( -253
 2دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 

 عادل التجانيد. جمال الدین زروق ود. 
 سم.  24 صفحة؛ 35

 
مایو   23-22  أبوظبي،  –دراسة قدمت في الندوة السنویة المشتركة حول "إصالحات مالیة الحكومة في الدول العربیة"  

تتناول الورقة واقع التنسیق الضریبي والتكامل االقتصادي العربي في إطار تجمعات إقلیمیة عربیة تبدو مرشحة   .2005
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األعضاء بما یسرع تكامل اقتصاداتھا ویساعدھا على مواكبة التطورات للسعي قدما في التنسیق الضریبي فیما بین دولھا  
 في االقتصاد العالمي. واالندماجالدولیة 

 
 )2007تحریر التجارة الخارجیة والتشغیل في الدول العربیة (  -254

 1دراسات اقتصادیة  العدد  - الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 جمال الدین زروق د. 
 سم.  24 صفحة؛ 60

 
قدمت الصیغة األولى من ھذه الدراسة في الندوة السنویة المشتركة السابعة عشر بین صندوق النقد العربي والصندوق 

م وتھدف الستكشاف إمكانیة زیادة التشغیل التي 2006نوفمبر    20-19العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالكویت  
في التجارة العالمیة، وذلك من خالل تقییم السیاسات  اندماجھایة وتسریع یوفرھا تحریر التجارة الخارجیة للدول العرب

 التجاریة التي تنفذھا الدول العربیة.
 

  )2007( مصطلحات نظم الدفع والتسویة قاموس -255
مانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأ  

یةة العربیة لنظم الدفع والتسوللجن  
سم.  30 صفحة؛ 63  

   
  معجم عربي للمصطلحات المستخدمة في نظم الدفع والتسویة ترجمة للمصطلحات الصادرة عن لجنة المدفوعات 

والتسویة التابعة لبنك التسویات الدولیة. وتبرز أھمیة ھذا المعجم من ناحیتین متكاملتین ، األولى أن مجال نظم الدفع  
من القضایا المختلفة القانونیة والمالیة واالقتصادیة والمحاسبیة والفنیة والتسویة بطبیعتھ مجال متنوع ویضم العدید 

والتقنیة . والناحیة الثانیة أن ھذا المعجم ال یقتصر على محاولة تقدیم ترجمة عربیة للمصطلحات المستخدمة في  
مصطلحات .مجال نظم الدفع والتسویة وإنما یساعد أیضا على التعریف وشرح المفاھیم المختلفة لھذه ال  

 
 )2007المراجعة الرقابیة ( : II الدعامة الثانیة التفاق بازل -256

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛ 39
 

محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات الكتیب عبارة عن ورقة  قدمت إلى االجتماع السنوي الحادي والثالثین لمجلس  
م . تناولت الدراسة المبادئ الرئیسة للمراجعة  2007النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة العربیة السوریة في سبتمبر  

الرقابیة ، والموضوعات األساسیة التي یتعین تناولھا أثناء عملیة المراجعة الرقابیة ، والتحدیات التي تواجھ السلطات  
 رقابیة في الدول العربیة عند تطبیق الدعامة الثانیة.ال
 

 )2007اإلرشادات العامة لتطویر نظم الدفع والتسویة ( -257
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسویة
 سم.  24 صفحة؛ 51

 
اإلجتماع السنوي الحادي والثالثین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات الكتیب عبارة عن ورقة قدمت إلى  

م. تناولت الورقة اإلرشادات العامة لتطویر 2007النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة العربیة السوریة في سبتمبر 
لخاصة بالتخطیط لتطویر نظم رشادات اإلنظم الدفع ، واإلرشادات الخاصة بالقطاع المصرفي وتطویر نظم الدفع ، وا
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 )2006المبادىء األساسیة لنظم الدفع الھامة نظامیا ومسؤولیات المصارف المركزیة ( -262
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ةاللجنة العربیة لنظم الدفع والتسوی
 سم.  23 صفحة؛ 29

 
م وتھدف للتعرف 2006أبوظبي ، ینایر    -دراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الثاني للجنة العربیة ألنظمة الدفع والتسویة  
بمشاركة عدد من المصارف   (CPSS)واإلسترشاد بالمبادئ األساسیة التي وضعتھا لجنة الدفع والتسویة الدولیة 

 وق النقد والبنك الدولیین. المركزیة من مختلف قارات العالم باإلضافة إلى صند
 

 )2006انضباط السوق (   II  :الدعامة الثالثة إلتفاق بازل -263
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

   اللجنة العربیة للرقابة  المصرفیة
 سم.  24 صفحة؛ 30

 
الجزائر،    –دراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  

ھي مكملّة ومساعدة للدعامتین و  IIم عن الدعامة الثالثة والتي تتعلق بانضباط السوق في بنیة اتفاقیة بازل  2006سبتمبر  
 مال ، والثانیة الخاصة بمتابعة السلطات الرقابیة .األولى الخاصة بمتطلبات الحد األدنى لرأس ال

 
 )2006تجربة مؤسسة نقد البحرین كجھاز رقابي موحد ( -264

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 رشید المعراج

 سم. 24 صفحات؛ 7
 

  الجزائر،   –الثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    االجتماع السنويدراسة قدمت إلى  
تركز الورقة على تجربة مؤسسة نقد البحرین كجھاز رقابي موحد على كافة مؤسسات القطاع  م.2006سبتمبر 

رین وما یمكن أن المصرفي والمالي وتتناول بعض المبررات الداعمة للتوجھ نحو النظام الرقابي الموحد وتجربة البح
  منھا.یستفاد 

 
 )2006نحو دور فاعل للقطاع الخاص في الدول العربیة ( والتشغیل:جارة الخارجیة تال االستثمار، -265

 ومنظمة العمل العربیة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي
 سم.  24 صفحة؛ 173

 
  واالجتماعي للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  على وقائع الندوة السنویة المشتركة السابعة عشر كتاب یحتوي 

 20-19خالل الفترة ، والتي عقدت بالكویت البنك الدولي ومنظمة العمل الدولیةوصندوق النقد العربي بالتعاون مع 
االستثمار، تحریر التجارة الخارجیة  عرضت أوراق الندوة في خمسة محاور: الحاكمیة ومناخ م. 2006نوفمبر 

، حاكمیة وتشریعات سوق العمل، ودور برامج سوق القطاع الخاصفي األسواق العالمیة، االستثمار ودور  واالندماج
 العمل النشطة.  
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رشادات الخاصة بتطویر اإلطار التنظیمي أو المؤسسي لنظم الدفع ، واإلرشادات الخاصة بتطویر البنیة إلالدفع ، وا
 التحتیة األساسیة لنظم الدفع  . 

 
 )2007ضوابط العالقة بین السلطات الرقابیة في الدولة األم والدولة المضیفة (  -258

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛ 49
 

الكتیب عبارة عن ورقة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الحادي والثالثین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات 
م. تناولت الورقة مقررات لجنة بازل الصادرة  2007العربیة السوریة في سبتمبر  النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة  

بشأن الرقابة الموحدة والرقابة عبر الحدود ، والمبادئ الرئیسیة للرقابة المصرفیة الفعالة في مجال الرقابة الموحدة 
زل وأثرھا على الرقابة الموحدة والرقابة  تفاقیة باإوالعالقة بین السلطات الرقابیة في الدولة األم والدولة المضیفة ، و

 عبر الحدود. 
 

 )2007مالمح السیاسة النقدیة في العراق ( -259
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 سنان الشبیني
 سم.  24 صفحة؛ 54

 
لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات الكتیب عبارة عن ورقة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الحادي والثالثین  
م. تناولت الورقة السیاسة النقدیة في العراق  2007النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة العربیة السوریة في سبتمبر 

جاھات التحدیث ، وأدوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة إتمن المسایرة إلى االستقالل ، واستقاللیة البنك المركزي و
 تجاھات الراھنة في السیاسة النقدیة. وتطبیقھا في العراق ، واإل

)2007تجربة تونس في مجال السیاسة النقدیة والتوجھات المستقبلیة ( -260  
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 رتوفیق بكا
 سم.  24 صفحة؛ 36 

الكتیب عبارة عن ورقة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الحادي والثالثین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات 
م. تناولت الورقة فترة ما قبل التصحیح 2007النقد العربیة والذي عقد في الجمھوریة العربیة السوریة في سبتمبر 

 فاق والتوجھات المستقبلیة. الھیكلي ، وفترة ما بعد التصحیح الھیكلي ، وأخیرا اآل
 

 II (2006)  ترتیبات اإلعداد لتطبیق مقترح كفایة رأس المال بازل  -261
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

   اللجنة العربیة للرقابة  المصرفیة
 سم.  21 صفحة؛ 75

 
الجزائر،    –دراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  

والفصل  IIم . یتناول الفصل األول والثاني الجوانب الرئیسیة  وخطوات اإلعداد لتطبیق اتفاق بازل 2006سبتمبر 
 خطوات العملیة لتطبیق الدعائم الثالث .   الثالث عن تحدید مدى تطبیق اإلطار المعدل والرابع ال
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 )2006المبادىء األساسیة لنظم الدفع الھامة نظامیا ومسؤولیات المصارف المركزیة ( -262
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 ةاللجنة العربیة لنظم الدفع والتسوی
 سم.  23 صفحة؛ 29

 
م وتھدف للتعرف 2006أبوظبي ، ینایر    -دراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الثاني للجنة العربیة ألنظمة الدفع والتسویة  
بمشاركة عدد من المصارف   (CPSS)واإلسترشاد بالمبادئ األساسیة التي وضعتھا لجنة الدفع والتسویة الدولیة 

 وق النقد والبنك الدولیین. المركزیة من مختلف قارات العالم باإلضافة إلى صند
 

 )2006انضباط السوق (   II  :الدعامة الثالثة إلتفاق بازل -263
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

   اللجنة العربیة للرقابة  المصرفیة
 سم.  24 صفحة؛ 30

 
الجزائر،    –دراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  

ھي مكملّة ومساعدة للدعامتین و  IIم عن الدعامة الثالثة والتي تتعلق بانضباط السوق في بنیة اتفاقیة بازل  2006سبتمبر  
 مال ، والثانیة الخاصة بمتابعة السلطات الرقابیة .األولى الخاصة بمتطلبات الحد األدنى لرأس ال

 
 )2006تجربة مؤسسة نقد البحرین كجھاز رقابي موحد ( -264

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 رشید المعراج

 سم. 24 صفحات؛ 7
 

  الجزائر،   –الثالثون لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    االجتماع السنويدراسة قدمت إلى  
تركز الورقة على تجربة مؤسسة نقد البحرین كجھاز رقابي موحد على كافة مؤسسات القطاع  م.2006سبتمبر 

رین وما یمكن أن المصرفي والمالي وتتناول بعض المبررات الداعمة للتوجھ نحو النظام الرقابي الموحد وتجربة البح
  منھا.یستفاد 

 
 )2006نحو دور فاعل للقطاع الخاص في الدول العربیة ( والتشغیل:جارة الخارجیة تال االستثمار، -265

 ومنظمة العمل العربیة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي
 سم.  24 صفحة؛ 173

 
  واالجتماعي للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  على وقائع الندوة السنویة المشتركة السابعة عشر كتاب یحتوي 

 20-19خالل الفترة ، والتي عقدت بالكویت البنك الدولي ومنظمة العمل الدولیةوصندوق النقد العربي بالتعاون مع 
االستثمار، تحریر التجارة الخارجیة  عرضت أوراق الندوة في خمسة محاور: الحاكمیة ومناخ م. 2006نوفمبر 

، حاكمیة وتشریعات سوق العمل، ودور برامج سوق القطاع الخاصفي األسواق العالمیة، االستثمار ودور  واالندماج
 العمل النشطة.  
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 )2005( تجربة السیاسة النقدیة وإصالح القطاع المصرفي في الجمھوریة الیمنیة -270
 أمانة محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 السماوي نعبد الرحمأحمد 
 سم.  24 ؛صفحة 53

 
توضح الورقة في خمسة أقسام مالمح تجربة السیاسات النقدیة وإصالح القطاع المصرفي في الجمھوریة الیمنیة، حیث 

-1995تنفیذ برنامج اإلصالح، واإلصالحات خالل الفترة    قبل  1994-1990تناول الفصل األول األوضاع خالل الفترة  
بالفصل الثاني، والنقلة النوعیة في مجال السیاسة النقدیة وإصالح القطاع المصرفي بالفصل الثالث، وتناول  1996

النقد وأخیرا تقییم البنك الدولي وصندوق  2004-2000الفصل الرابع مرحلة االستقرار وتفعیل أدوات السیاسة النقدیة 
 الدولي ألداء البنك المركزي وترتیبات التقییمات الوقائیة بالفصل الخامس

 
 )2005المؤسسات المالیة العربیة وتمویل التنمیة واإلستثمار في الوطن العربي ( -271

 ون حازم الببالوي وآخرد. 
 سم.  24 صفحة؛ 251

 
م . اشتملت الدراسة  2005العربیة وصدر في أبوظبي ، أُعد الكتاب للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول 

على ثالثة فصول وفصل تمھیدي وجداول وأشكال بیانیة. تناول الفصل االتمھیدي عالقة المؤسسات المالیة بالتنمیة 
وأسالیب توفیر التمویل وتكامل أداور القطاعین العام والخاص . واستعرض الفصل األول خلفیة عامة عن االقتصاد  

الخالصة     ربي ، والثاني عن أھم المؤسسات المالیة في الوطن العربي ، والثالث عن مناخ االستثمار العربي. وأخیراً الع
 والتوصیات . 

 
 * )2005المرأة العربیة والتنمیة االقتصادیة ( -272

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي
 ھبة حندوسة 

 سم.  24 صفحة؛ 192
 

  واالجتماعي على أوراق الندوة المشتركة بین صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  الكتاب  یحتوي  
یناقش الكتاب في ستة أوراق آثار السیاسات المالیة على التنمیة . و)2003أكتوبر  21-20(والتي عقدت في الكویت 

 تنمویة،ودور المنظمات األھلیة العربیة كأداة  األعمال،ورائدات  افریقیا،االقتصادیة للمرأة في الشرق األوسط وشمال 
وة بین اإلنجازات والفج العربیة،وسیاسات اإلصالح االقتصادي وآثارھا على المرأة  والعولمة،والنوع االجتماعي 

 التعلیمیة وسوق العمل في البلدان العربیة. 
 

 * )2004تطور القطاع المالي والنمو االقتصادي ( -273
 ونسعود البریكان وآخرد. /   معھد السیاسات االقتصادیة

 سم.  24 صفحة؛ 315
 

یحتوي الكتاب على أوراق الندوة الثالثة التي نظمھا معھد السیاسات االقتصادیة في صندوق النقد العربي ومعھد صندوق 
واشتمل الكتاب على سبعة فصول عن التمویل والرفاھیة   بینھما،النقد الدولي في إطار برنامج التدریب اإلقلیمي المشترك  

 إقلیمي.جعل البحرین مركز مالي  واحتماالت، والقطاع الماليتطویر األسواق  والنمو،
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 )2005التكامل االقتصادي العربي : التحدیات واآلفاق ( -266

 ونالبریكان وآخرسعود د. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 279

 
صندوق   العربي ومعھدالنقد    االقتصادیة بصندوقیحتوي الكتاب على أوراق الندوة الرابعة التي نظمھا معھد السیاسات  

وقد طرحت الندوة آلیات   2005فبرایر    24و  23یومي    بینھما،النقد الدولي في إطار برنامج التدریب اإلقلیمي المشترك  
 ودراسة عن تجربة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة .  العربي،لتفعیل التكامل االقتصادي 

 
 )2005صناعة النسیج في دول المغرب العربي : تحدیات العولمة ( -267

 البشیر الھسكوري/  الدائرة االقتصادیة والفنیة 
 سم.  24 صفحة؛ 38

 
على اقتصادات دول اتحاد المغرب العربي في  (ATC)ورقة قدمت في ملتقى حول "أثر تفكیك المنسوجات والمالبس 

 واالنعكاسات،والتحدیات المستقبلیة  والمالبس،م. تناول الكتاب أھم خصائص اتفاق النسیج 2005فبرایر  المغرب،
 التحدیات التي تواجھ دول المغرب العربي والتحدیات الدولیة. وأخیراً  االستشرافیة،واإلجراءات 

 
 )2005أنظمة تحویالت العاملین : قضایا وتوجھات ( -268

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 محمد یسر برنیھ

 سم.  24 صفحة؛ 35
 

السنوي التاسع والعشرین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  االجتماعورقة قدمت إلى 
ودور  العاملین،م. وصدرت في كتاب تناول األھمیة االقتصادیة لتحویالت 2005والذي عقد في بیروت في سبتمبر 

للمبادئ العامة ألنظمة  وأخیرا المحاور األساسیة التحویالت،واإلطار الحالي ألنظمة  المركزیة،مؤسسات المصارف 
 تحویالت العاملین. 

 
 *) 2005ضوابط عملیات اإلسناد الخارجي للمؤسسات المصرفیة ( -269

 أمانة محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة
 اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة 

 سم.  24 صفحة؛ 28
 

 –والعشرین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة ورقة قدمت إلى اإلجتماع السنوي التاسع 
. وصدرت في كتیب تضمن نظرة عامة على خدمات االسناد الخارجي والضوابط الرقابیة ،   2005بیروت ، سبتمبر 

وخطط الطوارئ وإشعار السلطة اإلشرافیة والرقابیة وموافقتھا ، وتقییم المخاطر المرتبطة بعملیات االسناد الخارجي ،  
 واسناد مھمة التدقیق الداخلي ، والتوصیة ومالحق الخالصة واجابات االستبیان.
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 )2005( تجربة السیاسة النقدیة وإصالح القطاع المصرفي في الجمھوریة الیمنیة -270
 أمانة محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 السماوي نعبد الرحمأحمد 
 سم.  24 ؛صفحة 53

 
توضح الورقة في خمسة أقسام مالمح تجربة السیاسات النقدیة وإصالح القطاع المصرفي في الجمھوریة الیمنیة، حیث 

-1995تنفیذ برنامج اإلصالح، واإلصالحات خالل الفترة    قبل  1994-1990تناول الفصل األول األوضاع خالل الفترة  
بالفصل الثاني، والنقلة النوعیة في مجال السیاسة النقدیة وإصالح القطاع المصرفي بالفصل الثالث، وتناول  1996

النقد وأخیرا تقییم البنك الدولي وصندوق  2004-2000الفصل الرابع مرحلة االستقرار وتفعیل أدوات السیاسة النقدیة 
 الدولي ألداء البنك المركزي وترتیبات التقییمات الوقائیة بالفصل الخامس

 
 )2005المؤسسات المالیة العربیة وتمویل التنمیة واإلستثمار في الوطن العربي ( -271

 ون حازم الببالوي وآخرد. 
 سم.  24 صفحة؛ 251

 
م . اشتملت الدراسة  2005العربیة وصدر في أبوظبي ، أُعد الكتاب للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول 

على ثالثة فصول وفصل تمھیدي وجداول وأشكال بیانیة. تناول الفصل االتمھیدي عالقة المؤسسات المالیة بالتنمیة 
وأسالیب توفیر التمویل وتكامل أداور القطاعین العام والخاص . واستعرض الفصل األول خلفیة عامة عن االقتصاد  

الخالصة     ربي ، والثاني عن أھم المؤسسات المالیة في الوطن العربي ، والثالث عن مناخ االستثمار العربي. وأخیراً الع
 والتوصیات . 

 
 * )2005المرأة العربیة والتنمیة االقتصادیة ( -272

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي
 ھبة حندوسة 

 سم.  24 صفحة؛ 192
 

  واالجتماعي على أوراق الندوة المشتركة بین صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  الكتاب  یحتوي  
یناقش الكتاب في ستة أوراق آثار السیاسات المالیة على التنمیة . و)2003أكتوبر  21-20(والتي عقدت في الكویت 

 تنمویة،ودور المنظمات األھلیة العربیة كأداة  األعمال،ورائدات  افریقیا،االقتصادیة للمرأة في الشرق األوسط وشمال 
وة بین اإلنجازات والفج العربیة،وسیاسات اإلصالح االقتصادي وآثارھا على المرأة  والعولمة،والنوع االجتماعي 

 التعلیمیة وسوق العمل في البلدان العربیة. 
 

 * )2004تطور القطاع المالي والنمو االقتصادي ( -273
 ونسعود البریكان وآخرد. /   معھد السیاسات االقتصادیة

 سم.  24 صفحة؛ 315
 

یحتوي الكتاب على أوراق الندوة الثالثة التي نظمھا معھد السیاسات االقتصادیة في صندوق النقد العربي ومعھد صندوق 
واشتمل الكتاب على سبعة فصول عن التمویل والرفاھیة   بینھما،النقد الدولي في إطار برنامج التدریب اإلقلیمي المشترك  

 إقلیمي.جعل البحرین مركز مالي  واحتماالت، والقطاع الماليتطویر األسواق  والنمو،
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 ) *2003التقلبات االقتصادیة الكلیة في الدول العربیة ( -278
    ونعادل التجاني وآخرد.  الدائرة االقتصادیة والفنیة  / 

 سم.  24 صفحة؛ 71
-1974توثق ھذه الورقة حقائق التقلبات االقتصادیة الكلیة (أو دورة األعمال) في خمس عشرة دولة عربیة خالل الفترة  

والسمات الرئیسة لتقلبات النشاط االقتصادي ، والمالمح    الدراسة،م وشملت أداء االقتصادات العربیة خالل فترة  2001
 في الدول العربیة. ة یة الرئیساألساسیة لتقلبات المتغیرات االقتصادیة الكل

 
 - 1975ستثمارات األجنبیة المباشرة ، التطور المالي ، والنمو اإلقتصادي : شواھد من البلدان العربیة اإل -279

 )*2003م (1999
 علي أحمد البلبل ومحمد مصطفى عمران / االقتصادیةمعھد السیاسات 

 سم.  24 صفحة؛ 47
 

ستثمارات األجنبیة المباشرة على النمو سوف یتحقق إذا ما تفاعل مع متغیرات التأثیر المواتي لإلتخلص الورقة إلى أن  
مالیة معینة وذلك عند مستوى معین من التطور المالي . كما تخلص الورقة إلى أن االستثمارات األجنبیة المباشرة یمكن 

والكتاب السببیة.    Grangerدیة ، وذلك استنادا لنظریة  أن تحقق التطور المالي في البلدان التي قامت بإصالحات اقتصا
 متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.

 
 ) *2003اآللیات اإلقتصادیة للتنمیة في الدول العربیة ( -280

   جاسم المناعيد. 
 سم.  21 صفحة؛ 16

 
م . 2003فبرایر  19-18البحرین  -العربي ، المنامة ورقة قدمت في ندوة التنمیة اإلنسانیة العربیة ، جامعة الخلیج 

تناولت المناھج والسیاسات االقتصادیة التي تم اتباعھا خالل العقود الماضیة ، واجراءات االصالح االقتصادي وتنویع 
اون مصادر الدخل وتطویر القاعدة االنتاجیة ، وتواضع معدالت النمو االقتصادي ، وتحدیات مشكلة البطالة ، والتع

 االقتصادي العربي . 
 

 ) *2003التحدیات أمام االقتصادیات العربیة ( -281
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 14

 
م. وركزت على  2003ینایر  18القاھرة في  -مجلس الوزراء -ورقة قدمت بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

االعتبار كذلك بعض التبعات االقتصادیة للظروف السیاسیة  الجوانب االقتصادیة لھذه التحدیات مع األخذ في 
واالجتماعیة الھامة. وتناولت التحدیات االقتصادیة من جوانب أربعة : تحدیات تحسین المستوى المعیشي لألفراد ، 

وتبعات وتحدیات اإلدارة االقتصادیة ، وتحدیات التعامل مع استحقاقات االنفتاح والعولمة ، وتحدیات مواجھة مخاطر 
 م.2001سبتمبر  11مرحلة ما بعد 

 
 )2003قضایا ومواضیع في الرقابة المصرفیة : توصیات اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة ( -282

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 سم.  24 صفحة؛ 116

 
م  1991یحتوي الكتاب على األوراق والتوصیات الصادرة عن اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة التي أنشئت في عام 

بقرار من مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة. وتتكون اللجنة من مدراء الرقابة على  
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 )2004والدول النامیة ( II المالمح األساسیة إلتفاق بازل -274
 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 حازم الببالويد. 
 سم.  24 صفحة؛ 34 
 

 –س محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة لدراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي الثامن والعشرین لمج
، سیتوقف بصورة II م . تخلص الورقة إلى أن نجاح الدول النامیة في التوافق مع متطلبات بازل  2004القاھرة ، سبتمبر  

اح المالي في  كبیرة على مدى نجاح ھذه الدول في التوافق مع المبادئ األساسیة للرقابة الفعّالة على البنوك ، وأن النج
ھذه الدول یتوقف، إلى حد بعید ، على مدى قدرة البنوك المركزیة على خلق ثقافة جدیدة في إدارة المخاطر في القطاع 

 المصرفي وفقا لمفاھیم بازل .
 

 )2004اإلصالحات المالیة في الدول العربیة ( -275
 عبدهللاعادل التجاني علي د.   /الدائرة االقتصادیة والفنیة  

 سم.  24 صفحة؛ 36
 

م. وتستعرض 2004مایو    19-18بیروت    "،قدمت ھذه الورقة في مؤتمر حول "اإلصالحات المالیة في الشرق األوسط
على قطاع المالیة العامة في الدول العربیة خالل العقدین  وانعكاساتھاالسمات الرئیسة لألوضاع واإلصالحات المالیة 

وعلى أوجھ الضعف والقصور في جوانب اإلیرادات والنفقات مالیة  وتھدف للتعرف على ما تم من إصالحات    الماضیین.
 المتوسط.وعلى التحدیات على المدى 

 

 )2004ودور السلطات النقدیة (تطویر أسواق األوراق المالیة الحكومیة في الدول العربیة  -276
 أمانة محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 محمد یسر برنیھ
 سم.  24 صفحة؛ 171

 
  – دراسة قدمت إلى اإلجتماع السنوي السابع والعشرین لمجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

م  وصدرت في كتاب یقع في خمسة فصول وجداول ومالحق. یلقي الفصل األول نظرة عامة  2003الدوحة ، سبتمبر 
ني عن القضایا النقدیة المرتبطة بتطویر أسواق األوراق على أسواق األوراق المالیة الحكومیة في الدول العربیة ، والثا

المالیة الحكومیة ، والثالث عن قضایا السوق األولى لألوراق المالیة الحكومیة ، واالرابع عن قضایا السوق الثانویة ، 
 وتصورات حول سبل تطویر أسواق األوراق المالیة الحكومیة والفصل الخامس عن دور السلطات النقدیة. 

 
 ) *2004( 2002 -1974التطور والھیكل المالي والنمو اإلقتصادي : حالة مصر  -277

 ون علي البلبل وآخر/  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 57

 
والنمو االقتصادي خالل الفترة    TFPتتناول الدراسة الھیكل المالي لمصر وعالقتھ بمجمل إنتاجیة عوامل االنتاج 

. وفي البدایة تلقي الورقة الضوء على األداء االقتصادي لمصر وتطور متغیرات االقتصاد الكلي ، ثم  1974-2002
والكتاب متوفر إلكترونیا صرفي وسوق األوراق المالیة . تركز على الخصائص الرئیسة للقطاع المالي : القطاع الم

 بموقع الصندوق على االنترنت.
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 ) *2003التقلبات االقتصادیة الكلیة في الدول العربیة ( -278
    ونعادل التجاني وآخرد.  الدائرة االقتصادیة والفنیة  / 

 سم.  24 صفحة؛ 71
-1974توثق ھذه الورقة حقائق التقلبات االقتصادیة الكلیة (أو دورة األعمال) في خمس عشرة دولة عربیة خالل الفترة  

والسمات الرئیسة لتقلبات النشاط االقتصادي ، والمالمح    الدراسة،م وشملت أداء االقتصادات العربیة خالل فترة  2001
 في الدول العربیة. ة یة الرئیساألساسیة لتقلبات المتغیرات االقتصادیة الكل

 
 - 1975ستثمارات األجنبیة المباشرة ، التطور المالي ، والنمو اإلقتصادي : شواھد من البلدان العربیة اإل -279

 )*2003م (1999
 علي أحمد البلبل ومحمد مصطفى عمران / االقتصادیةمعھد السیاسات 

 سم.  24 صفحة؛ 47
 

ستثمارات األجنبیة المباشرة على النمو سوف یتحقق إذا ما تفاعل مع متغیرات التأثیر المواتي لإلتخلص الورقة إلى أن  
مالیة معینة وذلك عند مستوى معین من التطور المالي . كما تخلص الورقة إلى أن االستثمارات األجنبیة المباشرة یمكن 

والكتاب السببیة.    Grangerدیة ، وذلك استنادا لنظریة  أن تحقق التطور المالي في البلدان التي قامت بإصالحات اقتصا
 متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.

 
 ) *2003اآللیات اإلقتصادیة للتنمیة في الدول العربیة ( -280

   جاسم المناعيد. 
 سم.  21 صفحة؛ 16

 
م . 2003فبرایر  19-18البحرین  -العربي ، المنامة ورقة قدمت في ندوة التنمیة اإلنسانیة العربیة ، جامعة الخلیج 

تناولت المناھج والسیاسات االقتصادیة التي تم اتباعھا خالل العقود الماضیة ، واجراءات االصالح االقتصادي وتنویع 
اون مصادر الدخل وتطویر القاعدة االنتاجیة ، وتواضع معدالت النمو االقتصادي ، وتحدیات مشكلة البطالة ، والتع

 االقتصادي العربي . 
 

 ) *2003التحدیات أمام االقتصادیات العربیة ( -281
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 14

 
م. وركزت على  2003ینایر  18القاھرة في  -مجلس الوزراء -ورقة قدمت بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

االعتبار كذلك بعض التبعات االقتصادیة للظروف السیاسیة  الجوانب االقتصادیة لھذه التحدیات مع األخذ في 
واالجتماعیة الھامة. وتناولت التحدیات االقتصادیة من جوانب أربعة : تحدیات تحسین المستوى المعیشي لألفراد ، 

وتبعات وتحدیات اإلدارة االقتصادیة ، وتحدیات التعامل مع استحقاقات االنفتاح والعولمة ، وتحدیات مواجھة مخاطر 
 م.2001سبتمبر  11مرحلة ما بعد 

 
 )2003قضایا ومواضیع في الرقابة المصرفیة : توصیات اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة ( -282

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 سم.  24 صفحة؛ 116

 
م  1991یحتوي الكتاب على األوراق والتوصیات الصادرة عن اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة التي أنشئت في عام 

بقرار من مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة. وتتكون اللجنة من مدراء الرقابة على  
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م سعر الصرف المرن ، وتناول الفصل الخامس والسادس تجارب والرابع عن تجربة المكسیك مع نظا  الخلیجي،التعاون  
 سیاسة سعر الصرف في كل من مصر والمغرب .

 
 * )2002سیاسات التخصیص في البلدان العربیة ( تقییم -288

 ون علي توفیق الصادق وآخرد.  /معھد السیاسات االقتصادیة 
 سم.  24 صفحة؛ 255

 
یحتوي الكتاب على أوراق ومناقشات حلقة العمل السابعة في سلسلة حلقات العمل التي ینظمھا معھد السیاسات 

م. تضمن الفصل األول 2001دیسمبر    23و  22االقتصادیة بصندوق النقد العربي والتي عقدت بمقر الصندوق في یومي  
لتخصیص مع إشارة موجزة للتخصیص في بلدان والفصل الثاني عن تحلیل قضایا رئیسة في ا العمل،حصیلة حلقة 

والفصول من الرابع حتى الثامن   العربیة،واستعرض الفصل الثالث سیاسات وإنجازات التخصیص في البلدان  عربیة،
 عن التخصیص في كل من األردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر. 

 
 ) *2002( 2000-1975الخارج خالل الفترة تقدیر وتحلیل التدفقات الرأسمالیة العربیة الى   -289

 علي توفیق الصادق وعلي البلبل د. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 62

 
العربیة الخارجیة إلى االقتصادات العربیة  االستثماراتالغرض من ھذه الدراسة ھو تسلیط الضوء على قضایا إعادة 

ویتناول القسم الثاني المفاھیم األساسیة والعالقات المستخدمة في مناقشة   الثروة،والعالقة بین ھذه االستثمارات ومفھوم 
وتعرض  العربیة الخارجیة فیھا،  االستثماراتوعالقة    بالثروة،مفھوم الثروة القومیة ومكوناتھا ومفھوم الدخل وعالقتھ  

م. والكتاب متوفر إلكترونیا 2000-1975تقدیر تدفقات رأس المال العربي إلى الخارج خالل الفترة    الثالث أسالیببالقسم  
 بموقع الصندوق على االنترنت.    

 
 ) * 2002التوجھات الدولیة واإلجراءات والجھود العربیة لمكافحة غسل األموال ( -290

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 سم.  24 صفحة؛ 68

 
واإلجراءات والجھود المتخذة لمكافحة غسل   األموال،كتاب یتناول في فصلین الجھود والمعاییر الدولیة لمكافحة غسل 

 األموال في الدول العربیة.
 

 ) *2001اإلقتصاد األمریكي .. مجرد تباطؤ أم ركود؟ : التأثیرات المتوقعة على اقتصادیات العالم ( -291
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 14

 
تستعرض الورقة أھمیة وثقل االقتصاد األمریكي وتأثیره الملموس على اقتصادیات العالم على صعید التجارة وعلى 
صعید أسعار المواد األولیة مثل البترول وعلى صعید اإلستثمارات وحركة رؤوس األموال وعلى صعید أسعار الصرف 

 داء االقتصاد األمریكي على االقتصادیات العربیة. أتراجع    وأسعار األسھم والبورصات. وتطرقت الورقة أیضا إلى تأثیر
 

 )*2001وتطویر القطاع المالي والمصرفي في سوریة ( تحدیث -292
 ھشام البساط/  معھد السیاسات االقتصادیة

 سم.  24 صفحة؛ 84
 

 70 

ة إلى صندوق النقد العربي الذي یمثل اإلدارة  المصارف لدى المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة باإلضاف
 الفنیة. 

) *2002( 2001لعام  االقتصاديالحصاد  -283  
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 16

 
  11م وشملت االقتصاد األمریكي واقتصادیات بقیة دول العالم وأحداث 2001ورقة تناولت الحصاد االقتصادي لعام 

سبتمبر وتداعیاتھا على العالم العربي واالسالمي ، وأداء االقتصادیات العربیة ، ومؤتمر منظمة التجارة العالمیة في 
لكترونیا بموقع الصندوق إم . والورقة متوفرة 2001لم خالل عام الدوحة كأھم األحداث االقتصادیة التي شھدھا العا

 نترنت.على اإل
 

 * )2002المعالجة التشریعیة واألنظمة المتعلقة باألسواق المالیة العربیة وتحسین الشفافیة ( -284
 أحمد البیطارالدائرة االقتصادیة والفنیة  / 

 سم.  21 صفحة؛35
واإلصالحات التشریعیة واإلطار المؤسسي وأوجھ الضعف والقصور في األنظمة  یتناول الكتیب األطروحات 

 والتشریعات ، وبرنامج صندوق النقد العربي في مجال األسواق المالیة العربیة ، والخالصة والتوصیات .
 

 )2002سوق العمل ومشاكل البطالة في البلدان العربیة ( -285
 حازم الببالويد. 

 سم.  24 صفحة؛ 293
 

بتنظیم من  2002نوفمبر  3-2كتاب یشتمل على وقائع الندوة السنویة المشتركة الرابعة عشر والمنعقدة في أبوظبي 
صندوق النقد العربي ، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي .  

البلدان العربیة ، والفصل الثاني عن رأس المال البشري وأسواق یتناول الفصل األول سوق العمل ومشاكل البطالة في 
العمل العربیة والفصل الثالث عن النمو االقتصادي والبطالة والرابع عن النمو االقتصادي ومواجھة تحدیات توفیر 

 ة .فرص العمل والفصل األخیر عن التجارة الدولیة في خدمة العمالة : التجارب الدولیة والدروس المستفاد
 

 ) *2002أداء ومصادر النمو االقتصادي : دراسة تطبیقیة على االقتصاد المصري ( -286
 محمد مصطفى عمران/  معھد السیاسات االقتصادیة

 سم.  24 صفحة؛ 68
 

تھدف الورقة أساسا لتحدید مصادر النمو في مصر . ولتحقیق ھذه الھدف فإن الكتاب اشتمل على نظرة عامة على 
االقتصاد المصري ، ومصادر نموه ، ونتائح الدراسة التطبیقیة لمصادر النمو في مصر ، وأخیرا االستنتاجات ومضامین 

والكتاب متوفر اسات لتحفیز النمو في االقتصاد المصري .  السیاسة مع وضع توصیات لمتخذي القرار في كیفیة رسم سی
 إلكترونیا بموقع الصندوق على االنترنت.

 
 )2002نظم وسیاسات أسعار الصرف (  -287

 ون على توفیق الصادق وآخرد. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 274

 
م.  تناول الفصل 2002دیسمبر    17-16  ،يأبو ظب  –كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة مع صندوق النقد الدولي  

والثالث عن االتحاد النقدي لدول مجلس   الصرف،والثاني المنظور التاریخي الختیار نظام سعر  الندوة،األول حصیلة 
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م سعر الصرف المرن ، وتناول الفصل الخامس والسادس تجارب والرابع عن تجربة المكسیك مع نظا  الخلیجي،التعاون  
 سیاسة سعر الصرف في كل من مصر والمغرب .

 
 * )2002سیاسات التخصیص في البلدان العربیة ( تقییم -288

 ون علي توفیق الصادق وآخرد.  /معھد السیاسات االقتصادیة 
 سم.  24 صفحة؛ 255

 
یحتوي الكتاب على أوراق ومناقشات حلقة العمل السابعة في سلسلة حلقات العمل التي ینظمھا معھد السیاسات 

م. تضمن الفصل األول 2001دیسمبر    23و  22االقتصادیة بصندوق النقد العربي والتي عقدت بمقر الصندوق في یومي  
لتخصیص مع إشارة موجزة للتخصیص في بلدان والفصل الثاني عن تحلیل قضایا رئیسة في ا العمل،حصیلة حلقة 

والفصول من الرابع حتى الثامن   العربیة،واستعرض الفصل الثالث سیاسات وإنجازات التخصیص في البلدان  عربیة،
 عن التخصیص في كل من األردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر. 

 
 ) *2002( 2000-1975الخارج خالل الفترة تقدیر وتحلیل التدفقات الرأسمالیة العربیة الى   -289

 علي توفیق الصادق وعلي البلبل د. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 62

 
العربیة الخارجیة إلى االقتصادات العربیة  االستثماراتالغرض من ھذه الدراسة ھو تسلیط الضوء على قضایا إعادة 

ویتناول القسم الثاني المفاھیم األساسیة والعالقات المستخدمة في مناقشة   الثروة،والعالقة بین ھذه االستثمارات ومفھوم 
وتعرض  العربیة الخارجیة فیھا،  االستثماراتوعالقة    بالثروة،مفھوم الثروة القومیة ومكوناتھا ومفھوم الدخل وعالقتھ  

م. والكتاب متوفر إلكترونیا 2000-1975تقدیر تدفقات رأس المال العربي إلى الخارج خالل الفترة    الثالث أسالیببالقسم  
 بموقع الصندوق على االنترنت.    

 
 ) * 2002التوجھات الدولیة واإلجراءات والجھود العربیة لمكافحة غسل األموال ( -290

 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 سم.  24 صفحة؛ 68

 
واإلجراءات والجھود المتخذة لمكافحة غسل   األموال،كتاب یتناول في فصلین الجھود والمعاییر الدولیة لمكافحة غسل 

 األموال في الدول العربیة.
 

 ) *2001اإلقتصاد األمریكي .. مجرد تباطؤ أم ركود؟ : التأثیرات المتوقعة على اقتصادیات العالم ( -291
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 14

 
تستعرض الورقة أھمیة وثقل االقتصاد األمریكي وتأثیره الملموس على اقتصادیات العالم على صعید التجارة وعلى 
صعید أسعار المواد األولیة مثل البترول وعلى صعید اإلستثمارات وحركة رؤوس األموال وعلى صعید أسعار الصرف 

 داء االقتصاد األمریكي على االقتصادیات العربیة. أتراجع    وأسعار األسھم والبورصات. وتطرقت الورقة أیضا إلى تأثیر
 

 )*2001وتطویر القطاع المالي والمصرفي في سوریة ( تحدیث -292
 ھشام البساط/  معھد السیاسات االقتصادیة

 سم.  24 صفحة؛ 84
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 * )2000المرحلة المقبلة (القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات  -297

 محمد الفنیش
 سم.  24 صفحة؛ 234

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة لصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   ال

م. تناول الفصل األول القطاع المالي  2000أبریل  3-2بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبوظبي ، 
لثاني مقترحات بشأن الھیكل المالي الدولي الجدید وانعكاسات ذلك على في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة ، وا 

النظم المالیة العربیة ، والثالث عن المستثمرین المؤسسین ومؤسسات االدخار التعاقدي وتنمیة أسواق رأس المال في  
الیة في البلدان العربیة مصر واألردن والمغرب وتونس ، وتناول الفصل الرابع المتطلبات الالزمة لتحدیث القطاعات الم

وتطویرھا والخامس عن إصالح القطاع المالي والمصرفي والسادس عن أداء السوق المالي وقطاع البنوك والنمو 
 االقتصادي في البالد العربیة. 

 
األساسیة  التنمیة العمرانیة في القرن الواحد والعشرین والحاجة إلى إصالح اقتصادیات وإدارة مرافق البنیة  -298

)2000( 
 جاسم المناعي د. 

 سم.  21 صفحة؛ 19 
 

م. 2000اكتوبر  18-16في المنامة خالل الفترة  21ورقة قدمت في مؤتمر استراتیجیة التنمیة العمرانیة في القرن 
تناولت الورقة ظاھرة التحول الكبیر التي شھدتھا المدن العربیة خالل العقدین أو الثالثة الماضیة وأھم العوامل التي  

العرض في خدمات مرافق البنیة األساسیة ومبررات التوجھ الجدید  أدت لھذا التحول. وتناولت أیضا جوانب الطلب و
 في اقتصادیات وإدارة مرافق البنیة األساسیة.  

) 2000(العالمي  االقتصاديالمشھد   -299  
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 26

 
 24-23الشارقة خالل الفترة    والنشر،دار الخلیج للصحافة والطباعة    "،ورقة قدمت في ندوة "الوطن العربي بین قرنین

م. وتستعرض المشھد االقتصادي العالمي في كل من الوالیات المتحدة وأوروبا والیابان ووضع الدول  2000أبریل 
المتغیرات الدولیة وأھم   تتعرض ألھمكما    العربیة.النامیة وعالقة ھذه األوضاع مع ما یجري على صعید االقتصادیات  

المؤسسات الدولیة التي أضحت تلعب دورا ھاما في ھندسة النظام االقتصادي العالمي الجدید. والورقة متوفرة إلكترونیا 
 نترنت.بموقع الصندوق على اإل

 
القادمة اإلقتصادیات العربیة على أعتاب األلفیة الثالثة بین دروس األزمات المالیة وتحدیات اإلصالحات  -300

)1999* ( 
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21؛ صفحة 15

 
مایو  14-12ورقة قدمت في المؤتمر السنوي الخامس ألسواق رأس المال العربیة الذي عقد في بیروت خالل الفترة 

  المؤجلة، وتقلبات أسعار النفط واإلصالحات  الناشئة،تناولت الورقة الدروس المستفادة من أزمات األسواق  م.1999
والجیل الجدید من اإلصالحات ودور صندوق النقد العربي في ھذا المجال. والورقة متوفرة إلكترونیا بموقع الصندوق 

 نترنت.على اإل
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بحث قدم إلى حلقة العمل حول "تحدیث وتطویر القطاع المالي والمصرفي" التي نظمھا صندوق النقد العربي بالتعاون 
م. تناول القسم األول ھیكل القطاع المالي 2001یونیو  7-4مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجیة السوریة ، دمشق 

ما تناول القسم الثاني أھداف وامكانیات التحدیث المرحلي للقطاع والمصرفي السوري (السمات والوظائف واألداء) ، بین
 نترنت.والكتاب متوفر إلكترونیا بموقع الصندوق على اإلالمالي السوري . 

 
 )2000العولمة وإدارة اإلقتصادات الوطنیة ( -293

  علي توفیق الصادق وعلي أحمد البلبلد. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 392

 
م ویتناول الفصل األول حصیلة الندوة ، 2000نوفمبر  19-18كتاب یشتمل على وقائع الندوة المنعقدة في أبوظبي 

والثاني مواجھة تحدیات العولمة ، والثالث العولمة والتحدیات التي تواجھ البلدان النامیة ، والرابع العولمة والتجربة 
س العولمة وأسلوب اإلدارة االقتصادیة ، والفصل األخیر  دالالتینیة في عالم یتعولم ، والسااآلسیویة ، والخامس أمریكا 

 عن السیاسة االقتصادیة الكلیة للبنان في ظل العولمة .

) *2000( االقتصادي االنفتاحدور الحكومات اإلنمائي في ظل  -294  
 عدنان الكردي علي توفیق الصادق وولید د. /  معھد السیاسات االقتصادیة

 سم.  24 صفحة؛ 242
 

م . تناول الفصل  2000مایو  5-2الكتاب عبارة عن محاضرات قدمت في حلقة العمل السادسة التي عقدت في دمشق ، 
األول حصیلة حلقة العمل ، والثاني التوجھات اإلنمائیة في مطلع األلفیة الثالثة ، والثالث دور الحكومات في اقتصاد 

والرابع اإلطار اإلنمائي الشامل ، والخامس دور الحكومات في تمویل التنمیة ، والساس دور الحكومات العربیة السوق ،  
في رسم السیاسات التجاریة الكفیلة بتحقیق األھداق اإلنمائیة في ظل العولمة ونظام منظمة التجارة العالمیة ، والسابع 

 ن التنمیة البشریة في البلدان العربیة.سیاسات التصحیح اإلقتصادي والمالي ، والثامن ع
 

 ) *2000اجتماع سیاتل لمنظمة التجارة العالمیة: الدروس المستفادة والتحدیات الجدیدة أمام الدول النامیة ( -295
 مال الدین زروق ج د. الدائرة االقتصادیة والفنیة  / 

 سم.  21 صفحة؛ 43
 

تحریر التجارة في إطار منظمة التجارة العالمیة واستخالص الدروس من  تھدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على قضایا 
اجتماع المؤتمر الوزاري الثالث في مدینة سیاتل ، والتي یمكن للدول النامیة ومنھا الدول العربیة اإلستفادة منھا . 

التجارة العالمیة ویستعرض  ولتحقیق ذلك یقدم القسم األول خلفیة عن المسائل التجاریة التي تناولتھا اجتماعات منظمة
م مع تحدید الوضع الراھن لھذه  2000القسم الثاني تفصیال للموضوعات المطروحة على مائدة المفاوضات لعام 

 الموضوعات .
 

 ) *2000أثر الیورو على اقتصادیات الدول العربیة ( -296
 فارس ثابت بن جرادي

 سم.  24 صفحة؛ 334
 

م. تناول الفصل األول حصیلة الندوة ،  1999مایو  6-5الندوة السنویة للصندوق ، أبوظبي ، كتاب یشتمل على وقائع 
والثاني االنعكاسات االقتصادیة الكلیة للیورو على اقتصادیات الدول العربیة ، والثالث أثر الیورو على تجارة ومیزان 

وتأثیره على اقتصادیات دول مجلس التعاون    مدفوعات االقتصادات العربیة ، وتناول الفصل الرابع والخامس الیورو
دارة الدین في الدول العربیة ، وتناول الفصل  إودول المغرب العربي ، والسادس عن الیورو وسیاسات االستثمار و
 األخیر التعاون النقدي العربي والدروس المستفادة من انطالقة الیورو.
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 * )2000المرحلة المقبلة (القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات  -297

 محمد الفنیش
 سم.  24 صفحة؛ 234

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة لصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   ال

م. تناول الفصل األول القطاع المالي  2000أبریل  3-2بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبوظبي ، 
لثاني مقترحات بشأن الھیكل المالي الدولي الجدید وانعكاسات ذلك على في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة ، وا 

النظم المالیة العربیة ، والثالث عن المستثمرین المؤسسین ومؤسسات االدخار التعاقدي وتنمیة أسواق رأس المال في  
الیة في البلدان العربیة مصر واألردن والمغرب وتونس ، وتناول الفصل الرابع المتطلبات الالزمة لتحدیث القطاعات الم

وتطویرھا والخامس عن إصالح القطاع المالي والمصرفي والسادس عن أداء السوق المالي وقطاع البنوك والنمو 
 االقتصادي في البالد العربیة. 

 
األساسیة  التنمیة العمرانیة في القرن الواحد والعشرین والحاجة إلى إصالح اقتصادیات وإدارة مرافق البنیة  -298

)2000( 
 جاسم المناعي د. 

 سم.  21 صفحة؛ 19 
 

م. 2000اكتوبر  18-16في المنامة خالل الفترة  21ورقة قدمت في مؤتمر استراتیجیة التنمیة العمرانیة في القرن 
تناولت الورقة ظاھرة التحول الكبیر التي شھدتھا المدن العربیة خالل العقدین أو الثالثة الماضیة وأھم العوامل التي  

العرض في خدمات مرافق البنیة األساسیة ومبررات التوجھ الجدید  أدت لھذا التحول. وتناولت أیضا جوانب الطلب و
 في اقتصادیات وإدارة مرافق البنیة األساسیة.  

) 2000(العالمي  االقتصاديالمشھد   -299  
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 26

 
 24-23الشارقة خالل الفترة    والنشر،دار الخلیج للصحافة والطباعة    "،ورقة قدمت في ندوة "الوطن العربي بین قرنین

م. وتستعرض المشھد االقتصادي العالمي في كل من الوالیات المتحدة وأوروبا والیابان ووضع الدول  2000أبریل 
المتغیرات الدولیة وأھم   تتعرض ألھمكما    العربیة.النامیة وعالقة ھذه األوضاع مع ما یجري على صعید االقتصادیات  

المؤسسات الدولیة التي أضحت تلعب دورا ھاما في ھندسة النظام االقتصادي العالمي الجدید. والورقة متوفرة إلكترونیا 
 نترنت.بموقع الصندوق على اإل

 
القادمة اإلقتصادیات العربیة على أعتاب األلفیة الثالثة بین دروس األزمات المالیة وتحدیات اإلصالحات  -300

)1999* ( 
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21؛ صفحة 15

 
مایو  14-12ورقة قدمت في المؤتمر السنوي الخامس ألسواق رأس المال العربیة الذي عقد في بیروت خالل الفترة 

  المؤجلة، وتقلبات أسعار النفط واإلصالحات  الناشئة،تناولت الورقة الدروس المستفادة من أزمات األسواق  م.1999
والجیل الجدید من اإلصالحات ودور صندوق النقد العربي في ھذا المجال. والورقة متوفرة إلكترونیا بموقع الصندوق 

 نترنت.على اإل
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 * )1998األزمة اإلقتصادیة اآلسیویة : محاولة تشخیص ( -305
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 19

 
م ، وتمثل جزءا من محاضرة أشمل تم 1998مایو    8ورقة قدمت في المؤتمر الرابع ألسواق المال العربیة ببیروت في 

م. تناولت الورقة 1998أبریل  29مركز البحرین للدراسات والبحوث في  –القاؤھا في منتدى البحرین الفكري 
، وبوادر األزمة ومحاولة تشخیصھا والدروس المستفادة  اقتصادیات دول جنوب شرق آسیا ما قبل األزمة ، وما حدث

 نترنت.والورقة متوفرة إلكترونیا بموقع الصندوق على اإلمنھا. 
 

 )1998األزمة اإلقتصادیة لدول جنوب شرق آسیا وانعكاساتھا على اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي (  -306
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 23

 
م. تناولت الورقة  1998أبریل  29مركز البحرین للدراسات والبحوث في  –محاضرة قدمت بمنتدى البحرین الفكري 

 بصورة أشمل تأثیر األزمة االقتصادیة اآلسیویة على دول مجلس التعاون الخلیجي.  
 

 ) *1998سیاسة وإدارة الدین العام في البلدان العربیة (  -307
 علي توفیق الصادق ونبیل لطیفةد. /  االقتصادیةمعھد السیاسات 

 سم.  24 صفحة؛ 240
 

یحتوي الكتاب على سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل التي ینظمھا معھد السیاسات االقتصادیة بصندوق النقد العربي 
المواضیع الھامة والحیویة م وكان موضوع ھذه الحلقة من 1998مارس  31-28، وقد عقدت ھذه الحلقة خالل الفترة 

التي تھتم بأحد المصادر الھامة للتمویل واإلسراع بعملیة التنمیة . وقد تركز النقاش فیھا حول آثار الدین العام ، سواء  
كان محلیا أو خارجیا، على أداء االقتصاد ، ووضع میزانیة الحكومة ، والحساب الجاري في میزان المدفوعات ، 

 على الدائرة اإلئتمانیة للدولة .باإلضافة إلى أثره 
 

 ) *1998تنمیة الموارد البشریة والنمو االقتصادي في البلدان العربیة (  -308
 صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 طاھر حمدي كنعان (محرر)
 سم.  24صفحة؛  254

 
التي ینظمھا سلسلة الندوات المشتركة    ضمن  1998مایو   17-16  ،يأبو ظبالمنعقدة في    العاشرة  وقائع الندوة المشتركة

بالتناوب وبالتعاون  (الكویت) ا كل من صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيیسنو
تناولت األوراق البحثیة أربعة محاور: العالقة ما بین تنمیة الموارد البشریة   الدولي.مع صندوق النقد الدولي والبنك 

  والخاص، والتعلیم ودور القطاعین العام  العربیة،التغیر االجتماعي والتربیة في البلدان  االقتصادیة،النمو والتنمیة و
 االقتصاد. وتناول المحور األخیر موضوع التدریب على إدارة 

  
 ) *1997إدارة أسعار الصرف في البلدان العربیة (سیاسات و  -309

 ون علي توفیق الصادق وآخرد. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24؛ صفحة  447

التي ینظمھا معھد السیاسات االقتصادیة بصندوق النقد العربي یحتوي الكتاب على سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل  
م وتناولت عددا من الجوانب المتصلة بسیاسات وإدارة 1997سبتمبر  25-21الفترة ، وقد عقدت ھذه الحلقة خالل 

 أسعار الصرف ، حیث استعرضت وعالجت المواضیع الرئیسة المتمثلة في قنوات الربط بین االقتصادات 
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*  )1999القدرة التنافسیة لالقتصادات العربیة في األسواق العالمیة (  -301  
 علي توفیق الصادق د. /  االقتصادیةمعھد السیاسات 

 سم.  24 صفحة؛ 330
 

كتاب یحتوي على أوراق ومناقشات الحلقة الخامسة من سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل التي ینظمھا معھد 
 العمل،ویتناول في ثمانیة فصول حصیلة حلقة  م.1999أكتوبر  7-5السیاسات االقتصادیة بالصندوق خالل الفترة 

وأداء الصادرات  اإللكترونیة،والتجارة  التكنولوجیة،وتنظیم المشروعات والتغیرات  العولمة، والمنافسة في ظل 
 وخطط وسیاسات تطویر القدرات التنافسیة في كل من األردن وتونس ومصر.  العربیة،والمنافسة في البلدان 

 
 *) 1999الخاص في االقتصادات العربیة ( القطاع دور -302

 صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
 سمیر المقدسي 

 سم.  24 صفحة؛ 288
 

 واالجتماعي االقتصاديالعربي لإلنماء  للصندوق الحادیة عشر  المشتركة كتاب یحتوي على وقائع الندوة السنویة
م. 1999أبریل  12-11والتي عقدت بالكویت ، والبنك الدولیینبالتعاون مع صندوق النقد وصندوق النقد العربي 

 العربیة، والقدرة التنافسیة للصناعة    واالستثمارات،  الخاص،واشتملت البحوث على القدرات المؤسسیة لمنشآت القطاع  
  التحتیة.ودور القطاع الخاص في تمویل مشروعات البنیة  العربیة،وأسواق المال 

 
 ) *1999األداء والتحدیات (أسواق رأس المال العربیة :   -303

 ون عمر ابراھیم حسین وآخر
 سم.  21 صفحة؛ 80

 
یحتوي الكتاب على أوراق الندوة التي شارك في تنظیمھا كل من مؤسسة التمویل الدولیة واألمانة العامة لجامعة الدول 
العربیة واتحاد المصارف العربیة. تناول الفصل األول التطورات الحدیثة في البورصات العالمیة ومدى اإلستفادة منھا 

یدة في أسواق المال العربیة ، والثالث دور المصارف في تطویر نشاط عربیا ، وتناول الفصل الثاني األدوات الجد
على األسواق  GATS أسواق األوراق المالیة في الدول العربیة والفصل الرابع عن أثر اإلتفاقیة العامة لتجارة الخدمات  

 المالیة العربیة. 
 

تھا المحتملة على القطاع المصرفي الخلیجي قوانین منظمة التجارة العالمیة في مجال الخدمات المالیة وتأثیرا -304
)1998* ( 

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 28 
 

ورقة قدمت في المؤتمر المصرفي الرابع لدول مجلس التعاون الخلیجي حول "العمل المصرفي الخلیجي في ظل 
م . تناولت الورقة أھمیة قطاع 1998أكتوبر  25-24قطر  –الدوحة  "،المنافسة واألسواق المالیة العالمیة المتغیرة

وأھم  المالیة،، ومنطلقات ومبررات تحریر تجارة الخدمات GATSالخدمات المالیة وخلفیة إدراجھ في اتفاقیة الجات 
ووضع القطاع المالي الخلیجي ومدى التباین واالتفاق مع  الخدمات،اللوائح والقوانین الخاصة باالتفاقیة العامة لتجارة 

 نترنت وباللغتین العربیة واالنجلیزیة.إلتوجھات اتفاقیة تجارة الخدمات. والورقة متوفرة إلكترونیا بموقع الصندوق على ا
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 * )1998األزمة اإلقتصادیة اآلسیویة : محاولة تشخیص ( -305
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 19

 
م ، وتمثل جزءا من محاضرة أشمل تم 1998مایو    8ورقة قدمت في المؤتمر الرابع ألسواق المال العربیة ببیروت في 

م. تناولت الورقة 1998أبریل  29مركز البحرین للدراسات والبحوث في  –القاؤھا في منتدى البحرین الفكري 
، وبوادر األزمة ومحاولة تشخیصھا والدروس المستفادة  اقتصادیات دول جنوب شرق آسیا ما قبل األزمة ، وما حدث

 نترنت.والورقة متوفرة إلكترونیا بموقع الصندوق على اإلمنھا. 
 

 )1998األزمة اإلقتصادیة لدول جنوب شرق آسیا وانعكاساتھا على اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي (  -306
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 23

 
م. تناولت الورقة  1998أبریل  29مركز البحرین للدراسات والبحوث في  –محاضرة قدمت بمنتدى البحرین الفكري 

 بصورة أشمل تأثیر األزمة االقتصادیة اآلسیویة على دول مجلس التعاون الخلیجي.  
 

 ) *1998سیاسة وإدارة الدین العام في البلدان العربیة (  -307
 علي توفیق الصادق ونبیل لطیفةد. /  االقتصادیةمعھد السیاسات 

 سم.  24 صفحة؛ 240
 

یحتوي الكتاب على سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل التي ینظمھا معھد السیاسات االقتصادیة بصندوق النقد العربي 
المواضیع الھامة والحیویة م وكان موضوع ھذه الحلقة من 1998مارس  31-28، وقد عقدت ھذه الحلقة خالل الفترة 

التي تھتم بأحد المصادر الھامة للتمویل واإلسراع بعملیة التنمیة . وقد تركز النقاش فیھا حول آثار الدین العام ، سواء  
كان محلیا أو خارجیا، على أداء االقتصاد ، ووضع میزانیة الحكومة ، والحساب الجاري في میزان المدفوعات ، 

 على الدائرة اإلئتمانیة للدولة .باإلضافة إلى أثره 
 

 ) *1998تنمیة الموارد البشریة والنمو االقتصادي في البلدان العربیة (  -308
 صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 طاھر حمدي كنعان (محرر)
 سم.  24صفحة؛  254

 
التي ینظمھا سلسلة الندوات المشتركة    ضمن  1998مایو   17-16  ،يأبو ظبالمنعقدة في    العاشرة  وقائع الندوة المشتركة

بالتناوب وبالتعاون  (الكویت) ا كل من صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيیسنو
تناولت األوراق البحثیة أربعة محاور: العالقة ما بین تنمیة الموارد البشریة   الدولي.مع صندوق النقد الدولي والبنك 

  والخاص، والتعلیم ودور القطاعین العام  العربیة،التغیر االجتماعي والتربیة في البلدان  االقتصادیة،النمو والتنمیة و
 االقتصاد. وتناول المحور األخیر موضوع التدریب على إدارة 

  
 ) *1997إدارة أسعار الصرف في البلدان العربیة (سیاسات و  -309

 ون علي توفیق الصادق وآخرد. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24؛ صفحة  447

التي ینظمھا معھد السیاسات االقتصادیة بصندوق النقد العربي یحتوي الكتاب على سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل  
م وتناولت عددا من الجوانب المتصلة بسیاسات وإدارة 1997سبتمبر  25-21الفترة ، وقد عقدت ھذه الحلقة خالل 

 أسعار الصرف ، حیث استعرضت وعالجت المواضیع الرئیسة المتمثلة في قنوات الربط بین االقتصادات 
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تناول الفصل األول   م.1996ینایر    18-17  يأبو ظب  للصندوق،كتاب یحتوي على وقائع الندوة السنویة الثامنة المشتركة  
والرابع عن   االجتماعیة،الحمایة  والثالث شبكاتوالثاني  االجتماعي،والنمو والعمالة والقطاع  االقتصادياإلصالح 

عن التخصیصیة وقضایا العمل والعمال في سیاق اإلصالح  الھیكلي، والخامسأثناء التكیف  االجتماعیةالتنمیة 
 وتناول الفصل األخیر المعالم الرئیسة للمداوالت.    االقتصادي،

  
 )*1996النقدیة في الدول العربیة ( السیاسات -315

   علي توفیق الصادق وآخریند. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 520

 
عشر دولة   ةالنقدیة وأوضاعھا في أربعیقّدم ھذا الكتاب نظرة عامة على أسالیب وضع وتطبیق ومتابعة وتقییم السیاسة  

عربیة من خالل حصیلة حلقة عمل عقدت لتدارس ھذا الموضوع ، في معھد السیاسات االقتصادیة ، التابع لصندوق 
 النقد العربي ، حضرھا نخبة من كبار المسؤولین من المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة .

 

 )1995اإلقتصادي وآثارھا على األسواق المالیة والمصرفیة في الدول العربیة (جھود اإلصالح   -316
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 41

 
محاضرة ألقیت في مؤتمر" اسواق رأس المال العربیة حول جھود اإلصالح االقتصادي وآثارھا على األسواق المالیة  

یونیو   23-21بتنظیمھ مجلة االقتصاد واألعمال وعقد في بیروت في الفترة  والمصرفیة في الدول العربیة" والذي قامت  
صالح وتحریر القطاع المالي والمصرفي  إصالح االقتصادي في الدول العربیة ، وإلم. وتناولت جھود وبرامج ا1994

 قتصادي وآثاره على األسواق المالیة العربیة . صالح اإلفي الدول العربیة ، واإل
 

 ) *1995ومعوقات التخصیص في الدول العربیة ( جھود  -317
 ون علي توفیق الصادق وآخرد. 

 معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24صفحة؛  377

 
كتاب یحتوي على وقائع ورشة العمل التي عقدھا معھد السیاسات االقتصادیة حول "جھود ومعوقات التخصیص في  

م.  ولقد حاولت األوراق المقدمة والمناقشات اإلجابة على عدد من األسئلة 1995مایو    28-27أبوظبي    –الدول العربیة"  
من حالة ألخرى، أم أنھ عملیة متعددة ومتتابعة الخطوات؟   ومنھا: ھل التخصیص ھدف في حد ذاتھ؟ وھل ھو تغییر مفرد

وھل ھناك خیار بین األسالیب واآللیات البدیلة في إطار ھذه العملیة؟ وھل من الواجب المبادرة بالتخصیص الفوري ، 
 أم جعلھ تدریجیا؟ 

 
 ) *1995أسواق رأس المال العربیة : الفرص والتحدیات (  -318

 ومؤسسة التمویل الدولیة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة واتحاد المصارف العربیة العربيصندوق النقد 
 سم.  24صفحة؛  105

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة مع كل من مؤسسة التمویل الدولیة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

م. تناول الفصل األول التطورات الحدیثة في البورصات العالمیة 1995نوفمبر  5أبوظبي  العربیة،واتحاد المصارف 
ً ومدى االستفادة منھا  والثالث عن دور المصارف في   العربیة،لجدیدة في أسواق المال والثاني عن األدوات ا ،عربیا

العامة لتجارة الخدمات  االتفاقیةوتناول الفصل األخیر أثر  العربیة،تطویر نشاط أسواق األوراق المالیة في الدول 
(GATS)  .على األسواق المالیة العربیة 
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لمنافسة المحلیة واالقتصادات العالمیة ، وماھیة وأبعاد سعر الصرف التوازني وأسالیب تحدیده من حیث مؤشرات ا
 الدولیة وتوازن االقتصاد الكلي ، والعوامل الھامة المؤثرة في اختیار نظام الصرف . 

 
 * )1997الدولة في البیئة االقتصادیة العربیة الجدیدة ( دور -310

 صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
 حمدي كنعانطاھر 

 سم.  24 صفحة؛ 382
 

كتاب یحتوي على وقائع الندوة السنویة المشتركة التاسعة للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق 
م. تناولت الندوة في 1997مارس  5-4والتي عقدت بالكویت  الدولیین،النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك 

ودور   االقتصادیة،والدور اإلشرافي لوظائف الدولة  الدولة،ایا المنھجیة واإلطار الفكري لدور أربعة محاور: القض
 وتناول المحور األخیر الدور الذي یجب أن تقوم بھ الدولة في القطاع المالي.  االجتماعیة،الدولة في توفیر الخدمات 

 
 ) *1997التعاون الخلیجي (اتفاقیة الجات وانعكاساتھا على اقتصادیات دول مجلس   -311

 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 24

 
م واستعرضت بایجاز خلفیة وطبیعة ھذه االتفاقیة ، 1997محاضرة قدمت بنادي الخریجین في البحرین ، في اكتوبر 

وأھم معالمھا وبخاصة الجوانب ذات الصلة والعالقة بطبیعة اقتصادیات المنطقة وذلك حتى یسھل فھم التأثیرات سواء 
س التعاون لدول الخلیج العربیة. كما استعرضت التحدیات یجابیة أو سلبیة التفاقیات الجات على اقتصادیات مجلإ

 المستقبلیة التي ستواجھ دول المنطقة.
 

 *   )1996(التحدیات والعقبات التي تواجھ التنمیة العربیة في إطار الدعوة المتنامیة لصیاغة نظام عالمي جدید    -312
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 37

 
ثم تتطرق الورقة في محورھا   الجدید،تضمنت الورقة ثالثة محاور رئیسیة: المعالم األساسیة للنظام االقتصادي العالمي  

ویناقش المحور الثالث عقبات التنمیة العربیة  العربي،الثاني إلى التنمیة وخصائصھا والتطورات االقتصادیة في العالم 
 )الجماھیریة العربیة اللیبیة االشتراكیة العظمي –والتحدیات التي تواجھ االقتصادات العربیة (بنغازي 

 
 ) *1996التعاون اإلقتصادي العربي في ظل التطورات اإلقلیمیة والدولیة (  -313

   جاسم المناعيد. 
 سم.  21 صفحة؛ 31

 
م وتناولت مسیرة التعاون االقتصادي العربي خالل حقبة  1996مایو    28أبوظبي في    - محاضرة قدمت بالمجمع الثقافي  

السبعینات ، وتغیر األوضاع في بدایة الثمانینات وتقییمھا وتشخیص مواطن القصور فیھا . تناولت الورقة أیضا التحدیات 
 لیة ، وتجربة صندوق النقد العربي وبرنامج تمویل التجارة العربیة.االقتصادیة على ضوء التطورات االقلیمیة والدو

 
 ) *1996اآلثار اإلجتماعیة للتصحیح اإلقتصادي في الدول العربیة (  -314

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 طاھر حمدي كنعان

 سم.  24 صفحة؛ 361
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تناول الفصل األول   م.1996ینایر    18-17  يأبو ظب  للصندوق،كتاب یحتوي على وقائع الندوة السنویة الثامنة المشتركة  
والرابع عن   االجتماعیة،الحمایة  والثالث شبكاتوالثاني  االجتماعي،والنمو والعمالة والقطاع  االقتصادياإلصالح 

عن التخصیصیة وقضایا العمل والعمال في سیاق اإلصالح  الھیكلي، والخامسأثناء التكیف  االجتماعیةالتنمیة 
 وتناول الفصل األخیر المعالم الرئیسة للمداوالت.    االقتصادي،

  
 )*1996النقدیة في الدول العربیة ( السیاسات -315

   علي توفیق الصادق وآخریند. /  معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24 صفحة؛ 520

 
عشر دولة   ةالنقدیة وأوضاعھا في أربعیقّدم ھذا الكتاب نظرة عامة على أسالیب وضع وتطبیق ومتابعة وتقییم السیاسة  

عربیة من خالل حصیلة حلقة عمل عقدت لتدارس ھذا الموضوع ، في معھد السیاسات االقتصادیة ، التابع لصندوق 
 النقد العربي ، حضرھا نخبة من كبار المسؤولین من المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة .

 

 )1995اإلقتصادي وآثارھا على األسواق المالیة والمصرفیة في الدول العربیة (جھود اإلصالح   -316
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21 صفحة؛ 41

 
محاضرة ألقیت في مؤتمر" اسواق رأس المال العربیة حول جھود اإلصالح االقتصادي وآثارھا على األسواق المالیة  

یونیو   23-21بتنظیمھ مجلة االقتصاد واألعمال وعقد في بیروت في الفترة  والمصرفیة في الدول العربیة" والذي قامت  
صالح وتحریر القطاع المالي والمصرفي  إصالح االقتصادي في الدول العربیة ، وإلم. وتناولت جھود وبرامج ا1994

 قتصادي وآثاره على األسواق المالیة العربیة . صالح اإلفي الدول العربیة ، واإل
 

 ) *1995ومعوقات التخصیص في الدول العربیة ( جھود  -317
 ون علي توفیق الصادق وآخرد. 

 معھد السیاسات االقتصادیة
 سم.  24صفحة؛  377

 
كتاب یحتوي على وقائع ورشة العمل التي عقدھا معھد السیاسات االقتصادیة حول "جھود ومعوقات التخصیص في  

م.  ولقد حاولت األوراق المقدمة والمناقشات اإلجابة على عدد من األسئلة 1995مایو    28-27أبوظبي    –الدول العربیة"  
من حالة ألخرى، أم أنھ عملیة متعددة ومتتابعة الخطوات؟   ومنھا: ھل التخصیص ھدف في حد ذاتھ؟ وھل ھو تغییر مفرد

وھل ھناك خیار بین األسالیب واآللیات البدیلة في إطار ھذه العملیة؟ وھل من الواجب المبادرة بالتخصیص الفوري ، 
 أم جعلھ تدریجیا؟ 

 
 ) *1995أسواق رأس المال العربیة : الفرص والتحدیات (  -318

 ومؤسسة التمویل الدولیة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة واتحاد المصارف العربیة العربيصندوق النقد 
 سم.  24صفحة؛  105

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة مع كل من مؤسسة التمویل الدولیة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة 

م. تناول الفصل األول التطورات الحدیثة في البورصات العالمیة 1995نوفمبر  5أبوظبي  العربیة،واتحاد المصارف 
ً ومدى االستفادة منھا  والثالث عن دور المصارف في   العربیة،لجدیدة في أسواق المال والثاني عن األدوات ا ،عربیا

العامة لتجارة الخدمات  االتفاقیةوتناول الفصل األخیر أثر  العربیة،تطویر نشاط أسواق األوراق المالیة في الدول 
(GATS)  .على األسواق المالیة العربیة 
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 )  *1992سیاسات التجارة الخارجیة والبینیة للبالد العربیة (  -323
 النقد الدولي والبنك الدولي  وصندوقصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 سعید النجار
 سم.  24صفحة؛  351

 
تناول الفصل األول   م.1992ینایر  29-27أبوظبي للصندوق،كتاب یحتوي على وقائع الندوة السنویة الثامنة المشتركة 

والثاني خیارات السیاسة التجاریة بین االنغالق واالنفتاح ، والثالث  العربیة،سیاسات التجارة الخارجیة والبینیة للبالد 
سیاسات التجارة الخارجیة في الدول الصناعیة وآثارھا على الدول العربیة ، والرابع نظام التجارة متعددة األطراف 

مفاوضات التجاریة من منظور عربي ، والخامس عن سیاسات التجارة الخارجیة والتكامل ودورة أوروجواي لل
االقتصادي في المغرب العربي ، والسادس عن التجارة العربیة البینیة وتناول الفصل السابع واألخیر سیاسات التجارة 

 الخارجیة في مصر. 
 

 *) 1991المالیة العربیة األوروبیة وقیام السوق األوروبیة الموّحدة ( العالقات -324
 أسامھ جعفر فقیھ /صندوق النقد العربي 

 سم.  29صفحة؛  60
 

دراسة قدمت إلى ندوة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة حول انعكاسات السوق األوروبیة الموّحدة على الدول األعضاء  
م وشارك في 1991أكتوبر   31-29في منظمة المؤتمر اإلسالمي والتي عقدت في الدار البیضاء بالمغرب خالل الفترة  

 إعدادھا فریق من أعضاء الجھاز الفني بالصندوق. 
 

 *) 1991البشریة وضرورات التصحیح واإلصالح الھیكلي في العالم العربي ( التنمیة -325
 أسامھ جعفر فقیھ/  صندوق النقد العربي

 سم.  29صفحة؛  14
 

كلمة رئیسة ألقیت في افتتاح مؤتمر معھد التنمیة اإلداریة حول تنمیة الموارد البشریة في ظل المتغیرات االقتصادیة 
 م.1991نوفمبر  27-26دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة  –دبي الذي عقد في 

 
 ) *1991دور صندوق النقد العربي في ضوء األوضاع والمستجدات العربیة والدولیة ( -326

 أسامھ جعفر فقیھ/  صندوق النقد العربي
 سم.  22صفحة؛  32

 
 م1991مایو  30الخامس لجمعیة االقتصاد السعودیة بالریاض في الكتاب عبارة عن محاضرة ألقیت في اللقاء السنوي 

وأبرز  العربیة،قراضي والفني وتطویر األسواق المالیة ویستعرض نشأة الصندوق وأھدافھ ووسائلھ ونشاطھ اإل
 التطورات االقتصادیة في الثمانینات. 

 
 *) 1991(أسواق النفط العالمیة وانعكاساتھا على اإلیرادات العامة للدول المصدرة  تطورات -327

 صندوق النقد العربي
 سم.  29صفحة؛  38

 
محاضرة للمدیر العام رئیس مجلس اإلدارة ألقیت على المشاركین في دورة اإلیرادات العامة والتي عقدھا معھد 

واستندت المحاضرة على البحوث الدوریة   م،1991نوفمبر  14النقد العربي في السیاسات االقتصادیة التابع لصندوق 
 التي یعدھا فریق العمل المختص بشؤون النفط في صندوق النقد العربي. 
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 * )1995الجات وآثارھا على البالد العربیة ( اتفاقیة -319
 النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي و صندوق النقد العربي

 سعید النجار 
 سم.  24صفحة؛  271

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة السابعة في سلسلة الندوات المشتركة لصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء 

. وكان م1995ینایر  18-17والتي عقدت بالكویت  ع صندوق النقد والبنك الدولیینبالتعاون م واالجتماعي االقتصادي
. تناولت البحوث دورة أوروجواي والتجارة بالد العربیةتأثیرھا على الموضوع الندوة ھو دورة أوروجواي ومدى 

 ئجھا الممكنة على الدول العربیة. وآثارھا ونتا الدولیة،
 

 ) 1994دور المصارف الخلیجیة في توفیر اإلحتیاجات التمویلیة لدول مجلس التعاون (  -320
 جاسم المناعي د. 
 سم.  21صفحة؛  36

 
التحدیات واالستراتیجیات " والتي عقدت في دولة    التسعینات:محاضرة ألقیت في مؤتمر "العمل المصرفي الخلیجي في  

  المصرفي، وتطور النشاط    الخلیجیة،م. واستعرضت الوضع التقلیدي للمصارف  1994أكتوبر    23-22الكویت في الفترة  
التمویلیة،   االحتیاجاتالمصرفي وطبیعة تطور    االئتمانع  وحجم وھیكل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون وتوزی

 وتحدیات المرحلة القادمة ومستقبل العمل المصرفي الخلیجي.  
 

 * )1993التنمیة العربیة في التسعینات ( آفاق -321
 النقد الدولي والبنك الدولي  وصندوقجتماعي إلقتصادي واإلصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء ا

 سعید النجار
 سم.  24صفحة؛  319

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة الخامسة المشتركة لصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

وتشتمل ندوة م.  1993فبرایر    3-1واالجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عقدت بالبحرین  
وسیاسات االستثمار  العربیة،صالح االقتصادي في البلدان على موضوعات اإل"آفاق التنمیة العربیة في التسعینات" 

 االقتصادي. وتدفقات رؤوس األموال في الدول العربیة، والتنمیة والتكامل 
 

 ) *1993السیاسات المالیة وأسواق المال العربیة (  -322
 النقد الدولي والبنك الدولي  وصندوق صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

  سعید النجار
 سم.  24صفحة؛  150

 
  واالجتماعي، كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة لصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

الفصل األول عن دور اصالح القطاع المالي في التصحیح   فصول:) والتي صدرت في ثالثة 1993في أبوظبي (
والثاني عن دور المؤسسات المالیة في تسھیل االستثمار والفصل األخیر عن األسواق المالیة العربیة  االقتصادي،

 واآلفاق.األوضاع  الناشئة:
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 )  *1992سیاسات التجارة الخارجیة والبینیة للبالد العربیة (  -323
 النقد الدولي والبنك الدولي  وصندوقصندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 سعید النجار
 سم.  24صفحة؛  351

 
تناول الفصل األول   م.1992ینایر  29-27أبوظبي للصندوق،كتاب یحتوي على وقائع الندوة السنویة الثامنة المشتركة 

والثاني خیارات السیاسة التجاریة بین االنغالق واالنفتاح ، والثالث  العربیة،سیاسات التجارة الخارجیة والبینیة للبالد 
سیاسات التجارة الخارجیة في الدول الصناعیة وآثارھا على الدول العربیة ، والرابع نظام التجارة متعددة األطراف 

مفاوضات التجاریة من منظور عربي ، والخامس عن سیاسات التجارة الخارجیة والتكامل ودورة أوروجواي لل
االقتصادي في المغرب العربي ، والسادس عن التجارة العربیة البینیة وتناول الفصل السابع واألخیر سیاسات التجارة 

 الخارجیة في مصر. 
 

 *) 1991المالیة العربیة األوروبیة وقیام السوق األوروبیة الموّحدة ( العالقات -324
 أسامھ جعفر فقیھ /صندوق النقد العربي 

 سم.  29صفحة؛  60
 

دراسة قدمت إلى ندوة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة حول انعكاسات السوق األوروبیة الموّحدة على الدول األعضاء  
م وشارك في 1991أكتوبر   31-29في منظمة المؤتمر اإلسالمي والتي عقدت في الدار البیضاء بالمغرب خالل الفترة  

 إعدادھا فریق من أعضاء الجھاز الفني بالصندوق. 
 

 *) 1991البشریة وضرورات التصحیح واإلصالح الھیكلي في العالم العربي ( التنمیة -325
 أسامھ جعفر فقیھ/  صندوق النقد العربي

 سم.  29صفحة؛  14
 

كلمة رئیسة ألقیت في افتتاح مؤتمر معھد التنمیة اإلداریة حول تنمیة الموارد البشریة في ظل المتغیرات االقتصادیة 
 م.1991نوفمبر  27-26دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة  –دبي الذي عقد في 

 
 ) *1991دور صندوق النقد العربي في ضوء األوضاع والمستجدات العربیة والدولیة ( -326

 أسامھ جعفر فقیھ/  صندوق النقد العربي
 سم.  22صفحة؛  32

 
 م1991مایو  30الخامس لجمعیة االقتصاد السعودیة بالریاض في الكتاب عبارة عن محاضرة ألقیت في اللقاء السنوي 

وأبرز  العربیة،قراضي والفني وتطویر األسواق المالیة ویستعرض نشأة الصندوق وأھدافھ ووسائلھ ونشاطھ اإل
 التطورات االقتصادیة في الثمانینات. 

 
 *) 1991(أسواق النفط العالمیة وانعكاساتھا على اإلیرادات العامة للدول المصدرة  تطورات -327

 صندوق النقد العربي
 سم.  29صفحة؛  38

 
محاضرة للمدیر العام رئیس مجلس اإلدارة ألقیت على المشاركین في دورة اإلیرادات العامة والتي عقدھا معھد 

واستندت المحاضرة على البحوث الدوریة   م،1991نوفمبر  14النقد العربي في السیاسات االقتصادیة التابع لصندوق 
 التي یعدھا فریق العمل المختص بشؤون النفط في صندوق النقد العربي. 
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 18-16  أبوظبي،كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في  
  العربیة،البلدان  التي تواجھومناقشات الندوة تحدیات واستراتیجیات التصحیح  وشملت أبحاثم. 1987فبرایر 

كما استعرضت   لدولي في سیاسات التصحیح والتنمیة.  ودور صندوق النقد الدولي والبنك ا  فیھا،والتصحیحات الھیكلیة  
 المغرب).  –مصر  –والتنمیة في بعض البلدان العربیة (األردن االقتصادي مشكالت التصحیح الندوة 

 
 *) 1986البینیة للملكة األردنیة الھاشمیة والمملكة المغربیة ( التجارة -333

 فارس ثابت بن جرادي /  النقد العربيصندوق 
 سم.  29صفحة؛  125

 
دراسة تحلیلیة عن التجارة البینیة للمملكة األردنیة الھاشمیة والمملكة المغربیة تستند على نتائج الزیارتین المیدانیتین 

. االستثمارلكل من األردن والمغرب التي قام بھا الفریق المشترك من صندوق النقد العربي والمؤسسة العربیة لضمان 
وتنقسم إلى ستة فصول یعالج كل فصل منھا البلدین الواحد تلو اآلخر    1982ى  إل  1975وتغطي الدراسة الفترة من عام  

 للمقارنة بینھما. 
 

 *) 1985القوى العاملة بین األقطار العربیة ( انتقال -334
 محمد لبیب شقیر/  صندوق النقد العربي

 سم.  29 صفحة؛ 133
 

العمالة بین البالد العربیة منذ منتصف السبعینات في أربعة مباحث: أبعاد وخصائص انتقال  انتقالدراسة تتناول حركة  
اإلطار التنظیمي   وانعدام  العربیة،العمالة بین األقطار    النتقالواآلثار العدیدة    السبعینات،العمالة بین األقطار العربیة في  

 العربیة.لتطویر التكاملي النتقال العمالة والمبحث الرابع نحو أسس عامة ل االنتقال،والمؤسسي لھذا 
 

 )*1984أسواق رأس المال في الدول العربیة : واقعھا ومجاالت تطویرھا (  -335
 صنوق النقد العربي

 
في الدول العربیة الذي عقد في أبوظبي خالل في مؤتمر أسواق رأس المال    تیشتمل الكتاب على بحوث ومناقشات ورد

م ، واستعرض المؤتمر مصادر واستعماالت التمویل المتوسط والطویل األجل في األسواق  1984قبرایر  6-4الفترة 
 المالیة العربیة، وتجارب بعض الدول العربیة في األسواق المالیة.  

 
 )*1984العربي خالل الثمانینات ( آفاق التطورات النقدیة الدولیة والتعاون النقدي  -336

  منصور خالد وآخرین
 سم.  24صفحة؛  492

 
م وقد صدر في  1984ینایر  16-14كتاب یحتوي على بحوث ومناقشات الندوة الفكریة المنعقدة في عمان خالل الفترة 

الثمانینات وآثارھا على التعاون  جاھات تطورھا المحتملة خالل  إتستة فصول : األوضاع النقدیة والمالیة الدولیة الحالیة و 
النقدي االقلیمي ، دور التعاون النقدي العربي في مجال التمویل المباشر للتجارة بین الدول العربیة ، تقویة دور التعاون 
النقدي العربي في مجال التمویل غیر المباشر للتجارة بین البالد العربیة ؛ ودور التعاون النقدي في دعم موازین  

عات ، وتطویر األسواق المالیة العربیة لدعم التعاون النقدي والمالي العربي ، وتناول الفصل األخیر تطویر المدفو
 التنسیق النقدي بین الدول العربیة .

 
  *) 1983التاریخي لألنظمة النقدیة في األقطار العربیة ( التطور -337

 مركز دراسات الوحدة العربیة وصندوق النقد العربي
المنعم السید علي عبد   

 80 

*) 1989العربیة (على القطاع المصرفي والمصارف  1992السوق األوروبیة الموحدة عام  أثر -328  
 صندوق النقد العربي

 سم  29صفحة؛  34
 

التعریفي العام للسوق  واإلطاراشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول، تناول الفصل األول والثاني نظرة تاریخیة، 
. واشتمل الفصل الثالث على  األوروبیة الموحدة واألبعاد االقتصادیة المتوخاة من قیامھا، والتحدیات التي تواجھھا

وأثرھا على القطاع المصرفي. وعرض الفصل الرابع اآلثار المتوقعة للسوق اقتصادیات السوق المصرفیة الموحدة 
األوروبیة الموحدة على المصارف العربیة. وأھم القضایا المتعلقة بالتوجھ الجدید لمفھوم المعاملة بالمثل وخطوات تنفیذ 

 السادس. األوروبي بالفصلین الخامس و-السوق األوروبیة الموحدة، واستراتیجیة الحوار العربي
 

 *) 1989االستثمار في البالد العربیة ( سیاسات -329
 سعید النجار

 والبنك الدولي الدولي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي وصندوق النقد 
 سم.  23صفحة؛  456

 
یحتوي الكتاب على أوراق الندوة الثالثة المشتركة بین صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

م). ویتناول في 1989دیسمبر  13-11والتي عقدت بالكویت ( الدولیین،واالجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك 
ة عامة وبالعراق ومصر والمغرب بصفة خاصة، كما بصفعشرة فصول: سیاسات االستثمار في الدول العربیة 

 یستعرض مسیرة مجلس التعاون في محال االستثمار، وتشجیع االستثمار وضماناتھ على الصعید العربي.
 

 *) 1989على القطاع المصرفي والمصارف العربیة ( 1992السوق األوروبیة الموحدة عام  أثر -330
 صندوق النقد العربي 

 سم.  29صفحة؛  34
 

لقاء نظرة عامة على اتفاقیة السوق األوروبیة الموحدة واألبعاد االقتصادیة المتوخاة من ذلك. إ تھدف الدراسة إلى 
كما تركز على الخطوات   األعضاء.والتركیز على جانب اقتصادیات السوق المصرفیة الموحدة في الدول األوروبیة 

شتركة، وتحدید المواضیع الھامة التي تستوجب اإلجرائیة والتنفیذیة المزمع اتخاذھا من قبل أجھزة السوق األوروبیة الم
 األوروبیة. -جراء المباحثات العربیةإالمعالجة عند 

 
 ) *1988التخصیصیة والتصحیحات الھیكلیة في البالد العربیة (  -331

 سعید النجار
 سم.  24صفحة؛  319

 
كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة لصندوق النقد العربي والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة واللجنة االقتصادیة  

ونوقشت خاللھا ثمانیة بحوث ، م ، 1988دیسمبر  7-5 أبوظبي، –واالجتماعیة لغرب آسیا وصندوق النقد الدولي 
  ، وركزت البحوث األربعة األخرى على دراسة حاالت ة تناولت أربع دراسات منھا موضوع التخصیصیة بصفة عام

 و دول الخلیج واألردن. تونسكل من مصر و
 

 ) *1987التصحیح والتنمیة في البلدان العربیة (  -332
 صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي 

  سعید النجار
 سم.  24صفحة؛  239
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 18-16  أبوظبي،كتاب یحتوي على وقائع الندوة المشتركة لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في  
  العربیة،البلدان  التي تواجھومناقشات الندوة تحدیات واستراتیجیات التصحیح  وشملت أبحاثم. 1987فبرایر 

كما استعرضت   لدولي في سیاسات التصحیح والتنمیة.  ودور صندوق النقد الدولي والبنك ا  فیھا،والتصحیحات الھیكلیة  
 المغرب).  –مصر  –والتنمیة في بعض البلدان العربیة (األردن االقتصادي مشكالت التصحیح الندوة 

 
 *) 1986البینیة للملكة األردنیة الھاشمیة والمملكة المغربیة ( التجارة -333

 فارس ثابت بن جرادي /  النقد العربيصندوق 
 سم.  29صفحة؛  125

 
دراسة تحلیلیة عن التجارة البینیة للمملكة األردنیة الھاشمیة والمملكة المغربیة تستند على نتائج الزیارتین المیدانیتین 

. االستثمارلكل من األردن والمغرب التي قام بھا الفریق المشترك من صندوق النقد العربي والمؤسسة العربیة لضمان 
وتنقسم إلى ستة فصول یعالج كل فصل منھا البلدین الواحد تلو اآلخر    1982ى  إل  1975وتغطي الدراسة الفترة من عام  

 للمقارنة بینھما. 
 

 *) 1985القوى العاملة بین األقطار العربیة ( انتقال -334
 محمد لبیب شقیر/  صندوق النقد العربي

 سم.  29 صفحة؛ 133
 

العمالة بین البالد العربیة منذ منتصف السبعینات في أربعة مباحث: أبعاد وخصائص انتقال  انتقالدراسة تتناول حركة  
اإلطار التنظیمي   وانعدام  العربیة،العمالة بین األقطار    النتقالواآلثار العدیدة    السبعینات،العمالة بین األقطار العربیة في  

 العربیة.لتطویر التكاملي النتقال العمالة والمبحث الرابع نحو أسس عامة ل االنتقال،والمؤسسي لھذا 
 

 )*1984أسواق رأس المال في الدول العربیة : واقعھا ومجاالت تطویرھا (  -335
 صنوق النقد العربي

 
في الدول العربیة الذي عقد في أبوظبي خالل في مؤتمر أسواق رأس المال    تیشتمل الكتاب على بحوث ومناقشات ورد

م ، واستعرض المؤتمر مصادر واستعماالت التمویل المتوسط والطویل األجل في األسواق  1984قبرایر  6-4الفترة 
 المالیة العربیة، وتجارب بعض الدول العربیة في األسواق المالیة.  

 
 )*1984العربي خالل الثمانینات ( آفاق التطورات النقدیة الدولیة والتعاون النقدي  -336

  منصور خالد وآخرین
 سم.  24صفحة؛  492

 
م وقد صدر في  1984ینایر  16-14كتاب یحتوي على بحوث ومناقشات الندوة الفكریة المنعقدة في عمان خالل الفترة 

الثمانینات وآثارھا على التعاون  جاھات تطورھا المحتملة خالل  إتستة فصول : األوضاع النقدیة والمالیة الدولیة الحالیة و 
النقدي االقلیمي ، دور التعاون النقدي العربي في مجال التمویل المباشر للتجارة بین الدول العربیة ، تقویة دور التعاون 
النقدي العربي في مجال التمویل غیر المباشر للتجارة بین البالد العربیة ؛ ودور التعاون النقدي في دعم موازین  

عات ، وتطویر األسواق المالیة العربیة لدعم التعاون النقدي والمالي العربي ، وتناول الفصل األخیر تطویر المدفو
 التنسیق النقدي بین الدول العربیة .

 
  *) 1983التاریخي لألنظمة النقدیة في األقطار العربیة ( التطور -337

 مركز دراسات الوحدة العربیة وصندوق النقد العربي
المنعم السید علي عبد   
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*) 1981ومراحل التكامل النقدي العربي ( صور -342  

 صندوق النقد العربي
سم.  29صفحة؛  28  

 
یستعرض التقریر مدى إمكانیة ومالءمة إقامة تكامل نقدي كامل بین الدول العربیة والصعوبات التي تواجھ ذلك، كما 

شكال واألدوات التي یتعین تطبیقھا في كل مرحلة منھا. یستعرض المراحل المتدرجة للتكامل النقدي الجزئي واأل  
 

*) 1981بتصور الصندوق حول صور ومراحل التكامل النقدي العربي ( مذكرة -343  
 صندوق النقد العربي 

سم.  29 صفحة؛ 28  
 

ومراحل التكامل النقدي العربي عن اتفاقیة الصندوق والتكامل النقدي العربي،  ایجاز مقدمةتناولت المذكرة في 
التكامل النقدي الجزئي، والمرحلة الثانیة عن مزید من  بأشكالھ الجزئیة على ثالث مراحل: المرحلة األولى لبدء جھود

أسعار الصرف، والمرحلة   وتنسیقالتعاون النقدي بین الدول العربیة عن طریق تطویر دور الدینار العربي الحسابي 
الثالثة واألخیرة التي تتجھ نحو تنسیق السیاسات النقدیة واستعمال الدینار العربي الحسابي كعملة موازیة على نطاق  

 محدود.
 

أسعار الصرف والدینار العربي الحسابي: دراسة عن عدد من الخطوات المؤدیة إلى التكامل النقدي  تنسیق -344
*) 1981العربي (  

جون ویلیامسون /دوق النقد العربي صن  
. سم .529صفحة؛  22  

 
تستعرض ھذه الدراسة ترتیبات الصرف العربیة الحالیة ، واألشكال البدیل’ لتنسیق أسعار الصرف ، كما تناقش دور 

الدینار العربي الحسابي كوحدة للقیاس وكعملة موازیة ، وتنظر في البدائل المتاحة في محال تنسیق أسعار الصرف  
 بین الدول العربیة .  
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سم.  24صفحة؛  471  
 

ما ھي طبیعة التغیر النقدي و/أو المصرفي الذي حدث في نقطة زمنیة  -1تھدف الدراسة إلى اإلجابة على سؤالین: 
ھل ھذا   -2وما ھي النتائج التي ترتبت علیھ نقدیا ومصرفیا واقتصادیا؟ حدث؟ ولماذا؟  ومتىمعینة في قطر ما؟ 

التغیر النقدي و/أو المصرفي حدث استجابة لمصلحة وطنیة وقومیة محلیة، أم نتیجة رغبة خارجیة ومصلحة أجنبیة 
یة؟ وبالتالي ھل أملتھا قوى أخرى غیر وطنیة متمثلة بدول مستعمرة مھیمنة على مقدرات البالد االقتصادیة والسیاس

یجابیا أم سلبیا بالنسبة للمصلحة العامة للقطر العربي المعني؟ إكان أثر ھذا التغیر   
 

*) 2198تحلیلیة (تشجیع وتنمیة التجارة بین البالد العربیة: دراسة  اتفاقیات -338  
 صندوق النقد العربي / محمد لبیب شقیر

سم.  29صفحة؛  35  
 

الجماعیة لتحریر التجارة بین البالد العربیة، وتناول القسم الثاني   االتفاقیاتتقع الدراسة في قسمین: القسم األول عن 
 االتفاقیات الثنائیة لتشجیع وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة، وخاتمة للبحث تستخلص أھم النقاط األساسیة.

 
*) 1981الوسائل ( –المشاكل  –رات المبر العربي:النقدي  التكامل -339  

 مركز دراسات الوحدة العربیة وصندوق النقد العربي
سم.  24صفحة؛  740  

 
یشتمل الكتاب على البحوث والتعلیقات والمناقشات التي دارت في ندوة "متطلبات التكامل االقتصادي العربي في  

م بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة 1980نوفمبر  27-24 يأبو ظبعقدت في   " والتيالمجال النقدي
تقع الدراسة في أربعة أبواب: معنى التكامل أو التعاون (بیروت) وقد شارك فیھا أربعون باحثا من المتخصصین و

ن النقدي التعاون النقدي في مناطق أخرى، ومستقبل التعاوالنقدي، والوضع الراھن للنظم النقدیة العربیة، وتجارب 
.العربي  

 
*) 1981صندوق النقد العربي: دراسة توثیقیة تحلیلیة ( اتفاقیة -340  

 صندوق النقد العربي / محمد محمود اإلمام
سم.  29صفحة؛  308  

 
غیر المنشور في جزئین في كتاب واحد: اشتمل الجزء األول على مبررات انشاء الصندوق ولمحة الكتاب  یقع

تاریخیة واشتمل الجزء الثاني على مقدمة وافتتاحیة والمادة األولى عن انشاء الصندوق والثانیة عن الوضع القانوني 
عشرة أقسام (األغراض، الوسائل، العضویة،  والثالثة عن مقر الصندوق، والصیاغة النھائیة للمقدمة. كما اشتمل على

الموارد، اإلقراض، التنظیم واإلدارة، االنسحاب ووقف والغاء العضویة والتصفیة، والمزایا والحصانات، وأحكام 
.مالحق الختامیة) وثالثةعامة واألحكام   

 
*) 1981حول دعم نشاط الصندوق ( دراسات -341  

 صندوق النقد العربي
سم.  29صفحة؛  100  

 
م. تقع الدراسة غیر المنشورة في ستة 1981قدمت ھذه الدراسات على االجتماع السنوي الخامس لمجلس المحافظین 

أجزاء: اشتمل القسم األول على تقدیم وخالصة بالمقترحات واآلراء، والثاني عن شروط اإلقراض، والثالث عن حدود  
والسادس تناول جوانب أخرى لدعم   جدیدة،، والخامس عن انشاء نوافذ عن آجال القروض والكفالة، الرابعاإلقراض 

 الصندوق. 
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*) 1981ومراحل التكامل النقدي العربي ( صور -342  

 صندوق النقد العربي
سم.  29صفحة؛  28  

 
یستعرض التقریر مدى إمكانیة ومالءمة إقامة تكامل نقدي كامل بین الدول العربیة والصعوبات التي تواجھ ذلك، كما 

شكال واألدوات التي یتعین تطبیقھا في كل مرحلة منھا. یستعرض المراحل المتدرجة للتكامل النقدي الجزئي واأل  
 

*) 1981بتصور الصندوق حول صور ومراحل التكامل النقدي العربي ( مذكرة -343  
 صندوق النقد العربي 

سم.  29 صفحة؛ 28  
 

ومراحل التكامل النقدي العربي عن اتفاقیة الصندوق والتكامل النقدي العربي،  ایجاز مقدمةتناولت المذكرة في 
التكامل النقدي الجزئي، والمرحلة الثانیة عن مزید من  بأشكالھ الجزئیة على ثالث مراحل: المرحلة األولى لبدء جھود

أسعار الصرف، والمرحلة   وتنسیقالتعاون النقدي بین الدول العربیة عن طریق تطویر دور الدینار العربي الحسابي 
الثالثة واألخیرة التي تتجھ نحو تنسیق السیاسات النقدیة واستعمال الدینار العربي الحسابي كعملة موازیة على نطاق  

 محدود.
 

أسعار الصرف والدینار العربي الحسابي: دراسة عن عدد من الخطوات المؤدیة إلى التكامل النقدي  تنسیق -344
*) 1981العربي (  

جون ویلیامسون /دوق النقد العربي صن  
. سم .529صفحة؛  22  

 
تستعرض ھذه الدراسة ترتیبات الصرف العربیة الحالیة ، واألشكال البدیل’ لتنسیق أسعار الصرف ، كما تناقش دور 
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)*1980اإلطار األساسي لنظام تسویة المدفوعات بین الدول العربیة (  -346  
العربيصندوق النقد   

سم.  29صفحة ،  54  
 

دراسة تحتوي على المقومات األساسیة لنظم تسویة المدفوعات ، ونظرة تاریخیة لمشروع مجلس الوحدة اإلقتصادیة  
، ویتناول الفصل األخیر مقترحات صندوق النقد العربي بشأن اإلطار األساسي لنظام  إلقامة اتحاد مدفوعات عربي

عربیة .تسویة المدفوعات بین الدول ال  
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1- Joint Arab Economic Report (2020) 

(overview & statistical annexes) 
An annual report on economic developments in the Arab countries prepared jointly by the 
Arab Monetary Fund (AMF), the Arab Fund for Economic and Social Development 
(AFESD), the League of Arab States and the Organization of Arab Petroleum Exporting 
Countries (OAPEC). In addition, the AMF edits and publishes the report.  
 
2- AMF Annual Report (2019) 
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information on the Fund’s activities for the year covering Lending, Investments, Capital 
Markets, and Technical Assistance including the activities of the Economic Policy 
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It also provides briefings on the activities of the Council of Governors of Arab Central 
Banks and Monetary Agencies, and cooperation with Regional and International 
Organizations.  It also includes the complete set of consolidated financial statements and 
external auditors’ report there on. 

  
Economic Papers  
 

1 Developing an Index for the Optimal Monetary Conditions in Arab Countries / 
Elwaleed A. Talha, 2020. 

2 Open Banking: A Vision from the Arab World / Arab Regional Fintech Working 
Group, 2020. 

3 Financial Technology Glossary / Ayman Saleh, Nouran Youssef, 2020. 

4 Responses of GCC Stock Markets to Oil Price Shocks: Evidence from Markov 
Switching Vector Error Correction Models / Jamel Jouini, Sofiene Gِaaloul, 2020. 
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