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تقديــــــــم
يتم إعداد التقرير الســنوي لصــندوق النقد العربي حســب مقتضــيات المادة الثالثة والثﻼثين من اتفاقية إنشــائه،
ويُ َق ِدم التقرير خﻼصـة نشـاط الصندوق ،والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2021بما
يتضمن ما قدمه الصندوق للدول اﻷعضاء من دعم على المستويين المالي والفني ،من خﻼل أنشطة اﻹقراض
والمعونـة الفنيـة ،وإســ ـهـامـاتـه في مجـال دعم تطوير القطـاع المـالي والمصــــرفي في الـدول العربيـة  ،وبنـاء
وتطوير قـدرات الكوادر العربيـة الرســــميـة بوزارات المـاليـة ،والتخطيط ،واﻻقتصــــاد ،والتجـارة ،والبنوك
المركزية ،والمؤســســات اﻹحصــائية الرســمية ،من خﻼل الدورات التدريبية ،وورش العمل ،والندوات ،التي
ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات التابع له .كما يسـتعرض التقرير اﻷنشـطة البحثية ،بما يتضـمن الدراسـات
اﻻقتصــــادية والمالية والنقدية ،والتقارير والنشــــرات والكتب .كذلك ،يتضــــمن التقرير اﻷنشــــطة اﻷخرى،
والفعاليات ،التي نظمها الصــندوق في المجاﻻت اﻻقتصــادية والنقدية والمالية ،بهدف طرح حلول ومقترحات
لمواجهـة التحـديـات المختلفـة التي تواجههـا اﻻقتصــــادات العربيـة ،وتبـادل اﻵراء والخبرات بشــــأن القضــــايـا
اﻻقتصــادية المعاصــرة ،بما يســهم في دعم جهود التنمية اﻻقتصــادية في الدول العربية ،وبوجه خاص على
صــعيد القطاع المالي والنقدي والمصــرفي ،وقطاع مالية الحكومة .كما يلقي التقرير الضــوء على المبادرات
التي يتبناها الصـندوق اسـتجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله اﻷعضـاء ،وتطوير وتحديث البنية التحتية لﻸنظمة
المالية والنقدية والمصـرفية في الدول العربية .يبين التقرير أيضـا ً تطورات النشـاط اﻻسـتثماري الذي يقوم به
الصـندوق ،حسـب ما حددته المادة الخامسـة من اتفاقية إنشـائه ،وكذلك خﻼصـة نشـاطه في مجال دعم وتعزيز
التجارة العربية.

صندوق ا لنقد العر بي – التقرير ا لسنوي 2021
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بدأت العديد من اﻻقتصادات العالمية تخطو خطوات جادة على طريق التعافي خﻼل عام  ،2021وجني ثمار اﻹجراءات
والحزم التحفيزية الشاملة والسريعة التي قدمتها الحكومات للحد من تداعيات جائحة كوفيد ،19-حيث شهد اﻻقتصاد
العالمي بوادر انتعاش متفاوتة ،إﻻ أنها تنطوي على عدد من التحديات ناشئة عن عدم المساواة في توزيع اللقاحات،
وتصاعد أعباء المديونية العامة ،وضيق الحيز المالي المتاح للحكومات لتمويل مرحلة التعافي.
على الرغم من جهود غالبية الحكومات على مستوى العالم في التعامل منذ البداية مع تداعيات جائحة كوفيد ،19-إﻻ أنه
خﻼل عام  2021سادت حالة من الترقب والحذر انتابت صانعي السياسات ومتخذي القرار في العالم ﻷسباب كثيرة
ومتنوعة في مقدمتها عدم قدرة غالبية الدول النامية وذات الدخل المحدود على توفير التمويل الﻼزم للحصول على
اللقاحات ،حيث حظى حوالي  4في المائة فقط من السكان في الدول منخفضة الدخل على تلقيح كامل حتى نهاية عام
 ،2021ﻷسباب تمويلية في غالبيتها ،إضافة إلى التباين في توزيع اللقاحات ،وهو ما يستدعي تكثيف المؤسسات اﻹقليمية
والدولية جهودها لتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للقاحات وتوفير التمويل الﻼزم وتسهيل حصول الدول النامية
ومنخفضة الدخل على اللقاح في توقيتات وبتكاليف مناسبة .كما يعتبر نقل التقنيات وتعزيز قدرة البلدان النامية على إنتاج
اللقاحات بمثابة الحل للتباين في توزيع اللقاحات .كذلك تواجه العديد من الدول منخفضة الدخل صعوبات في تدبير التمويل
ﻹعادة عجلة اﻹنتاج للدوران ،وتعويض ما استنزفته الجائحة من موارد للحد من تداعياتها ،إضافة إلى ضيق الحيز المالي
لتمويل مرحلة التعافي نتيجة للضغوطات التي ترتبت عن حزم الدعم التي تبنتها الحكومات للحد من تداعيات الجائحة،
والتي مثلت عبئاً غير متوقع على الموازنات الحكومية ،فاقم من التحديات القائمة قبل الجائحة.
على صعيد النمو اﻻقتصادي ،سجل اﻻقتصاد العالمي انتعاشاً حقيقياً خﻼل عام  ،2021يقدر بحوالي  5.9في المائة ،بعد
أن أنهي اﻻقتصاد العالمي عاما ً استثنائياً شهد الناتج المحلي اﻹجمالي فيه انكماشاً بنحو  3.1في المائة وهو ما يعد اﻷسوأ
منذ ثﻼثينيات القرن العشرين .ويعول بشكل كبير على اقتصادات البلدان المتقدمة قيادة اﻻقتصاد العالمي في مرحلة
التعافي .وبالفعل تحسنت معدﻻت النمو اﻻقتصادي نسبياً مع استمرار ارتفاع معدﻻت التحصين في جميع أنحاء العالم
المتقدم ،تصدرته الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،ومنطقة اليورو فض ً
ﻼ عن الصين التي سجلت أسرع معدل تعافي من
تداعيات الجائحة.
على مستوى التجارة الخارجية ،سجل حجم التجارة الدولية من السلع والخدمات نمواً خﻼل عام  2021بحوالي  9.3في
المائة ،مقارنة بانكماش بنحو  8.2في المائة خﻼل عام  2020الذي تقلصت خﻼله اﻷنشطة اﻻقتصادية ،وترتب على
انخفاض في الطلب على السلع والخدمات .كما تشكل العوامل المرتبطة بجانب العرض تحدياً كبيراً لتعافي التجارة
ذلك
ٍ
الخارجية والعودة إلى مساراتها المعهودة قبل الجائحة نتيجة نقص المعروض العالمي من أشباه الموصﻼت ،الذي يتزامن
مع الطلب المرتفع على اﻹلكترونيات لمواكبة التحول إلى العمل عن ُب ْعد ،فض ً
ﻼ عن التحدي المرتبط بتعطل سﻼسل
اﻹنتاج في العديد من الصناعات الناتج عن تعطيل خطوط النقل خﻼل فترة الجائحة ،وارتفاع تكاليف الشحن إلى مستويات
قياسية.
في ضوء ما سبق ،يواجه النظام المالي العالمي تحديات جراء الجائحة ،أظهرت مواطن الضعف فيه ،فض ً
ﻼ عن تسليط
الضوء على الحاجة الملحة ﻹعادة النظر والبحث والتطوير ،لمعالجة اﻻنعكاسات الهيكلية الحالية على هيكل الديون
الدولية ،وآليات عمل المؤسسات الدولية وإجراءاتها للتدخل خﻼل اﻷزمات للحد من تداعياتها على اﻷوضاع اﻻقتصادية
واﻻجتماعية ،خاصة في البلدان النامية ومنخفضة الدخل .يشار في هذا الخصوص إلى أن تأخر وعدم كفاية التدخﻼت
الدولية لمساعدة هذه البلدان قد ساهم في تطويل المدى الزمني الﻼزم لمواجهة تداعيات الجائحة والعودة لمسارات التعافي
بالقدر والكيفية المﻼئمتين .نتيجة لهذا التأخر ،وعدم وصول المساعدات الموجهة لعﻼج مواطن الضعف في اقتصادات
البلدان النامية للحد المأمول ،يتوقع أن يستغرق عودة هذه البلدان إلى الحالة اﻻقتصادية قبل انتشار الوباء سنوات عديدة،
على خلفية ما تعانيه هذه البلدان من تحديات هيكلية مزمنة ،بما يقلص من قدرتها على العودة للمسارات اﻻعتيادية للنمو،
خﻼل المديين القصير والمتوسط.
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على مستوى الدول العربية ،تواجه المنطقة تحديات بشأن حشد كافة اﻹمكانات وتوفير الحيز المالي الﻼزم لتوفير
اللقاحات ،وإعادة النظر في التخصيصات المخططة لهذا الغرض من خﻼل إيﻼء أولوية قصوى للحيلولة دون التعرض
من جديد لﻸزمة الصحية التي شهدها عام  ،2020وانعكاساتها على رأس المال البشري ،الذي يمثل الثروة الحقيقية
والمستدامة في الوطن العربي.
تجدر اﻹشارة في هذا الصدد ،إلى ما خلفته الجائحة من تحديات ،وعدم قدرة البلدان النامية على خدمة الديون ،حيث
شهد  108بلداً من أصل  116بلداً ناميا ً ارتفاعا ً في حجم الدين العام اﻹجمالي ،كما شهد  33بلداً ناميا ً زيادة ملموسة
في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي اﻹجمالي ،خﻼل العامين  2020و 2021نتيجة اﻷثر المزدوج المتمثل في
تراجع الناتج المحلي اﻹجمالي من ناحية ،وارتفاع حجم المديونية العامة من جهة أخرى .وعلى الرغم من المبادرات
الدولية التي ركزت على معالجة المديونية وفي مقدمتها مبادرة مجموعة العشرين ،خﻼل رئاسة المملكة العربية
السعودية للمجموعة ،ومجلس التمويل العالمي لتخفيف أعباء المديونية ،إﻻ أن عدد الدول التي استفادت من تلك
المبادرات لم يصل للعدد المأمول ﻷسباب مختلفة ،منها ما هو متعلق بتأثير الدعم المقدم بإطارها على التصنيف
اﻻئتماني للدول المستفيدة واﻻشتراطات الخاصة باﻻستفادة والتي حالت دون تمكن عدد من الدول المثقلة بالمديونية
من اﻻستفادة منها ،وبقيت الدول النامية منخفضة الدخل تواجه صعوبات في السيولة والقدرة على تحمل الديون ،مما
قد يحد من فرصها لتحقيق التعافي اﻻقتصادي ،بما ينذر باحتماﻻت تعرضها ﻷزمة مديونية قد يكون من الصعب
التنبؤ بانعكاساتها على اﻻقتصاد العالمي.
قد يمثل التخصيص الجديد لوحدات حقوق السحب الخاصة ،بما يعادل حوالي  650مليار دوﻻر أمريكي ،الذي أعلن
عنه صندوق النقد الدولي خﻼل النصف الثاني من عام  ،2021فرصة أمام البلدان النامية ومنخفضة الدخل للحصول
على سيولة تعزز قدراتها خﻼل مرحلة التعافي من الجائحة دون مفاقمة الوضع الحرج لمديونيتها الخارجية.
على الرغم من أن حصة الدول النامية ومنخفضة الدخل من تلك التخصيصات تبلغ نحو  21مليار دوﻻر ،إﻻ أن نسبتها
من التخصيصات اﻹجمالية تبلغ حوالي  3.2في المائة فقط ،نتيجة اﻻعتماد في التخصيص على حصصها في رأسمال
صندوق النقد الدولي ،وهو ما ﻻ يتناسب مع احتياجات هذه الدول لمواجهة اﻵثار المترتبة على الجائحة ،مما يؤكد أهمية
تكثيف الجهود الرامية ﻹصﻼح نظام حصص صندوق النقد الدولي.
من جانب آخر ،نتج عن الجائحة تغيرات متسارعة في مجال المدفوعات ،حيث باتت المدفوعات الرقمية عبر الهاتف
المحمول بفعل الجائحة ،والوسائل اﻹلكترونية اﻷخرى من الوسائل اﻷساسية للمدفوعات على حساب المدفوعات النقدية،
ما نتج عنه تغيراً كبيراً في أنماط التجارة ،وهو ما تعكسه التطورات التي حدثت في هذا المجال في الدول النامية نتيجة
الجائحة ،حيث شهدت مبيعات التجزئة عبر الشبكة اﻹلكترونية انتعاشاً غير مسبوق ساهمت فيه أيضاً الجهود التي بذلتها
الحكومات والهيئات التنظيمية في صياغة السياسات التي تضمن الوصول اﻵمن إلى هذه النظم ،وتشجيع اﻻبتكار ،في
الوقت الذي تشجع وتيسر فيه انتشار نظم الدفع الجديدة .على الرغم من اﻵثار السلبية للجائحة ،إﻻ أنها من ناحية أخرى
مثلت فرصة سانحة لتحفيز المدفوعات الرقمية ،وشجعت الدول في جميع أنحاء العالم على تحديث أنظمة الدفع الخاصة
بها من أجل دعم التجارة من حيث الحجم والقيمة والسماح بالعودة إلى المسارات اﻻعتيادية للتنمية.
على الرغم من الحماس للتحول نحو طرق الدفع الناشئة ،وما توفره من وسائل تسهم في تحقيق طفرة في مجال
الشمول المالي وتعزز النمو اﻻقتصادي الشامل والمستدام ،من خﻼل إتاحة المشاركة الفعالة والعادلة لشريحة أكبر
من السكان في النشاط اﻻقتصادي ،ﻻ تزال هناك تحديات تحتاج لجهود سريعة ومستدامة ﻹزالة التخوفات المتعلقة
بالمدفوعات الرقمية ،في مقدمتها تلك الخاصة بأمن البيانات ،واﻻحتيال المالي ،واﻷمن السيبراني ،وهو ما يلقي
عبئا ً كبيراً على السلطات المعنية بتنظيم واﻹشراف على المدفوعات لمواكبة التطور التقني المتسارع في مجال
المدفوعات الرقمية واﻻقتصاد الرقمي بوجه عام.
من ناحية أخرى ،قد يسفر عدم وجود معايير تنظيمية مشتركة بين البلدان المتجاورة جغرافياً ،إلى احتكارات إقليمية من
المفيد العمل على مواجهتها من خﻼل العمل على توحيد التقنيات مثل رموز اﻻستجابة السريعة ،وبناء بنية أساسية
للمدفوعات ،مثل إنشاء منصة مدفوعات موحدة ،يمكن الوصول إليها عالمياً .وفي الوقت نفسه ،تواجه الشركات التقليدية،
خطر المنافسة من قبل نظيراتها الرقمية ،ومنصات الدفع اﻹلكتروني ،مما يتطلب زيادة استثماراتها في المجاﻻت التقنية،
لتجنب تعرضها ،في المديين القصير والمتوسط ،لمخاطر الخروج من السوق لصالح الشركات المتقدمة رقمياً.
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ﻻ يعد من قبيل المبالغة القول إن عامي  2020و 2021شهدا ما قد يسمى بثورة المدفوعات الرقمية ،ضاعف من زخمها
انتشار العمﻼت الرقمية والتطبيقات الفائقة ،التي تسمح بالمزيد من البيع المتبادل إلكترونياً ،على الرغم مما تنطوي عليه
من مخاطر تتعلق بأمن البيانات والخصوصية وشروط اﻻئتمان المستدام ،وهو ما يشير إلى أهمية تكثيف الجهود
واﻻستعداد من جانب الحكومات ،والسلطات المحلية المعنية ،ومقدمي خدمات المدفوعات ،وشركات الخدمات المالية
التقليدية لﻼستفادة من الفرص الجديدة المرتبطة بهذه التحوﻻت.
كذلك ،من اﻷهمية بمكان التأكيد على أهمية تشجيع وتعزيز اﻻستثمارات في مجاﻻت أنظمة الدفع الرقمي والتحول المالي
ﻼ عن أهمية تبني نهجاً
الرقمي بوجه عام ،خاصة في البلدان ذات المستوى المنخفض من الرقمنة والشمول المالي ،فض ً
ً
استباقياً ومتنوعاً يواكب التغيرات التقنية عند صياغة معايير وضوابط جديدة لنظم المدفوعات الرقمية ،أخذا في اﻻعتبار
المخاطر المالية التي تتسم بها تلك النظم.
كما أنه من اﻷهمية بمكان قيام مديري منصات الدفع بتقديم هوامش وفوائد أكبر للعمﻼء ،والعمل على تقديم حلول لتحدي
ارتفاع تكاليف وتعقيدات اﻻمتثال للمتطلبات التنظيمية ،حيث سينعكس ذلك بطبيعة الحال في زيادة الطلب على خدمات
الدفع الرقمي ،ويشجع على التحول من اﻻعتماد على الخدمات المالية التقليدية إلى الرقمية .أما بالنسبة للشركات ومقدمي
الخدمات فإن عامل الوقت سيكون هو المحك الرئيس لمدى اﻻستفادة من التحول الرقمي واللحاق بركب التطوير من
خﻼل تبني استراتيجيات فعالة وفاعلة لتحسين وتطوير آليات تشغيل منصاتها الرقمية ،ونشر واجهات برمجة التطبيقات،
للسماح باستخدام نظم الدفع المتطورة.
يعول أيضـاً في هذا الصـدد على القطاع المالي العربي ،خاصـة القطاع المصـرفي بإشـراف البنوك المركزية ومؤسـسـات
ﱠ
النقـد العربيـة ،من خﻼل دورهـا الفعـال في مرحلـة التعـافي من تـداعيـات الجـائحـة كـداعم رئيس لﻼقتصــــاد ،واســــتغﻼل
الفرصــة الســانحة للتحول إلى اﻻعتماد بصــورة أوســع على الوســائل المالية الرقمية ،بما ُي َمكن من مواكبة التطورات
العالمية في هذا المجال ،حيث فرضــت الجائحة تغيرات ملموســة في ســلوك المســتهلك المالي في الدول العربية ،الذي
أصبحت لديه قابلية كبيرة للتحول نحو التعامل بالوسائل واﻷدوات المالية الرقمية ،تبلغ أضعاف قابليته لها قبل الجائحة.
من جهة أخرى ،لم يغيب موضــوع تغير المناخ عن المشــهد العالمي خﻼل عام  ،2021وأضــحى على جداول أعمال
ونقاشـات متخذي القرار وصـانعي السـياسـات بعد أن شـهد العالم مجموعة من التحديات بشـأن المناخ .كما أن اﻻرتفاع
النســبي ﻷســعار الطاقة خﻼل عام  ،2021ســوف يكون له ،إضــافة إلى العوامل اﻷخرى ،انعكاســات على التضــخم
العالمي ،والنمو اﻻقتصادي ،خاصة وأن اﻻرتفاع في اﻷسعار سببته عوامل متنوعة لم يشهد العالم بعضها من قبل.
ﻼ أمام التحول نحو الطاقة المتجددة ،في ضــوء طبيعتها المتقطعة وصــعوبة التخزين ،فضــ ً
ﻻ يزال الطريق طوي ً
ﻼ عن
اﻻســتثمارات الضــخمة الﻼزمة لمشــروعات الطاقة الكهرومائية أو الطاقة النووية ،واســتمرار ضــعف القدرة التنافســية
للطاقة الشــمســية وطاقة الرياح مع مصــادر الطاقة التقليدية .كما أن بعض مصــادر الطاقة المتجددة قد ﻻ يعرف العالم،
حتى اﻵن ،كامل المخاطر التي قد تنشأ عنها.
بهذا الصدد ،أصدر صندوق النقد العربي "المبادئ اﻹرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع
تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي واﻻستقرار المالي" ،تضمنت العديد من الجوانب
المتعلقة بقضايا اﻻستقرار المالي ،من أبرزها :تطوير حوكمة إدارة الكوارث الطبيعية داخل المصرف المركزي،
ووضع شراكة إستراتيجية بين المصرف المركزي والهيئات المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية ،وتطوير خطط
لضمان استمرارية عمل اﻷنظمة المركزية اﻷساسية ،وإعداد اختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن اﻷثر المحتمل
للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين ،ودراسة وتحليل أثر اﻻنتقال من
المنتجات كثيفة "غاز الكربون" إلى المنتجات منخفضة "غاز الكربون" ،ومتابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة
عن التغيرات المناخية ودراسة أثرها القطاعي.
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النشأة
أنشـأت الدول العربية صـندوق النقد العربي رغبة منها
في إرســــاء المقومـات النقـديـة للتكـامـل اﻻقتصــــادي
العربي ،ودفع عجلـة التنميـة اﻻقتصـــــاديـة في جميع
الدول العربية .تم التوقيع على اتفاقية إنشـاء الصـندوق
في الســابع والعشــرين من شــهر أبريل عام  1976في
مدينة الرباط عاصـمة المملكة المغربية .تميزت اتفاقية
إنشـاء الصـندوق بشـمولية اﻷغراض التي أوكلت إليه،
ومرونـة الوســــائـل التي أتـاحتهـا لـه لتحقيقهـا .يضــــم
الصــــنـدوق حـاليـا ً في عضــــويتـه جميع الـدول العربيـة
اﻷعضــاء في جامعة الدول العربية .ويتخذ الصــندوق
مدينة أبو ظبي عاصمة دولة اﻹمارات العربية المتحدة
مقراً دائما ً له.
الرسالة
يعـد إنشــــاء الصــ ـنـدوق ثمرة للجهود التي بـذلتهـا الـدول
العربيـة في مجـال التعـاون النقـدي والمـالي منـذ منتصــــف
عقـد اﻷربعينـات ،لتنفرد بـذلـك المنطقـة العربيـة بين كـافـة
التكتﻼت والتجمعـات اﻹقليميـة واﻻقتصــــاديـة في العـالم
بوجود صـندوق نقد خاص بها .ج ﱠسـد إنشـاء صـندوق النقد
صــ ﱠناع القرار في الدول العربية
العربي ال ُحلم الذي راود ٌ
لفترة طويلـة بـإيجـاد اﻵليـة التي تعزز التعـاون والتكـامـل
النقدي بين الدول العربية ،ضــمن منظومة العمل العربي
المشــــترك ،الـذي يســــعى إلى تقويـة أواصــــر التعـاون
والتكامل اﻻقتصــادي بين الدول العربية تمهيداً للوصــول
إلى هدف الوحدة العربية المنشودة على كافة اﻷصعدة.
يعتمد الصــندوق منهجية اســتباقية في تقديم الدعم لدوله
اﻷعضــاء ،حيث يبادر بدراســة التداعيات اﻻقتصــادية
على اﻻقتصـــــادات العربيـة ،النـاجمـة عن التطورات
اﻻقتصــادية على المســتويين اﻹقليمي والدولي ،ويضــع
البدائل المناسـبة لتقديم الدعم المالي والفني للمسـاعدة في
التعـامـل معهـا ،والعودة بـاﻻقتصــــادات العربيـة المتـأثرة
بتلك التطورات إلى مسـار التنمية المسـتدامة .كما ُي َ
ط ِّبق
الصـــندوق خطط اســـتراتيجية ممنهجة ﻹدارة اﻷزمات
التي قــد تتعرض لهــا اقتصـــــادات المنطقــة العربيــة
ومواجهة تداعياتها.
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يولي الصــ ـنـدوق اهتمـامـا ً كبيراً بتحقيق التعـاون وتبـادل
الخبرات ،في مجال السياسات النقدية والمالية بين الدول
العربيـة وتنســــيق مواقفهـا في المحـافـل واﻻجتمـاعـات
الدولية ،وكذلك تعزيز التنسيق بين المصارف المركزية
ومؤســـســـات النقد العربية ،في مختلف المجاﻻت ذات
الصـــلة بعمل هذه المصـــارف ،بما يســـاعد على تبادل
التجـارب والخبرات فيمـا بينهـا ،وتنســــيق المواقف تجـاه
المســــتجـدات اﻹقليميـة والـدوليـة ذات العﻼقـة بـالعمـل
المصـــرفي .تصـــب هذه الجهود في العمل على تحقيق
التعاون النقدي بين الدول العربية ُب ْغية الوصـول لصـيغة
مشتركة في بناء السياسات النقدية.
كما يحظى موضـــوع تطوير اﻷســـواق المالية العربية
باهتمام خاص من جانب الصــندوق ،انطﻼقا ً من قناعته
بـأهميـة دور هـذه اﻷســــواق في تعبئـة الموارد المـاليـة
وتوجيههـا لتمويـل خطط التنميـة اﻻقتصــــاديـة الشــــاملـة
والمســـتدامة ،بما يســـهم في خلق فرص العمل المنتج،
وتنويع وتوسيع قاعدة اﻻقتصاد واﻹنتاجية.
يوفر الصــندوق لدوله اﻷعضــاء ،برامج للمعونة الفنية
ترتبط بتطوير الســياســات وآليات العمل ،وتنمية قدرات
الكوادر العربيـة ،ويحرص على إثراء المبـادرات التي
يتبنـاهـا على المســــتوى اﻹقليمي لتطوير أنظمـة الـدفع،
وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة ،وأسـواق رأس المال،
وقواعد البيانات اﻻقتصـــادية وإحصـــاءات الحســـابات
القومية ،وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الشمول المالي،
وغيرها من النشاطات ذات العﻼقة بعمل الصندوق.

اﻷهداف
تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق ثمانية
أهداف يسـعى الصـندوق من خﻼل أنشـطته المختلفة إلى
تحقيقها ،وهي:
 .1تصــــحيح اﻻختﻼل في موازين مـدفوعـات الـدول
اﻷعضاء.
 .2اســـتقرار أســـعار الصـــرف بين العمﻼت العربية،
وتحقيق قـابليتهـا للتحويـل فيمـا بينهـا ،والعمـل على
إزالـة القيود على المـدفوعـات الجـاريـة بين الـدول
اﻷعضاء.
 .3إرسـاء السـياسـات وأسـاليب التعاون النقدي العربي،
بمـا يحقق المزيـد من خطى التكـامـل اﻻقتصــــادي
العربي ،ودفع عجلة التنمية اﻻقتصـــادية في الدول
اﻷعضاء.
1

 .4إبداء المشـورة فيما يتصـل بالسـياسـات اﻻسـتثمارية
الخارجية للموارد النقدية للدول العربية اﻷعضــاء،
على النحو الــذي يؤمن المحــافظــة على القيمــة
الحقيقيـة لهـذه الموارد ،ويؤدي إلى تنميتهـا حيثمـا
ُي ْ
ط َلب منه ذلك.
 .5دراســــة ســــبل توســــيع اســــتعمال الدينار العربي
الحسـابي ،وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشـاء عملة
عربية موحدة.
 .6تطوير اﻷسواق المالية العربية.
 .7تنســيق مواقف الدول العربية اﻷعضــاء في مواجهة
التحـديـات النقـديـة واﻻقتصــــاديـة الـدوليـة ،بمـا يحقق
مصـالحها المشـتركة ،وبما يسـهم في الوقت ذاته في
معالجة تلك التحديات.
 .8تســــويـة المـدفوعـات الجـاريـة بين الـدول العربيـة
اﻷعضاء ،بما يعزز حركة المبادﻻت التجارية.
إضــافة إلى ذلك ،نصــت المادة الثامنة من اﻻتفاقية على
أن يقـدم الصــــنـدوق المعونـات والخـدمـات الفنيـة في
المجـاﻻت النقـديـة والمـاليـة للـدول اﻷعضــــاء ،التي تعقـد
اتفاقيات اقتصــادية ،تســتهدف الوصــول إلى اتحاد نقدي
بينهــا كمرحلــة من مراحــل تحقيق الهــدف اﻷســــمى
للصــــندوق ،وهو الوصــــول إلى التكامل اﻻقتصــــادي
والنقدي العربي.

الوسائل والموارد
يعتمد الصـــندوق عدد من الوســـائل في ســـبيل تحقيق
أهدافه ،أفردتها المادة الخامسـة من اتفاقية إنشـائه ،منها،
تقـديم التســــهيﻼت قصــــيرة ومتوســ ـطـة اﻷجـل للـدول
اﻷعضـاء ،للمسـاعدة في تمويل العجز الكلي في موازين
مدفوعاتها مع باقي دول العالم ،الناجم عن تبادل الســـلع
والـخــدمــات والـتـحـويـﻼت وانـتـقــال رؤوس اﻷمـوال،
وإصـــدار الكفاﻻت لصـــالح الدول اﻷعضـــاء ،تعزيزاً
لفرص اسـتفادتها من المصـادر المالية اﻷخرى من أجل
تمويـل العجز الكلي في موازين مـدفوعـاتهـا ،والتوســــط
في إصـــــدار القروض في اﻷســــواق المـاليـة العربيـة
والدولية لحساب الدول اﻷعضاء وبضماناتها.
من هذه الوسـائل أيضـاً ،تنسـيق السـياسـات النقدية للدول
العربية اﻷعضــاء وتطوير التعاون بين الســلطات النقدية
في هذه الدول ،كذلك العمل على تحرير وتنمية المبادﻻت
التجـاريـة والمـدفوعـات الجـاريـة المترتبـة عليهـا وتشــــجيع
حركة انتقال رؤوس اﻷموال بين الدول اﻷعضاء.
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كما نصت اﻻتفاقية على أن يضع الصندوق باﻻتفاق مع
الدولة العضو أو الدول اﻷعضاء ،ذات العﻼقة،
الترتيبات الﻼزمة ﻹدارة أي أموال تعهد بها إليه دولة
عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى ،عربية
أو غير عربية ،بما يتفق مع أهداف الصندوق.
كذلك ،أكدت المادة السـادسـة من اتفاقية إنشـاء الصـندوق
على ضــرورة تعاون الدول اﻷعضــاء فيما بينها ،وفيما
بـيـنـهــا وبـيـن الصــــنــدوق ،لـﻺقـﻼل مـن الـقـيـود عـلـى
المـدفوعـات الجـاريـة ،وكـذلـك القيود على انتقـال رؤوس
اﻷموال وعوائدها فيما بينها ،مع اســـتهداف إزالة القيود
المـذكورة كليـ ًة ،والعمـل على تحقيق القـدر الضــــروري
من التنسـيق بين السـياسـات اﻻقتصـادية ،ﻻ سـيما المالية
والنقـديـة منهـا ،بمـا يخـدم التكـامـل اﻻقتصــــادي العربي
ويســــاعـد على تهيئـة الظروف ﻹنشــــاء عملـة عربيـة
موحدة.
تـأكيـداً للمرونـة المعطـاة للصــ ـنـدوق في تحقيق أهـدافـه،
نصـت المادة التاسـعة على إمكانية قيام الصـندوق ،بقرار
من مجلس المحافظين ،باتباع أي وســيلة أخرى تســاعد
على تحقيق أهدافه.
تتكون موارد الصــــندوق ،وفقا ً لما نصــــت عليه المادة
الحـاديـة عشــــرة من اتفـاقيـة إنشــــائـه ،من رأس المـال
المدفوع ،واﻻحتياطيات ،والقروض والتســــهيﻼت التي
يحصــــل عليهـا الصــ ـنـدوق ،وأيـة موارد أخرى يقرهـا
مجلس المحافظين.

إطار الحوكمة بالصندوق
يرتكز إطـار الحوكمـة بـالصــ ـنـدوق على مجموعـة من
المبادئ ،حيث يضـــع الصـــندوق مهمة اﻻلتزام بها في
مقدمة أولوياته ،وتتلخص بالتالي:
مبدأ حماية حقوق الدول اﻷعضــاء والمعاملة المتكافئة
لهم ،حيث يكفل إطار الحوكمة بالصـندوق حماية حقوق
المســاهمين ،وتســهيل ممارســتهم لها ومعاملتهم بتكافؤ،
وﻻ يتيح اﻹطار التفرد بالقرار في المســـائل الجوهرية،
ســوا ًء على مســتوى مجلس المديرين التنفيذيين أو على
مســــتوى اﻹدارات التنفيذية ،حيث أن أعضــــاء مجلس
المديرين التنفيذيين تتم الموافقة على ترشـيحهم من أعلى
ســــلطـة ،وهو مجلس المحـافظين ،ويتم اختيـارهم من
مواطني الدول اﻷعضـاء المشـهود لهم بالخبرة والكفاءة.
يعمـل مجلس المـديرين التنفيـذيين وفق قواعـد إجرائيـة
تنظم اتخاذ القرارات .على مســـتوى اﻹدارات التنفيذية،
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تنظم ســــيــاســـــات وإجراءات العمــل المســــؤوليــات
والصــﻼحيات ،كما تدرس اللجان المتخصــصــة اﻷمور
الجوهرية وتتخذ التوصية بشأنها.

ســــنوات قـابلـة للتجـديـد .يتولى مجلس المـديرين التنفيـذيين
اﻹشــراف على نشــاط الصــندوق ،حيث يختص مجتمعاً
باﻹشـــراف على وضـــع الســـياســـات الجوهرية وخطط
وبرامج العمل اﻻســــتراتيجية واﻷداء ومســــاءلة اﻹدارة
التنفيـذيـة ورفع التقـارير لمجلس المحـافظين .يعقـد المجلس
اجتمـاعـات ربع ســــنويـة ﻻتخـاذ القرارات ،وفقـاً لقواعـد
وإجراءات التصويت المحددة باتفاقية إنشاء الصندوق.

مبدأ تحقيق اﻹفصـــاح والشـــفافية ،باعتبار أن مجلس
ظيـن هو ال ـم ـعنـي بــذاتــه بــالمرتبــات والمزايــا
المـحــاف ـ
الممنوحة ﻷعضـاء مجلس اﻹدارة ،واﻹفصـاح عن مدى
تمتعهم بـالحيـاديـة ،حيـث يوافق المجلس مجتمعـا ً على
ترشيح اﻷعضاء ويحدد المزايا الممنوحة لهم.

لجنــة المراجعــة والمخــاطر ،المنبثقــة عن مجلس
المــديرين التنفيــذيين ،وتتكون من ثﻼثــة أعضـــــاء
مســـتقلين عن إدارة الصـــندوق التنفيذية ،يتم انتخابهم
من قِبﱠل مجلس المديرين التنفيذيين من بين أعضــــائه
في بـدايـة كـل دورة للمجلس .تقوم اللجنـة بمهـامهـا وفقـا ً
لميثـاق ينظم عملهـا ،ويهـدف إلى مســـــاعـدة المجلس
على القيام بمهامه اﻹشرافية ،من خﻼل مراقبة سﻼمة
البيـانـات المـاليـة ،ومتـابعـة تطبيق ســــيـاســــات إدارة
المخـاطر والرقـابـة الـداخليـة ،وتقييم فعـاليـة مكتـب
التدقيق الداخلي ومناقشـة تقاريره ،ومراقبة اسـتقﻼلية
مدقق الحســـابات الخارجي ومناقشـــة تقاريره ،وتلقي
بﻼغات المخالفات والتوصية بشأنها.

مبدأ اﻻعتراف بحقوق أصــحاب المصــالح ،الذي يهدف
إلى حماية حقوق أصــحاب المصــالح ،بما يشــمل الدول
اﻷعضاء والموظفين والمتعاقدين مع الصندوق.

مبـدأ المســــاءلـة ،الـذي يطبقـه الصــــنـدوق على جميع
المســــتويـات ،إذ يعكس إطـار الحوكمـة ال ُم َ
طبﱠق مـدى
الحرص الذي يوليه الصـندوق لتوضـيح اختصـاصـات
اﻷجهزة التوجيهيـة واﻹشــــرافيـة والتنفيـذيـة ،وتكـاملهـا
وتفاعلها ،وتعزيز قنوات اﻻتصــــال والتنســــيق بينها،
إضـافة إلى توسـيع نطاق المشـاركة في الرأي قبل اتخاذ
القرار.
يتكون هيكـل أجهزة الحوكمـة من مجلس المحـافظين،
ومجلس المـديرين التنفيـذيين الـذي تنبثق منـه لجنـة
المراجعـة والمخـاطر ،ومنظومـة الوحـدات التنظيميـة
لﻺدارة التنفيـذيـة ،التي تشــــمـل الـدوائر والوحـدات
التنفيـذيـة ولجـان اﻹدارة ،ومكتـب التـدقيق الـداخلي،
ومدققي الحسابات الخارجيين.
مجلس المحافظين ،يضـم محافظي جميع الدول العربية
اﻷعضـاء ،ويعتبر بمثابة السـلطة العليا المعنية بالتوجيه
اﻻســــتراتيجي والمســــاءلـة وتقييم اﻷداء ،حيـث أنـاطـت
اتفـاقيـة الصــ ـنـدوق كـافـة ســــلطـات اﻹدارة إلى مجلس
وخولتـه ســــلطـة تفويض مجلس المـديرين
المحـافظين ّ
التنفيذيين في ممارســــة أي ســــلطة ما عدا الســــلطات
الحصــــرية له) .(1يعقد المجلس اجتماعاته ســــنويا ً وفقا ً
للقواعــد اﻹجرائيــة التي تنظم إجراءات اﻻجتمــاعــات
والتصــويت .ينتخب المجلس ســنويا ً أحد المحافظين من
بين أعضائه رئيسا ً له بالتناوب.
مجلس المــديرين التنفيــذيين ،يتكون من المــدير العــام
رئيســـا ً وثمانية أعضـــاء غير متفرغين ،يتم تعيينهم من
جانب مجلس المحافظين من الدول اﻷعضــاء لمدة ثﻼث
1

تتمثـل الســـــلطـات الحصـــــرية لمجلس المحـافظين وفق اتفـاقيـة
إنشاء الصندوق في :تعيين المدير العام رئيس مجلس المديرين
التنفيــذيين وأعضــــــاء مجلس المــديرين التنفيــذيين ،وتحــديــد
مكافآتهم ومخصــــصــــاتهم ،وقبول اﻷعضــــاء الجدد ،وإيقاف

صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021

3

منظومــة الوحــدات التنظيميــة لﻺدارة التنفيــذيــة ،التي
تـتـكـون مـن الـمــديـر الـعــام رئـيـس مـجـلـس الـمــديـريـن
التنفيذيين وسـت دوائر تنفيذية متخصـصـة هي :الدائرة
اﻻقتصــــادية ،ومعهد التدريب وبناء القدرات ،والدائرة
المالية ،ودائرة اﻻســتثمار ،ودائرة الخدمات المســاندة،
ودائرة القــانونيــة واﻻمتثــال ،إضــــــافــة إلى وحــدة
اﻻســــتراتيجيـة والتقييم ،ووحـدة إدارة المخـاطر .كمـا
تتولى لجان اﻹدارة التنفيذية بصـفتها جهات اسـتشــارية
تقديم المشورة في اﻷمور الجوهرية ،وتتكون عضويتها
من كبار موظفي الصـندوق ذوي اﻻختصـاصـات ،وهذه
اللجان هي :لجنة القروض ،ولجنة اﻻســتثمار ،واللجنة
اﻹداريــة ،ولجنــة إدارة المخــاطر .تعمــل الوحــدات
التنظيميــة في الصــــنــدوق بــإطــار نظــام للضــــبط
الداخلي مترابط ومتكامل ،يشــتمل على لوائح تنظيمية،
وســـياســـات وقواعد ،وإجراءات عمل تنظم نشـــاطات
الصــندوق وعملياته ،وﻻ يتيح النظام التفرد بالقرار في
المسائل الجوهرية.
مكتـب التـدقيق الـداخلي ،الـذي يشــ ـكـل مكونـا ً هـامـا ً في
منظومة الضـــبط الداخلي ،حيث تحرص اﻹدارة العليا
على أن يؤدي دوره باســـتقﻼلية .تشـــمل مهام المكتب
تقييم فعـاليـة أنظمـة الضــــبط الـداخلي وأنشــــطـة إدارة
العضـوية ،وزيادة رأس المال ،وتوزيع الدخل ،وتعيين مراقبي
الحســـابات ،واعتماد الحســـابات الختامية ،والبت في تفســـير
أحكام اتفاقية الصندوق وتعديلها.
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المخـاطر والحوكمـة وفقـا ً لمنهجية معتمدة ،ويتواصــــل
مبـاشــــرة مع لجنـة المراجعـة والمخـاطر المنبثقـة عن
مجلس المديرين التنفيذيين.
التدقيق الخارجي ،الذي يشــكل حلقة هامة في منظومة
الحوكمـة ،حيـث يختص مجلس المحـافظين دون غيره
بتعيين مـدققي الحســــابـات الخـارجيين ،بتوصــــيـة من
مجلس المديرين التنفيذيين ،وﻻ تتيح اتفاقية الصــندوق
لمجلس المحافظين تفويض هذا اﻻختصـــاص ﻷي من
السلطات اﻷخرى بالصندوق.

مسـتقلة وإشـراف على المسـتوى المؤسـسـي للمخاطر
اﻹســـتراتيجية ،والمالية ،واﻻســـتثمارية ،والتشـــغيلية،
ومخاطر السـمعة ،فضـﻼً عن وضـع إجراءات مﻼئمة
وف ّعالة ﻹدارتها وفقا ً ﻹطار وسـياسـة تتناسب مع أنشطة
الصــندوق وطبيعة عملياته ،وتوجهاته اﻹســتراتيجية،
أخذاً باﻻعتبار ضـرورة توافر قدر مناسـب من المرونة
وبدائل للتعامل مع المتغيرات واﻷحداث.

تجـدر اﻹشـــــارة إلى أن الصــــنـدوق يتبنى أفضـــــل
الممـارســــات المتعـارف عليهـا دوليـا ً ﻹدارة المخـاطر
التي يمكن أن تؤثر في قــدرتــه على تحقيق أهــدافــه
اﻹســــتراتيج ّيــة ،وتطوير وتحــديــث مــا يطبّقــه من
إجراءات وتــدابير للوقــايــة أو الحــدّ من آثــار تلــك
المخاطر.
ترمي سـياسـة إدارة المخاطر في الصـندوق إلى ضـمان
ُحســــن إدارة المخاطر التي قد تُعيق قدرة الصــــندوق
على النهوض بمهمتـه وبلوغ أهـدافـه ،والمبـادرة بـاتخـاذ
مـا يلزم للحـدّ من تـداعيـات المخـاطر المحتملـة .كمـا
تســتهدف ســياســة إدارة المخاطر في الصــندوق العمل
على تــدارك اﻷحــداث الســــلبيــة المحتملــة من خﻼل
تحـديـد ،وقيـاس ،ورصـــــد ،ومراقبـة ،والتقرير عن
احتمالية الت ّعرض لمخاطر ضـمن الحدود والمسـتويات
المســــموح بهـا ،ورفع التقـارير لﻺدارة العليـا ومجلس
المـديرين التنفيـذيين ،وضــــمـان اتســـــاق مهـام إدارة
المخاطر في الصـــندوق مع الممارســـات الرائدة ،مما
يساعد على تعزيز اﻻنضباط المؤسسي في التعامل مع
المخاطر.
وبغرض تعزيز إطار الحوكمة بالصــندوق ،تم إنشــاء
وحدة إدارة المخاطر ضـمن البناء المؤسـسـي ،ل ّ
تعزيز
منظومة الحوكمة في الصــندوق لتشــمل ثﻼثة خطوط
دفــاع لجهــة إدارة المخــاطر ،تتمثــل في الوحــدات
التنظيميـة كخط دفـاع أول ،يليـه وحـدة إدارة المخـاطر
ـان ،ثم مكتـب التـدقيق الـداخلي كخط دفـاع
كخط دفـاع ث ٍ
ثـالـث .تهـدف الوحـدة إلى تـأصــــيـل مفهوم "اﻹدارة
الف ّعالة" للمخاطر الرئيسـة المرتبطة بنشـاط الصـندوق،
من خﻼل التركيز على محـددات مؤســــســــيـة ﻹنجـاز
اﻷعمال ،وضــمان جماعية اﻷداء ،والتأكيد على النهج
اﻻستباقي ﻹدارة المخاطر في الصندوق.
في هذا اﻹطار ،اســـتمرت وحدة إدارة المخاطر خﻼل
عـام  2021في العمـل على تعزيز وتطوير القـدرات
المؤســــســــية ﻹدارة المخاطر من خﻼل القيام بمراقبة
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021
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إ ط ا ر إ س ت ر ا تي ج ي ة ا ل ص ن د و ق
)(2025 – 2020

احتياجات الدول العربيّة اﻷعضاء ،وتزايد التحديات
المحلية واﻹقليمية والدولية ،بالقدر الذي يساهم في دعم
جهودها في تحديد أولويات العمل المطلوب والسياسات
المﻼءمة ﻹجراء اﻹصﻼحات النقدية والمالية
واﻻقتصادية ،والمضي قدما ً في برامجها التنموية.
أخذت التوجهات اﻻســتراتيجية للصــندوق باﻻعتبار ســبل
تعظيم اﻻســتفادة من المزايا النســبية التي يتمتع بها ،لكونه
المؤســــســــة النقـديـة اﻹقليميـة الوحيـدة بـالمنطقـة العربيـة،
وﻷهميـة الـدور الـذي يلعبـه كمركز للتﻼقي والتشـــــاور
لصــانعي الســياســات اﻻقتصــادية والمالية والنقدية ،إلى
جـانـب دوره في بنـاء القـدرات من خﻼل برامج التـدريـب
المتخصـصـة التي يقدمها معهد التدريب وبناء القدرات في
الصـــندوق لكوادر الدول اﻷعضــــاء .كذلك تشـــمل هذه
المزايـا متـانـة المركز المـالي للصــــنـدوق ،وثقـة الـدول
اﻷعضاء فيه.

لتحقيق الرؤية اﻻستراتيجية لصندوق النقد العربي،
ينطوي البعد اﻻستراتيجي للصندوق على أربعة خطط
استراتيجية خمسية ،تبدأ باستراتيجية 2025-2020
وتنتهي باستراتيجية .2040-2035

مﻼمح اﻻستراتيجية وإطارها العام
تؤكـد رؤيـة الصــ ـنـدوق  2040على كونـه "الشــــريـك
اﻷقرب للـدول العرب ـيّة في تفـاعلهـا مع التطورات لتعزيز
مســــيرة اﻻســــتقرار والتطوير اﻻقتصــــادي والمـالي
والنقـدي" .كمـا تؤطر هـذه الرؤيـة جهوده المســــتمرة
لتحقيق أهدافه المتضـمنة باتفاقية إنشـائه ،والتي تتمحور
حول "إرســــاء المقومات النقدية للتكامل اﻻقتصــــادي
العربي ودفع عجلة التنمية اﻻقتصـادية في جميع الدول
العربية".
اعتمد مجلس المحافظين رؤية  2040والخطة
اﻻستراتيجية للصندوق للفترة  ،2025 – 2020التي
تم إعدادها بما يتفق مع رؤية الصندوق خﻼل العقدين
القادمين ،وتعكس آمال وطموحات دوله اﻷعضاء،
وتتضمن خطط للتطوير المستمر في مجاﻻت عمله
وأنشطته لتواكب المتغيرات التي قد تطرأ على هذه
الطموحات ،حسب المتغيرات في الساحتين اﻹقليمية
والدولية .كذلك تأخذ استراتيجية الصندوق باﻻعتبار
نتائج تقييم المنجزات بإطار استراتيجيته السابقة ،إضافة
إلى دوره المستقبلي المأمول ﻻسيما في ظل تباين
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021

بــإطــار اســــتراتيجيتــه للفترة ) ،(2025-2020يولي
الصــ ـنـدوق اهتمـا ـما ً كبيراً باســــتغﻼل الفرص المتـاحـة
لتطوير وتعزيز قـدرتـه على اﻻســــتجـابـة لﻼحتيـاجـات
المتزايدة للدول اﻷعضـاء في توفير الدعم المالي ،وتقديم
المشــــورة والمعونــة الفنيــة في مجــاﻻت اﻹصــــﻼح
اﻻقتصـــادي ،وتلبية اﻻحتياجات المتنامية والمتنوعة في
مجـال التـدريـب وبنـاء القـدرات في مختلف المجـاﻻت
اﻻقتصادية ،والنقدية ،والمالية ،واﻹحصائية.
بهذا الصـــدد ،شـــكلت احتياجات الدول العربية ،مرجعاً
مهما ً للصـــندوق عند إعداد اﻹطار العام ﻻســـتراتيجيته
للفترة ) ،(2025 -2020حيـث ركز هـذا اﻹطـار على
اســتخﻼص وتحديد توقعات وتطلعات الدول اﻷعضــاء
خﻼل الفترة المــذكورة ،ومــا يتطلبــه ذلــك من تعزيز
لقنوات التواصل الف ّعال معها ،وتطوير قدراته ومبادراته
الرامية لمســـاعدة دوله اﻷعضـــاء ،إضـــافة إلى تطوير
نشـــاطه البحثي واﻹحصـــائي لتوفير بيانات اقتصـــادية
موثوقـة ،وتقـارير تحليليـة ،أكثر شــــمو ً
ﻻ وعمقـاً ،تـدعم
جهود صانعي السياسات والباحثين.
منحت مرونة الوسـائل المتاحة للصـندوق ،واتسـاع نطاق
أنشــــطتـه ميزة نســــبيـة أخرى تُ َم ِكنـه من التعـامـل مع
التحـديـات التي يمكن أن تواجههـا اقتصـــــادات الـدول
الـعـربـيــة ،بـمــا يـتـواكــب مـع اﻻتـجــاهــات والـتـطـورات
اﻻقتصــــادية والمالية العالمية ،واﻻنعكاســــات المحتملة
على القطـاعـات المـاليـة والمصــــرفيـة وأســــواق المـال
العربية.
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اﻷهداف اﻻستراتيجية
حقـيـق رؤيـتــه
يعـمــل صــــنــدوق النـقــد العـربي علـى ت ـ
اﻻســـتراتيجية من خﻼل تحقيق مجموعة من اﻷهداف،
تغطي مجـاﻻت متكـاملـة تشــــمـل :تعزيز فرص النمو
الشــامل ،وإرســاء مؤســســات اقتصــادية ومالية ونقدية
فعـالـة ،وتقويـة التعـاون والتكـامـل اﻻقتصــــادي العربي،
بـالتعـاون الوثيق مع المؤســــســـــات المـاليـة والنقـديـة
واﻻقتصـــادية اﻹقليمية والدولية اﻷخرى ذات الصـــلة،
فضﻼً عن تطوير قدرات وفعالية بنيانه المؤسسي.
تتمثل أهداف اســتراتيجية الصــندوق للفترة - 2020
 2025في :تطوير النشــــاط اﻹقراضــــي لدعم جهود
إصــــﻼح اﻻختﻼﻻت اﻻقتصــــاديـة والمـاليـة في الـدول
العربي ـة ،وتطوير القطــاع المــالي بمــا يــدعم دوره
ّ
كقاطرة للنمو والتنمية ،وتعزيز دور الصندوق كمركز
للتشــاور لصــانعي الســياســات اﻻقتصــادية والمالية
والنقدية ،وتعزيز دور الصندوق كمركز تميّز للمعرفة
وبناء القدرات

الوسائل واﻷنشطة لتحقيق اﻷهداف اﻻستراتيجية
يحرص الصـندوق ،بإطار اسـتراتيجيته للفترة -2020
 ،2025على رفع كفاءة اســــتخدام الوســــائل المتاحة،
واســــتحـداث وســــائـل جـديـدة تســــهم في تعزيز نتـائج
اﻷنشــــطــة المتنوعــة والمتطورة ،التي يقوم بــأدائهــا
للوصــول إلى أفضــل النتائج المرجوة ،وتحقيق أهداف
اﻻســـتراتيجية على النحو الذي يحقق طموحات الدول
اﻷعضاء.
في هـذا اﻹطـار ،تتضــــمن الوســـــائـل ،التي يعتمـدهـا
الصــــنــدوق لتحقيق الهــدف اﻷول الخــاص بتطوير
النشــاط اﻹقراضــي ،مجموعة من النوافذ اﻹقراضــية
لتقـديم الـدعم المـالي لمواجهـة العجز الكلي في ميزان
المـدفوعـات ،ودعم اﻹصــــﻼحـات الهيكليـة في قطـاع
مـاليـة الحكومـة والقطـاع المـالي والمصــــرفي ،ذلـك في
إطار النشـــاط اﻹقراضـــي الذي حددته اتفاقية إنشـــاء
الصــــندوق على رأس قائمة الوســــائل التي أتيحت له
لتحقيق أهداف إنشائه.
أما بالنســبة ﻷهم الوســائل التي يعتمد عليها الصــندوق
لتحقيق الهـدف الثـاني ﻻســــتراتيجيـة ،2025 – 2020
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المتمثــل في تطوير القطــاع المــالي ،بمــا يــدعم دوره
كقــاطرة للنمو والتنميــة ،فيــأتي في مقــدمتهــا البرامج
والمبـادرات التي يتبنـاهـا لتقويـة القطـاعـات المـاليـة والنقـديـة
والمصـــرفية بالدول العربية ،وتعزيز فرص الوصـــول
للتمويـل والخـدمـات المـاليـة ،حيـث تســــهم هـذه المبـادرات
والبرامج في تعميق القطاع المالي والمصــــرفي ،وتعزز
دوره في دعم فرص النمو الشـــامل وتحقيق اﻻســـتقرار
اﻻقتصــــادي والمالي .بهذا الســــياق ،اعتمد الصــــندوق
الوســــائـل التـاليـة لتحقيق الهـدف اﻻســــتراتيجي الخـاص
بتطوير القطاع المالي:
▪ تفعيـل مبـادرة تطوير أســــواق الســ ـنـدات بـالعمﻼت
المحلية في الدول العربيّة )تشــمل تقديم مشــورة فنيّة
للدول العربيّة ،وتقديم دورات تدريبية ،وتنظيم ورش
عمل(.
▪ إطﻼق برنـامج شــــامـل لتعزيز الشــــمول المـالي في
الدول العربية ،للمســـاعدة على بناء اﻹســـتراتيجيات
الوطنية للشــــمول المالي ،ومنظومة الخدمات المالية
الرقمية ،واسـتحداث برامج للتوعية والتثقيف المالي،
ووضـــع اﻷطر الﻼزمة لحماية مســـتهلكي الخدمات
المـاليـة ،وتعزيز القـدرات في مجـال توفير البيـانـات
واﻹحصـاءات المتعلقة بالخدمات المالية ،خاصـة تلك
المتعلقـة بمـدى اســــتفـادة المرأة ،والشــ ـبـاب ،ورواد
اﻷعمال ،والمنشـــآت متناهية الصـــغر والصـــغيرة
والمتوسطة ،من التمويل والخدمات المالية.
▪ تبني برامج لتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية
في الدول العربية.
▪ دعم برامج تنميـة منظومـة التقنيـات المـاليـة الحـديثـة،
بمـا يســــاهم في خلق البيئـة الحـاضــ ـنـة المﻼئمـة لنمو
صــ ـنـاعـة التقنيـات المـاليـة الحـديثـة ،وتطوير الخـدمـات
المـاليـة الرقميـة في الـدول العربيـة ،في إطـار بيئـة
تشريعية ورقابية مﻼئمة.
▪ إطﻼق مبادرات تختص بتعزيز وتقوية البنى
التحتية للقطاع المالي والمصرفي العربي ،بما
يشمل تطوير نظم اﻻستعﻼم اﻻئتماني ومركزية
المخاطر ،ونظم اﻹقراض المضمون ،إضافة إلى
إطﻼق مبادرات تهدف لدعم جهود الدول اﻷعضاء
بإطار تقوية التشريعات الرقابيّة وسياسات الرقابة
اﻻحترازية الكليّة.
▪ إطﻼق مؤشــر اﻻســتقرار المالي ،ومؤشــر الشــمول
المالي.

7

▪ إطﻼق أنشــ ـطـة تطوير قطـاع التمويـل المتوافق مع
الشــــريعـة لتحقيق حزمـة من اﻷهـداف ،منهـا :تعزيز
أنشـطة التمويل اﻹسـﻼمي ،وتطوير وتحديث أسـواق
المـال اﻹســــﻼميـة ،وتبـادل الخبرات من خﻼل تنظيم
الملتقيات وورش العمل.

المؤســـســـات اﻹقليمية والدولية ذات الصـــلة ،وتحديث
اﻻســــتراتيجيــة ،وتطوير الموقع
وتطوير أنشــــطــة
ّ
اﻹلكتروني للصـــندوق وإثراء محتواه الرقمي وتحديثه
باسـتمرار ،وتكثيف النشـاط اﻹعﻼمي للصـندوق ﻹبراز
اﻹصــﻼحات اﻻقتصــادية والمالية التي تقوم بها الدول
العربية ،وإطﻼق برامج وأنشطة مشتركة مع مؤسسات
العمـل العربي المشــــترك والجـامعـات العربيـّة ومراكز
اﻷبحاث ومنظمات المجتمع المدني.

العربيـة ودعم
▪ تعزيز اﻻنــدمــاج المــالي بين الــدول
ّ
ارتباطها مع تكتﻼت مالية أخرى.

كما يعتبر نشـــاط اﻻســـتثمار من اﻷدوات الهامة التي
يســـتخدمها الصـــندوق لتقديم الدعم لدوله اﻷعضـــاء،
حيث يتضـمن النشـاط قبول الودائع من الدول اﻷعضـاء
والمؤســــســـــات المــاليــة العربيــة ،وإدارة المحــافظ
اﻻســــتثمــاريــة نيــابــة عنهــا ،وتقــديم المعونــة الفنيــة
اﻻســـتثمارية .بهذا الصـــدد ،اعتمد الصـــندوق بإطار
سـعيه لتحقيق هذا الهدف ،مجموعة من الوسـائل تسـهم
فــي بــنــاء الــقــدرات فــي مــجــال إدارة اﻷمــوال
واﻻســتثمارات ،وتنمية نشــاط قبول الودائع من الدول
اﻷعضــاء والمؤســســات المالية العربية ،بما يتضــمن
توســيع قاعدة الجهات المودعة وتنوعها الجغرافي عن
طريق اســــتقطـاب أكبر عـدد من الـدول اﻷعضــــاء،
والمؤسـسـات والمنظمات العربيّة ،م ّما يسـهم في توسـيع
وتنويع مصـــــادر تمويـل هـذا النشـــــاط .كمـا اعتمـد
الصــــنـدوق خﻼل فترة اﻻســــتراتيجيـة ،مجموعـة من
اﻷنشـطة تكفل تنمية نشـاط إدارة المحافظ اﻻسـتثمارية،
بما يتضــمن تشــجيع الدول اﻷعضــاء والمؤســســات
والمنظمات العربية ،لﻼســتفادة من إمكانات الصــندوق
في إدارة احتياطاتها الخارجية ،حيث يوفر الصـــندوق
خدمات إدارة المحافظ اﻻستثمارية.

▪ مساعدة الدول اﻷعضاء لتطبيق المعايير الدولية ذات
الصلة وبناء القدرات فيها.

فيما يخص وسـائل تحقيق الهدف الثالث لﻼسـتراتيجية،
المتمثـل في تعزيز دور الصــــنـدوق كمركز للتشـــــاور
لصـانعي السـياسـات اﻻقتصـادية والمالية والنقدية ،فقد تم
اﻻخـذ في اﻻعتبـار اﻻســــتجـابـة للتغير الحـاصـــــل في
اتجاهات اﻻقتصــادات العالمية ،والتطورات المتســارعة
في مجـال اقتصـــــاد المعرفـة ،والرقمنـة ،فضــ ـ ً
ﻼ عن
التطورات الــديمغرافيــة وتبــاين محركــات اﻻقتصـــــاد،
والمنافســـة المرتقبة على الموارد ،ما يســـتدعي أن يعمل
الصـندوق بشـراك ٍة فعالة مع الدول العربيّة لتنسـيق مواقفها
في التعامل مع التكتﻼت اﻻقتصــادية اﻷخرى ،ومواجهة
التحديات ل ُنظمها المالية والمصرفية والنقدية.
بهذا الصــدد يركز الصــندوق في ســياق عمله لتحقيق
هذا الهدف على تعزيز دوره كمركز للحوار والمشورة
الفنية على صـــعيد ســـياســـات المالية العامة في الدول
العربيــة ،لــدعم جهودهــا في مجــاﻻت تطوير إدارة
اســــتراتيجيـّات الـدين العـام ،وتعزيز الشــــراكـات بين
القطـاعين العـام والخـاص ،وإصــــﻼح منظومـة الـدعم
وشــــبكــات اﻷمــان اﻻجتمــاعي ،ودعم اﻹصــــﻼح
الضـــريبي ،وتعزيز كفاءة اﻹنفاق العام .كما ســـيركز
الصـندوق على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية
والتنمويـة المحليـة واﻹقليميـة والـدوليـة ،وتفعيـل أطر
التعاون في المجاﻻت ذات اﻷولويّة لصانعي السياسات
في الدول العربيّة.
بخصــوص وســائل تحقيق الهدف اﻻســتراتيجي الرابع
المتمثل في تعزيز دور الصــندوق كمركز تم ّيز للمعرفة
وبنــاء القــدرات ،فقـد شــــملـت مجموعـة متنوعـة من
المســائل تندرج تحت المحاور الرئيســة لتحقيق الهدف
المنوه عنـه ،من أهمهـا :نشـــــاط التـدريـب لبنـاء وتعزيز
قدرات الكوادر الفنية العربيّة ،وتوســيع نطاق الفعاليات
وزيادة أعداد المســتفيدين من برامج التدريب من خﻼل
التوســـع في التدريب عن بُعد ،إضـــافة إلى اﻷنشـــطة
البحثية واﻹحصـائية التي تدعم صـانعي السـياسـات في
الدول العربيّة ،فضـ ـ ً
ﻼ عن بناء شـــراكات مع عدد من
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كذلك يحرص الصندوق على تطوير دوره كأمانة فنية
لمجلس محافظي المصـــارف المركزية ومؤســـســـات
النقـد العربيـة ومجلس وزراء المـاليـة العرب ،كـأحـد
الوسـائل التي يسـتخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة
بـالتنســــيق بين الـدول اﻷعضــــاء في المجـالين النقـدي
والمالي ،وتنسـيق مواقف الدول اﻷعضـاء في مواجهة
التحـديـات النقـديـة واﻻقتصـــــاديـة الـدوليـة ،بمـا يحقق
مصالحها المشتركة.
تمثـل اﻻجتمـاعـات الســــنويـة للمجلســــين إطـاراً هـامـا ً
لمنـاقشــــة عـدد من المواضــــيع التي تتصــــل بـأهـداف
الصـندوق مباشـرة ،إلى جانب القضـايا الراهنة المختلفة
التي يناقشها المجلسان.
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خﻼصة أنشطة الصندوق خﻼل عام 2021
يـأتي هـدف دعم ومســــاعـدة متخـذي القرار وصــــنـاع
السـياسـات اﻻقتصـادية في الدول العربية ،في المجاﻻت
اﻻقتصــادية المتخصــصــة ،في صــدارة قائمة أولويات
الصــــنــدوق ،حيــث تتركز أنشــــطتــه في المجــاﻻت
المرتبطة بالتطورات اﻻقتصادية والمالية والنقدية على
المســتويين اﻹقليمي والعالمي ،والتي تنعكس بصــورة
مبـاشــــرة أو غير مبـاشــــرة على اﻷداء اﻻقتصــــادي
العربي ،بما يسـهم في تعزيز قدرة صـانعي السـياسـات
ومتخذي القرار في الدول العربية على تحديد التحديات
وســـبل مواجهتها بما يوفر أســـاس يُ َم ِ ّكنهم من رســـم
السياسات وتحديد مسارات اﻹصﻼح الﻼزمة.
كـذلـك ،يولي الصــــنـدوق اهتمـامـا ً بتوفير المعلومـات
والبيـانـات والتحليـل اﻻقتصــــادي الـذي يُ َم ِ ّكن المهتمين
بالشـؤون اﻻقتصـادية العربية والباحثين من مناقشـة أهم
القضـايا اﻻقتصـادية التي تواجه الوطن العربي ،إضـافةً
إلى تمكين صــانعي الســياســات في الدول العربية من
وضــع اﻻســتراتيجيات المســتقبلية اســتناداً إلى أســس
علمية وموضوعية.
منذ بداية جائحة كوفيد 19-اســــتثمر الصــــندوق جزء
كبير من إمكـاناته لتخفيف عبء تداعيـات الجـائحـة على
اقتصـادات دوله اﻷعضـاء ،حيث كثف جهوده المتعلقة
بدراسة هذه التداعيات وانعكاساتها على الدول العربية.
ومنـذ بـدايـة عـام  ،2021بـدأ الصــــنـدوق مرحلـة جـديـدة
لــدعم جهود دولــه اﻷعضـــــاء في مرحلــة التعــافي
للمســــاعـدة على العودة مجـدداً للمســــارات اﻻعتيـاديـة
للنمو ،ومعالجة أثار اﻷزمة.
في ضــــوء ذلك ،واكب الصــــندوق خﻼل عام 2021
الظروف اﻻسـتثنائية التي شـهدتها اﻻقتصـادات العربية
جراء جائحـة كوفيـد ،19-حيـث تم مواصــــلـة تســــخير
كافة الوســــائل واﻹجراءات التي يعتمدها الصــــندوق
لمواجهـة الظروف والتطورات غير اﻻعتيـاديـة ،منهـا
اﻹجراءات الســريعة لﻺقراض ،وإجراء المشــاورات
"عن بُ ْعد" لﻼتفاق مع الســـلطات المعنية بالدول طالبة
اﻻسـتفادة من موارد الصـندوق حول برامج اﻹصـﻼح
التي يتم دعمهـا بـالقروض المعمول بهـا ،أو ســــحـب
دفعـات من قروض متعـاقـد عليهـا ،ويتطلـب ســــحبهـا
وقوف الصــــندوق على ســــير تنفيذ عناصــــر برامج
اﻹصﻼح المتفق عليها.
بهذا الصــدد ،اســتجاب الصــندوق لكافة طلبات الدول
العربية ،التي تقدمت بها خﻼل عام  ،2021للحصــول
على تسهيﻼت مالية لدعم برامج إصﻼح في المجاﻻت
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021

9

اﻻقتصــــاديـة والنقـديـة والمـاليـة ،ومواجهـة العجز الكلي
في موازين مـدفوعـاتهـا .بهـذا الصـــــدد ،كـذلـك تمـت
اﻻســــتجـابـة للطلبـات المقـدمـة من الـدول اﻷعضـــــاء
للحصــــول على تســــهيﻼت بإطار دعم البيئة المواتية
للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة ،ومواجهة المواقف
الطارئة بميزان المدفوعات ،أو تلك التي تتضمن طلب
ســــحـب دفعـات قروض قـائمـة .كـذلـك ،تم اﻻتفـاق على
مجموعة من برامج اﻹصــــﻼح التي تم دعمها بموارد
الصندوق.
كذلك ،أولى الصـــندوق اهتماما ً خاصـ ـا ً بتعزيز قدرات
الدول العربية على انتهاج سـياسـات مالية ترمي لتحقيق
اﻻســ ـتـدامـة المـاليـة ،وتتضــــمن آليـات وبرامج للحمـايـة
اﻻجتمــاعيــة ،لصـــــالح الفئــات اﻷقــل دخ ً
ﻼ ،وتعزيز
إمكانات النمو من خﻼل اﻹنفاق الذي يدعم اﻹصـﻼحات
الهيكلية ،وضـمان استمرارية الموارد العامة على المدى
المتوسط.
في هذا السـياق ،كان من أولويات الصـندوق خﻼل عام
 ،2021مساعدة دوله اﻷعضاء على تنفيذ اﻹصﻼحات
الراميـة لزيـادة التنوع اﻻقتصـــــادي ،وتعميق درجـة
الشــــمول المـالي ،وتهيئـة بيئـة مواتيـة للمشــــروعـات
الصـغيرة والمتوسـطة لتمكينها من اﻻضـطﻼع بدورها
الحيوي في تحقيق النمو اﻻقتصـــادي المســـتدام وخلق
فرص العمل المنتج.
جاء في مقدمة اﻹصــــﻼحات التي دعمها الصــــندوق
خﻼل عــام  ،2021تلــك المتعلقــة بتعزيز وصــــول
المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة للتمويل ،وتعزيز
النظم الضريبية ،ومعالجة تحديات ضيق الحيز المالي
بـالموازنـة العـامـة نتيجـة الحزم التحفيزيـة التي تبنتهـا
حكومات الدول العربية اﻷعضــاء ،واحتواء المخاطر
التي تهـدد اﻻســــتقرار المـالي ،بمـا في ذلـك التهـديـدات
التي يتعرض لهـا اﻷمن اﻹلكتروني ،لمواجهـة تحـديـات
القطاع المالي والمصـــرفي ،الذي يشـــهد تحوﻻً كبيراً
نحو الرقمنة ،والتوســـع في اســـتخدام التقنيات المالية
والتحديات المرتبطة بها.
في نفس الوقت ،يدعم الصندوق توجهات الدول العربية
المتعلقة باﻹصـﻼحات الهيكلية وتبني السـياسـات الرامية
لرفع اﻹنتاجية ،والبناء على المكتسبات الناتجة عن هذه
اﻹصـــﻼحات ،من خﻼل تشـــجيع اﻻبتكارات ،ونشـــر
التقنيات ،وزيادة المشـاركة في سـوق العمل ،خاصـة من
جانب النســــاء والشــــباب ،وتعزيز اﻻســــتثمارات في
التدريب لزيادة فرص العمل.
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من جـانـب آخر ،ركز الصــ ـنـدوق خﻼل عـام ،2021
ضـمن اسـتراتيجيته للفترة  ،2025-2020على اﻷنشـطة
التي تســــهم في تعزيز منعـة اﻻقتصــــادات العربيـة في
مواجهـة التحـديـات النـاجمـة عن اﻷزمـات بـأشــــكـالهـا
المختلفة ،بإطار النهج اﻻســــتباقي والرؤية المســــتقبلية
التي تتسم بها منهجيات عمله على كافة اﻷصعدة.
في إطار نشاطه اﻹقراضي ،وافق الصندوق خﻼل عام
 2021على تقديم خمسة قروض جديدة لكل من المملكة
اﻷردنية الهاشمية )قرضين( ،والجمهورية التونسية،
والمملكة المغربية ،وجمهورية مصر العربية ،بقيمة
إجمالية بلغت  147.683مليون د.ع.ح ،.تعادل نحو
 623مليون دوﻻر أمريكي ،من أجل تلبية احتياجات
التمويل الطارئة ودعم جهود اﻹصﻼح اﻻقتصادي
والمالي في ظل التحديات الراهنة.
تتمثـل القروض التي تم الموافقـة عليها خﻼل عام 2021
في قرضـين للمملكة اﻷردنية الهاشـمية أحدهما تعويضي
بقيمـة  14.770مليون د.ع.ح ،.واﻵخر بـإطـار تســــهيـل
دعم البيئة المواتية للمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة
بـقـيـمــة  13.290مـلـيـون د.ع.ح ،.وقـرض تـعـويضــــي
للجمهوريـة التونســ ـيـة بقيمـة  19.175مليون د.ع.ح،.
وقرض للمملكـة المغربيـة بـإطـار تســــهيـل دعم البيئـة
المواتيـة للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســ ـطـة بقيمـة
 12.748مليون د.ع.ح ،.إضــافة إلى قرض تعويضــي
لجمهورية مصــر العربية بقيمة  87.7مليون د.ع.ح .تم
ســـحب المبالغ المخصـــصـــة لثﻼثة من هذه القروض،
وســـيتم الســـحب على القرضـــين اﻵخرين خﻼل عام
 ،2022بعد استكمال إجراءات التعاقد.
كذلك وافق الصــــندوق على ســــحب دفعات قروض
ســبق تقديمها للدول اﻷعضــاء ،بنا ًء على ســير تنفيذ
برامج اﻹصــــﻼح المـدعومـة بتلـك القروض ،بقيمـة
إجمالية بلغت  95.925مليون د.ع.ح .بهذا الصــــدد،
وافق الصـــندوق على ســـحب الجمهورية التونســـية
الدفعة الثانية من قرض تسـهيل التصـحيح الهيكلي في
القطـاع المـالي والمصــــرفي البـالغـة  9.588مليون
د.ع.ح ،.وسـحب جمهورية مصـر العربية قيمة الدفعة
الثانية من قرض تسـهيل التصـحيح الهيكلي في قطاع
مالية الحكومة البالغة  65.775مليون د.ع.ح ،.فضﻼً
عن الموافقـة على ســــحـب المملكـة المغربيـة الـدفعـة
الثانية من قرض تسـهيل التصـحيح الهيكلي في قطاع
مالية الحكومة ،البالغة  20.562مليون د.ع.ح.
بخصـوص المعونة الفنية التي قدمها الصـندوق لدوله
اﻷعضاء خﻼل عام  ،2021فقد غطت المجاﻻت ذات
الصــــلـة بـأنشــــطتـه مثـل تطوير البنيـة التحتيـة للقطـاع
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المالي والمصــــرفي وأســــواق الســــندات الحكومية،
وتعزيز قـدرات الـدول العربيـة على تحقيق الشــــمول
المـالي بـإطـار مبـادرة الشــــمول المـال التي يتبنـاهـا
الصــندوق ،وتطوير وتعزيز القدرات في مجال إعداد
اﻹحصــــــاءات اﻻقتصــــــاديــة وتطبيق المنهجيــات
اﻹحصــــــائيــة الــدوليــة ،بــإطــار المبــادرة العربيــة
لﻺحصــــاءات "عربســــتات" ،وغيرها من المجاﻻت
ذات الصلة.
ركز الصـندوق ،بإطار المسـاعدات الفنية المقدمة منه
للدول اﻷعضــــاء خﻼل عام  ،2021على اﻷنشــــطة
المتعلقـة بتطوير الســــيـاســــات ،وتصــــميم البرامج،
وتعـزيز المـهــارات ،وتقـويــة القــدرات علـى تطـبيق
وتنفيذ وقياس كفاءة الســياســات ،إضــافة إلى التطوير
المؤســســي ،بما يســاعد على تحســين جودة تصــميم
ووضـــع برامج اﻹصـــﻼح والتصـــحيح الهيكلي ،من
أجل إصﻼح اﻷوضاع اﻻقتصادية ،وتوجيه السياسات
نحو تحقيق اﻷهداف التنموية المنشودة.
كما كثف الصـــندوق نشـــاطاته المتعلقة بالتوســـع في
اســــتخـدام التقنيـات المـاليـة الحـديثـة في المجـاﻻت
اﻻقتصــادية ،والمالية ،والمصــرفية ،وتعزيز قدرات
الـدول العربيـة في تطبيقهـا واﻻســــتفـادة من التجـارب
العالمية في هذا المجال ،إضـــافة إلى اﻻســـتمرار في
تقديم الدعم من خﻼل أنشطته الرامية لتطوير اﻷنظمة
المالية في الدول العربية.
كذلك ،اســتمر الصــندوق خﻼل عام  2021في إنجاز
المهـام المرتبطـة بـدوره كـأمـانـة فنيـة لمجلس محـافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،إضافة
لتولي اﻷمـانـة الفنيـة للجـان وفرق العمـل المنبثقـة عنـه.
كمـا يتولى الصــــنـدوق مهـام اﻷمـانـة الفنيـة لمجلس
وزراء المالية العرب.
بالنسبة لنشاط التدريب وبناء القدرات ،الذي يقوم به
الصندوق من خﻼل معهد التدريب وبناء القدرات التابع
له ،فقد تم تصميم البرنامج التدريبي لعام  ،2021بحيث
يأخذ باﻻعتبار التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد،19-
وما ترتب عنها من تداعيات ،وكيفية التعامل مع
المستجدات خﻼل مرحلة التعافي من الجائحة ،حيث
تمكن الصندوق من إعادة جدولة الدورات التي تعذر
عقدها خﻼل فترة اﻹغﻼق التي شهدها عام  ،2020حيث
تم خﻼل عام  2021عقد  52دورة تدريبية" ،عن ُب ْعد".
استفاد منها  1,521متدربا ً من الكوادر الرسمية العربية.
بذلك ،وصـــل عدد المســـتفيدين من الدورات التدريبية
التي قدمها الصــــندوق ،منذ إنشــــائه ،وحتى نهاية عام
 ،2021إلى  15,559متدربا ً.
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بــالـنســـــبــة لـلـتـقــاريـر ،وأوراق الـعـمــل والـبـحـوث
والدراســات ،والنشــرات والكتب ،واﻷدلة اﻹرشــادية
التي أصــــدرها الصــــندوق خﻼل عام  ،2021فقد بلغ
عددها  82إصــداراً ،منها  28إصــداراً تناولت قضــايا
ومـوضــــوعــات تـخـتـص بـتـطـويـر الـقـطــاع الـمــالـي
والمصـــرفي فضـ ـﻼً عن اﻻســـتقرار المالي في الدول
العربية.
هـدفـت إصــــدارات الصــــنـدوق إلى تعزيز جهوده في
مسـاعدة متخذي القرار وصـناع السـياسـات اﻻقتصـادية
في الدول العربية ،ومواكبة اهتمامات دوله اﻷعضـاء،
في إطار استراتيجيته للفترة ).(2025-2020
كما تضــــمنت اﻹصــــدارات  19كتيبا ً تعريفيا ً ،هدفت
لزيادة الوعي اﻻقتصادي والمالي لدى النشء العربي.
فيما يخص نشــاط الصــندوق في مجال اﻻســتثمار ،فقد
عال
حافظ الصــــندوق خﻼل عام  2021على مســــتوى ٍ
نســــبيـا ً ﻷرصـــــدة الودائع المقبولـة من الـدول العربيـة
اﻷعضـاء ﻻسـتثمارها نياب ًة عنهم .كما واصـل الصـندوق
نهجه في إتباع سـياسـة واسـتراتيجية اسـتثمار محافظة
في إدارة أموال ومخاطر المحافظ اﻻســـتثمارية ،تلتزم
بمقررات بـازل ) (IIIﻹدارة المخـاطر ،ســـــاهمـت في
حماية رأس المال المســـتثمر واﻻســـتمرار في تحقيق
عوائـد إيجـابيـة مســــتقرة على المســــتوى الكلي ،مع
المحافظة على نسب متدنية من المخاطر اﻻستثمارية.
كما اســتمر الصــندوق ضــمن نشــاطه اﻻســتثماري في
توظيف موارده الذاتية ،إضــافة إلى نشــاطه في اســتثمار
جزء من أموال برنـامج تمويـل التجـارة العربيـة ،واﻷموال
المجمعــة في الحســـــاب الموحــد للمنظمــات العربيــة
المتخصــصــة ،وكذلك اﻹشــراف على الجزء المدار من
أطراف خارجية ،وفقا ً لســياســة واســتراتيجية اﻻســتثمار
المعتمدة ﻹدارة كل منها.
بخصــوص مســاهمة الصــندوق في رأســمال برنامج
تمويـل التجـارة العربيـة ،فقـد بلغـت قيمـة الطلبـات التي
وردت إلى البرنامج منذ إنشـــائه وحتى نهاية ديســـمبر
 ،2021حوالي  19.4مليــار دوﻻر أمريكي ،لتمويــل
صــــفقـات تجـاريـة قيمتهـا حوالي  25.6مليـار دوﻻر
أمريكي ،حيـث وافق البرنـامج على تمويـل  18.9مليـار
دوﻻر أمريكي ،كما بلغت قيمة السـحوبات خﻼل الفترة
المذكورة حوالي  18.3مليار دوﻻر أمريكي.
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نشاط الصندوق في مجال اﻹقراض
انطﻼقـا ً من دوره المحــدد بــاتفــاقيــة إنشـــــائــه ،يعمــل
الصـــندوق ،من خﻼل نشـــاطه اﻹقراضـــي ،على دعم
برامج اﻹصـﻼح اﻻقتصـادي والهيكلي في الدول العربية
اﻷعضـــاء ،في المجاﻻت ذات الصـــلة بمهامه ،وتقديم
الـدعم الفني الﻼزم لتصــــميم هـذه البرامج ،بـالســــرعـة
والكفاءة المناســــبتين ،بهدف المســــاعدة على إرســــاء
مقومات اســتقرار اﻻقتصــاد الكلي ،ومعالجة اختﻼﻻت
موازين المدفوعات ،ومســـاندة الجهود الرامية إلى تنفيذ
اﻹصــﻼحات المطلوبة في عدد من القطاعات لتحســين
كفـاءة اســــتخـدام الموارد ،وتعزيز فرص تحقيق النمو
اﻻقتصــادي الشــامل والمســتدام .كذلك ،يســاهم النشــاط
اﻹقراضـي للصـندوق بشـكل أسـاسـي في تحقيق أهداف
اســتراتيجيته للفترة  ،2025 -2020من خﻼل تســخير
إمكاناته وتطويرها باســـتمرار لتتواكب مع اﻻحتياجات
المتغيرة والمتنامية لدوله اﻷعضاء.

أنواع القروض والتسهيﻼت
تتضـمن القروض والتسـهيﻼت التي يوفرها الصـندوق
مجموعتين رئيســــتين ،تســــهم قروض المجموعــة
اﻷولى في معـالجـة اﻻختﻼﻻت في موازين مـدفوعـات
الـدول اﻷعضــــاء ،في حين تقـدم قروض المجموعـة
الثـانيـة لـدعم إصــــﻼحـات في عـدد من القطـاعـات
اﻻقتصادية.
تتمثل القروض والتســهيﻼت التي يوفرها الصــندوق
لمعــالجــة اﻻختﻼﻻت في موازين مــدفوعــات الــدول
اﻷعضــــاء ،في :القرض التلقـائي ،والقرض العـادي،
والقرض الممتـد ،والقرض التعويضــــي ،وتســــهيـل
النفط ،وتسهيل السيولة قصير اﻷجل.
بالنســـبة للقرض التلقائي ،يُقدم للمســـاهمة في تمويل
العجز الكلي في ميزان مـدفوعـات الـدولـة العضــــو
وبحجم ﻻ يزيـد عن  75في المـائـة من اكتتـابهـا في
رأســـمال الصـــندوق المدفوع بعمﻼت قابلة للتحويل.
يبلغ أجـل هـذا القرض ثﻼث ســــنوات ،وﻻ يشــــترط
للحصـــول عليه اتفاق الدولة العضـــو المقترضـــة مع
الصـندوق على برنامج تصـحيحي لتخفيف العجز في
ميزان المدفوعات.
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بالنسـبة للقرض العادي ،فيقدم للدولة العضـو المؤهلة
لﻼقتراض عنـدمـا تزيـد حـاجتهـا من الموارد عن 75
في المــائــة من اكتتــابهــا المــدفوع بــالعمﻼت القــابلــة
للتحويـل ،ذلـك في حـدود  100في المـائـة من اكتتـاب
الـدولـة العضــــو المـدفوع بـالعمﻼت القـابلـة للتحويـل،
حيث يمكن توســــيعه ،بحد أقصــــى  175في المائة،
بإضـــافة حدود القرض التلقائي .يشـــترط للحصـــول
عليـه اﻻتفـاق مع الـدولـة العضــــو المقترضـــــة على
برنامج تصــحيح مالي يمتد ســريانه لفترة ﻻ تقل عن
سـنة .وتسـتهدف السـياسـات واﻹجراءات المضـمنة في
هـذا البرنـامج العمـل على إعـادة التوازن المـالي بهـدف
تخفيض العجز في ميزان المدفوعات .تسـدد كل دفعة
من القرض العــادي خﻼل فترة خمس ســــنوات من
تاريخ سحبها.
فيمـا يخص القرض الممتـد ،فيقـدم للـدولـة العضــــو
المؤهلـة لﻼقتراض في حـالـة وجود عجز مزمن في
مـيـزان الـمــدفـوعــات ،نــاجـم عـن خـلــل هـيـكـلـي فـي
اقتصـادها .ويُشـترط لتقديم القرض ،اﻻتفاق مع الدولة
العضـو على برنامج تصـحيح اقتصـادي شـامل يغطي
فترة زمنيـة ﻻ تقـل عن ســــنتين .ويقـدم القرض الممتـد
بحـدود  175في المـائـة من اكتتـاب الـدولـة العضــــو
المـدفوع بـالعمﻼت القـابلـة للتحويـل ،ويمكن توســــيعـه
إلى  250في المـائـة ،كحـد أقصــــى ،بـإضــــافـة حـدود
القرض التلقـائي .وتســــدد كـل دفعـة منـه خﻼل ســــبع
سنوات من تاريخ سحبها.
فيما يتعلق بالقرض التعويضـي ،فيُقدم لمسـاعدة الدولة
العضــــو التي تعــاني من موقف طــارئ في ميزان
المـدفوعـات ،نـاتج عن هبوط في عـائـدات صــــادراتهـا
من الســــلع والخــدمــات و/أو زيــادة كبيرة في قيمــة
وارداتـهــا مـن الـمـنـتـجــات الـزراعـيــة ،نـتـيـجــة تـردي
مســـتويات اﻹنتاج المحلي من المحاصـــيل الزراعية.
يبلغ الحـد اﻷقصــــى لهـذا القرض ،الـذي يقـدم بـأجـل
ثﻼث ســــنوات 100 ،في المـائـة من اكتتـاب الـدولـة
العضـــو المدفوع بالعمﻼت القابلة للتحويل .يُشـــترط
للحصــول على القرض التعويضــي أن يكون كﻼً من
الهبوط في الصــــــادرات أو الزيــادة في الواردات
الزراعيـة أمراً طـارئـا ً ومؤقتـا ً .يســـــدد مبلغ القرض
خﻼل ثﻼث سنوات من تاريخ السحب.
فيما يخص تســــهيل النفط ،فقد تم إنشــــائه بنا ًء على
قرار مجلس المحافظين رقم ) (3لســـنة  ،2007الذي
تم اعتمــاده بنــا ًء على توصــــيــة مجلس المــديرين
التنفيذيين الواردة بقراره رقم ) (1لسـنة  ،2007كآلية
إقراض مؤقتة لمدة خمس ســــنوات من بدئها ،لتوفير
الـدعم للـدول اﻷعضـــــاء المتـأثرة بـارتفـاع أســــعـار
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الواردات من المنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعي،
ومســـاعدتها على تنفيذ اﻹصـــﻼحات المناســـبة التي
تعزز قـدرتهـا على مواجهـة الصـــــدمـات الخـارجيـة.
تضــــمنـت القواعـد المنظمـة لمنح القروض في إطـار
تســــهيل النفط ،أن يُقدم التســــهيل للدول المؤهلة بحد
أقصــــى قـدره  100في المـائـة من اﻻكتتـاب المـدفوع
بالعمﻼت القابلة للتحويل ،ويمكن تقديمه بحد أقصـــى
يبلغ  200في المـائـة من اﻻكتتـاب المـدفوع بـالعمﻼت
القـابلـة للتحويـل ،شــــريطـة اتفـاق الـدولـة العضــــو مع
الصـندوق على تنفيذ برنامج إصـﻼحي .يسـدد القرض
في إطـار تســــهيـل النفط خﻼل فترة أقصـــــاهـا أربع
سنوات من تاريخ السحب.
بموجــب قرار مجلس الم ـديرين التنفيــذيين رقم )(2
لســـنة  ،2017بتاريخ  13مارس  ،2017تم الموافقة
على توصـــيات لجنة القروض باعتبار تســـهيل النفط
منتهي العمـل بـه ،والنظر في إمكـانيـة إعـادة العمـل
بالتســهيل مســتقبﻼً بحســب تطورات أســعار النفط في
اﻷسـواق العالمية ،بعد موافقة مجلس المحافظين على
إعادة العمل به.
فيما يتعلق بتسـهيل السـيولة قصـير اﻷجل ،فيمثل آلية
إقراض لمســــاعـدة الـدول اﻷعضــــاء على مواجهـة
تحـديـات مؤقتـة في الســــيولـة بســــبـب التطورات في
اﻷســــواق المـاليـة العـالميـة .تُقـدم القروض في إطـار
التسـهيل بإجراءات سـريعة ودون اشـتراط اﻻتفاق مع
الدولة العضـو المؤهلة على برنامج إصﻼح ،ذلك بحد
أقصــــى يبلغ  100في المـائـة من اﻻكتتـاب المـدفوع
بعمﻼت قابلة للتحويل ،ويتم سـحب مبلغ القرض دفعة
واحدة أو على دفعات حســــب رغبة الدولة العضــــو
المقترضــة ،وتســدد كل دفعة منه بعد ســتة أشــهر من
تاريخ ســحبها ،مع إمكانية تمديد اﻷجل نفســه لمرتين
كحد أقصى.
جدير بالذكر ،أن تســـهيل الســـيولة قصـــير اﻷجل تم
إنشــــائـه بنـا ًء على قرار مجلس المحـافظين رقم )(4
لســــنـة  .2009كمـا تم اعتمـاد القواعـد المنظمـة للعمـل
بـالتســــهيـل بموجـب قرار مجلس المـديرين التنفيـذيين
رقـم ) (13لســــنــة  .2009بـمـوجــب قـرار مـجـلـس
المــديرين التنفيــذيين رقم ) (2لعــام  ،2017وتمــت
الموافقة على تمديد العمل بالتســـهيل لفترة مؤقتة تمتد
لثﻼث ســــنوات ،والنظر بعـدهـا في تفعيـل التســــهيـل
بصــــفـة دائمـة أو مـد العمـل بـه لفترة مؤقتـة أخرى أو
إيقاف العمل به.
أمــا الـمـجـمـوعــة الـثــانـيــة الـتـي تـتـعـلـق بــالـقـروض
والتســهيﻼت المتاحة لدعم اﻹصــﻼحات في عدد من
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القطاعات اﻻقتصـــادية ،فتشـــمل تســـهيل التصـــحيح
الهيكلي في القطـاع المـالي والمصــــرفي ،وتســــهيـل
التصــحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة ،وتســهيل
اﻹصــــﻼح التجـاري ،وتســــهيـل دعم البيئـة المواتيـة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالنسـبة لتسـهيل التصـحيح الهيكلي ،بدأ العمل به في
عـام  ،1998حيـث ت ُ َر ّكِز القروض المقـدمـة في إطـاره
على دعم اﻹصـــﻼحات التي تنفذها الدول اﻷعضـــاء
المقترضـة في القطاع المالي والمصـرفي ،وفي قطاع
مالية الحكومة .يُشــترط لتقديم القروض في إطار هذا
التسـهيل ،أن يكون العضـو المقترض قد بدأ بمباشـرة
جهود اﻹصــــﻼح الهيكلي ،وحقق قـدراً منـاســــبـا ً من
اﻻســــتقرار اﻻقتصــــادي الكلي .يُمنح التســــهيل بعد
اﻻتفاق على برنامج إصـﻼح هيكلي يشـرف الصـندوق
على متابعة تنفيذه.
بموجـب قرار مجلس المحـافظين رقم ) (2009/4تم
الفصل بين شقي التسهيل )القطاع المالي والمصرفي،
وقطاع مالية الحكومة( ليبلغ الحد اﻷقصـى لﻼقتراض
بإطار كل شــــق  175في المائة من اكتتاب العضــــو
المـدفوع بـالعمﻼت القـابلـة للتحويـل ،وتســــدد كـل دفعـة
من القرض على مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها.
بخصـــوص تســـهيل اﻹصـــﻼح التجاري ،الذي أقره
مجلس محافظي الصـــندوق في عام  ،2007من أجل
توفير الدعم للدول اﻷعضـاء لمواجهة اﻷعباء التي قد
تترتب على سـياسـات وإجراءات اﻹصـﻼح التجاري،
ودعم اﻹصــــﻼحـات الضــــروريـة لرفع قـدرتهـا على
اﻻســـتفادة من القروض التي تقدمها اﻷســـواق المالية
الــدوليــة ،بهــدف تعزيز النمو وخلق فرص العمــل
المنتج .يُقدم التسـهيل بحد أقصـى قدره  175في المائة
من اكتتـاب الـدولـة العضــــو المـدفوع بـالعمﻼت القـابلـة
للتحويـل ،بعـد اﻻتفـاق معهـا على برنـامج إصــــﻼح
هيكلي مناسـب ،يتولى الصـندوق متابعة تنفيذه .تسـدد
كـل دفعـة من القرض على مـدى أربعـة ســــنوات من
تاريخ سحبها.
أما بالنسـبة لتسـهيل دعم البيئة المواتية للمشـروعات
الصــغيرة والمتوســطة ،فقد اســتحدثه الصــندوق في
عام  ،2016لدعم اﻹصﻼحات في قطاع المشروعات
الصــــغيرة والمتوســــطـة ،ﻷهميـة الـدور الـذي تلعبـه
الشــــركـات العـاملـة بهـذا القطـاع في دفع عجلـة النمو
اﻻقتصــــادي وتوفير فرص العمل .تقدم القروض في
إطـار التســــهيـل بحـدود  100في المـائـة من اﻻكتتـاب
المـدفوع بـالعمﻼت القـابلـة للتحويـل ،وتســــدد كـل دفعـة
من القرض على مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها.
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021
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طلبات القروض الجديدة والتزامات القروض
تسلم الصندوق خﻼل عام  2021خمس طلبات من الدول
العربية اﻷعضــاء لﻼســتفادة من موارد الصــندوق ،لدعم
ـميـزان الـمــدفـوعــات ،ودعـم بـرامـج إصــــﻼح ـتـتبـنــاهــا
الحكومات في مجاﻻت اقتصـــادية مختلفة .بهذا الصـــدد،
وافق الصــ ـنـدوق ،في عـام  ،2021على تقـديم خمســــة
قروض لــدولــه اﻷعضـــــاء ،بلغــت قيمتهــا اﻹجمــاليــة
 147.683مليون د.ع.ح ،.تمثلـت في قرضــــين للمملكـة
اﻷردنيـة الهـاشــــميـة أحـدهمـا تعويضــــي بقيمـة 14.770
مليون د.ع.ح ،.والثاني بإطار تســهيل دعم البيئة المواتية
للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة بقيمة  13.290مليون
د.ع.ح ،.وقرض تعويضـــي للجمهورية التونســـية بقيمة
 19.175مـلـيـون د.ع.ح ،.وقـرض لـلـمـمـلـكــة الـمـغـربـيــة
بإطار تســهيل دعم البيئة المواتية للمشــروعات الصــغيرة
والمتوســــطــة بقيمــة  12.748مليون د.ع.ح ،.وقرض
تعويضــــي لجمهوريـة مصــــر العربيـة بقيمـة 87.700
مليون د.ع.ح.
بإضـافة قيمة القروض الجديدة التي وافق الصـندوق على
تقـديمهـا لـدولـه اﻷعضــــاء في عـام  2021إلى رصــ ـيـد
القروض المقدمة منذ بداية نشـــاطه اﻹقراضـــي في عام
 ،1978يصـــــل إجـمــالـي قـيـمــة الـقـروض الـتـي وافـق
الصــندوق على تقديمها لدوله اﻷعضــاء ،حتى نهاية عام
 ،2021إلى نحو  2.8مليـار د.ع.ح ،.تعـادل نحو 11.3
مليار دوﻻر أمريكي.
اســــتفـادت أربع عشــــرة دولـة عربيـة من القروض التي
قـدمهـا الصــ ـنـدوق ،خﻼل الفترة  ،2021 -1978والبـالغ
عددها  196قرض ـا ً .يبين الجدول )أ ،(1-ضــمن الملحق
رقم ) ،(1تفاصيل هذه القروض ،حسب السنوات والدول
المستفيدة.
يبين الشــــكل ) (2التوزيع النســــبي للقروض ،حســــب
أنواعهــا ،خﻼل الفترة  ،2021 -1978حيــث جــاءت
الـقـروض الـتـي تــدعـم مـيـزان الـمــدفـوعــات )الـقـروض
التلقـائيـة ،والعـاديـة ،والتعويضــ ـيـة ،والممتـدة( في مقـدمـة
التســـهيﻼت التي وافق الصـــندوق على تقديمها منذ بداية
نشــــاطـه اﻹقراضــــي في عـام  ،1978وحتى نهـايـة عـام
 ،2021بحصــــة بلغـت نحو  56.7في المـائة من إجمـالي
القروض ال ُمقد ََمة خﻼل تلك الفترة ،تليها قروض تســهيل
التصــــحيح الهيكلي بشــــقيـه الخـاصــــين بـالقطـاع المـالي
والمصــرفي وقطاع مالية الحكومة ،بحصــة بلغت 34.6
في المائة ،ثم تســـهيل اﻹصـــﻼح التجاري بنحو  2.4في
المائة ،في حين بلغت نســبة القروض الممنوحة في إطار
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تسهيل النفط إلى إجمالي القروض حوالي  1.2في المائة،
ونسـبة القروض المقدمة بإطار تسـهيل دعم البيئة المواتية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو  5.2في المائة.
يبين الجـدول )أ (2-ضــــمن الملحق رقم ) (1قيمـة وعـدد
القروض التي حصــــلــت عليهــا كــل دولــة من الــدول
اﻷعضاء موزعة حسب أنواع القروض المقدمة.

المشاورات الفنية مع الدول اﻷعضاء بخصوص طلبات
القروض الجديدة ،والسحب على القروض القائمة
شـهد عام  2021بوادر تحسـن في اﻻقتصـادات العربية،
وبدء بعض اﻻقتصـادات في تحقيق معدﻻت نمو إيجابية،
بمـا يشــــير إلى دخولهـا مرحلـة التعـافي .على الرغم من
المؤشــــرات اﻹيجــابيــة ،إﻻ أن ضــــيق الحيز المــالي
بـالموازنـات الحكوميـة يمثـل تحـديـا ً أمـام توفير التمويـل
للحصــــول على اللقـاحـات لتـأمين مرحلـة التعـافي .كـذلـك،
كان قطاع المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة ومتناهية
الصــــغر من أكبر القطـاعـات المتـأثرة بـالجـائحـة ،حيـث لم
يقوى عدد منها على اﻻســتمرار في النشــاط في ظل تلك
التحديات دون دعم من الحكومات ،وهو ما فاقم اﻷوضاع
المالية التي تعاني باﻷساس من أوضاع غير مواتية.
كما واصـل صـندوق النقد العربي خﻼل عام  2021تقديم
الدعم المالي والفني للدول العربية اﻷعضــاء لمســاعدتها
على تجـاوز تـداعيـات اﻷزمـة ،والتغلـب على التحـديـات
المرتبطـة بمرحلـة التعـافي ،حيـث ســ ـ ﱠخر كـافـة الوســــائـل
واﻷدوات المتـاحـة لـديـه ،بمـا يتنـاســـــب مع الظروف
والمستجدات.
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بهذا الصـــدد ،اســـتجاب الصـــندوق لكافة طلبات الدول
اﻷعضــاء المتعلقة بمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات،
أو تمويل برامج إصـﻼح تتبناها هذه الدول لتعزيز قدرات
القطـاعـات اﻻقتصــــاديـة اﻷكثر تضــــرراً من اﻷزمـة،
وتعزيز اﻷوضـــاع المالية وزيادة منعة اﻻقتصـــاد ،حيث
قام الصــندوق بدراســة طلبات التمويل التي قدمتها الدول
العربيـة ،واﻻســــتجـابـة لتلـك الطلبـات من خﻼل إجراءات
سـريعة واسـتثنائية ،سـاهمت في تلبية
اﻻحتيــاجــات التمويليــة في الوقــت
وبالكيفية المناسبتين.
في هذا الشـــأن ،أجرى الصـــندوق
مقابﻼت ومشـاورات "عن ُب ْعد" مع
الـمســــؤولـيـن الـمـعـنـيـيـن فـي الــدول
العربيــة ،للوقوف على تــداعيــات
اﻷزمـة على موازين المـدفوعـات،
وتشـخيص الحاجة الطارئة للتمويل.
مثلت المشـاورات أسـاسـا ً لﻼتفاق مع
الـدول المقترضــــة حول عنـاصــــر
برامج اﻹصــﻼح التي يمكن تمويلها
بموارد الصــ ـنـدوق ،والتي انطوت
عـلـى حـزم مـن اﻹجـراءات لـتـعـزيـز
ِم ْن َعـة اقتصــــاداتهـا على مواجهـة تـداعيـات اﻷزمـة ،بمـا
يؤهلها للعودة إلى المسـارات اﻻعتيادية للنمو اﻻقتصـادي
الشامل والمستدام في مرحلة ما بعد اﻷزمة.
شـملت الدول التي تم إجراء مشـاورات معها بخصــوص
طلبات اﻻسـتفادة من موارد الصـندوق ،أو سـحب الدفعات
المتبقيـة من القروض القـائمـة ،كـل من :المملكـة اﻷردنيـة
الهاشــــمية ،والجمهورية التونســــية ،والمملكة المغربية،
وجمهورية مصر العربية.
بالنسبة لطلب المملكة اﻷردنية الهاشمية اﻻستفادة مجدد ًا
من موارد الصندوق ،فقد تسلم الصندوق رسالة من معالي
محافظ البنك المركزي اﻷردني ،ومحافظ الصندوق عن
المملكة اﻷردنية الهاشمية ،تتضمن طلب اﻻستفادة مجدداً
من موارد الصندوق في شكل قرضين أحدهما تعويضي
للمساهمة في تمويل عجز ميزان المدفوعات ،والثاني
بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة لدعم برنامج إصﻼح في القطاع المذكور.
بالنسبة لطلب القرض التعويضي ،أعدت الدائرة
اﻻقتصادية تقريراً حول طلب القرض ،بنا ًء على
المعلومات المستلمة من البنك المركزي اﻷردني لهذا
الغرض ،فضﻼً عن عقد اجتماع تشاوري )عن بُعد(
مع المعنيين في البنك المركزي اﻷردني ،لمناقشة
تطورات ميزان المدفوعات والتحديات التي شهدها
14
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اﻻقتصاد اﻷردني جراء تداعيات جائحة كوفيد،19-
إضافة إلى التحديات على صعيد اﻷوضاع المالية
الداخلية والخارجية.
تم عرض التقرير على لجنـة القروض خﻼل اجتمـاعهـا
رقم ) (3لعام  ،2021حيث أوصـت اللجنة بالموافقة على
تقـديم قرض تعويضــــي إلى المملكـة اﻷردنيـة الهـاشــــميـة
بمبلغ  14.770مليون دينـار عربي حســــابي ،مـا يمثـل
حوالي  100في المـائـة من اكتتـابهـا المـدفوع بـالعمﻼت
القابلة للتحويل ،وبالموافقة على سـحب مبلغ القرض دفعة
واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته.
جلـس المــديرين التنفيــذيين رقم )/16
صـــــدر قرار م ـ
 ،(2021بتـاريخ  17أغســــطس  ،2021بـالموافقـة على
تقديم قرض تعويضـــي للمملكة اﻷردنية الهاشـــمية بمبلغ
 14.770مليون د.ع.ح ،.وكـذلـك الموافقـة على ســ ـحـب
مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته.
تم توقيع اتفاقية القرض التعويضـي في تاريخ  26سـبتمبر
 ،2021وسحب قيمته بتاريخ  6أكتوبر .2021
فيما يتعلق بطلب المملكة اﻷردنية الهاشـمية اﻻسـتفادة من
موارد الصندوق في شكل قرض بإطار تسهيل دعم البيئة
المواتية للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة لدعم برنامج
إصــﻼح في القطاع المذكور ،أجرت الدائرة اﻻقتصــادية
ســلســلة من المشــاورات "عن ُب ْعد" مع الفنيين المعنيين
بـالمملكـة اﻷردنيـة الهـاشــــميـة ،للتشــــاور واﻻتفـاق حول
عناصـر برنامج إصـﻼح ،تم تضـمينها بخطاب النوايا ،يتم
دعمه بموارد تســــهيل دعم البيئة المواتية للمشــــروعات
الصغيرة والمتوسطة.
أعـدت الـدائرة اﻻقتصــــاديـة تقريراً حول طلـب القرض
ونتائج المشاورات ،تم عرضه على لجنة القروض خﻼل
اجتمـاعهـا رقم ) (8لعـام  ،2021حيـث أوصــــت اللجنـة
بالموافقة على عناصــر برنامج اﻹصــﻼح المتضــمنة في
خطــاب النوايــا ،والموافقــة على تقــديم قرض للمملكــة
اﻷردنية الهاشـــمية في إطار تســـهيل دعم البيئة المواتية
للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة بمبلغ  13.290مليون
دينار عربي حسـابي ،يُمثّل  90في المائة من حصـتها في
رأسـمال الصـندوق المدفوعة بعمﻼت قابلة للتحويل ،لدعم
البرنامج المتفق عليه .كما أوصـــت اللجنة بالموافقة على
ســ ـحـب مبلغ القرض على دفعتين ،الـدفعـة اﻷولى بمبلغ
 7.385مليون د.ع.ح ،.يتم ســــحبهــا بعــد التوقيع على
اتفــاقيــة القرض ،والــدفعــة الثــانيــة بمبلغ  5.905مليون
د.ع.ح ،.يتم سـحبها بعد وقوف الصـندوق على سـير تنفيذ
برنامج اﻹصﻼح المتفق عليه.
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بنــا ًء على قرار مجلس المــديرين التنفيــذيين رقم )/22
 ،(2021بـتــاريـخ  26أكـتـوبـر ،2021بــالـمـوافـقــة عـلـى
توصــ ـيـات لجنـة القروض خﻼل اجتمـاعهـا رقم ) (8لعـام
 ،2021المتعلقة بتقديم قرض للمملكة اﻷردنية الهاشـــمية
بإطار تســهيل دعم البيئة المواتية للمشــروعات الصــغيرة
والمتوســطة ،تم بتاريخ  09ديســمبر  2021توقيع اتفاقية
القرض ،كما تم بتاريخ  17ديسـمبر  2021سـحب الدفعة
اﻷولى من القرض البالغة  7.385مليون د.ع.ح.
فيما يخص الجمهورية التونســــية ،تســ ـ ّلم الصــــندوق
رســـالتين من معالي محافظ البنك المركزي التونســـي،
ومحافظ الصــندوق عن الجمهورية التونســية ،تضــمنت
الرســالة اﻷولى طلب الحكومة التونســية ســحب الدفعة
الثانية من القرض المتعاقد عليه بإطار تسـهيل التصـحيح
الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي الذي يدعم برنامج
إصـﻼح في القطاع المذكور ،في حين تضـمنت الرسـالة
الثانية طلب اﻻســـتفادة مجدداً من موارد الصـــندوق في
شـكل قرض تعويضـي للمسـاهمة في تمويل عجز ميزان
المدفوعات ،في ظل الظروف اﻻســــتثنائية التي تمر بها
الدولة جراء تداعيات جائحة كوفيد ،19-وما ترتب عنها
من تداعيات على ميزان المدفوعات.
بالنســـبة لطلب ســـحب الدفعة الثانية واﻷخيرة من قرض
تسـهيل التصـحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصـرفي،
المقدم للجمهورية التونسية بموجب قرار مجلس المديرين
التنفيذيين رقم ) (15لســنة  ،2020بقيمة  23.968مليون
د.ع.ح ،.لدعم برنامج إصـــﻼح بالقطاع المذكور ،يغطي
الفترة )يونيو  - 2020يونيو  ،(2021عقـد الصــ ـنـدوق
"عن ُب ْعد" ســـلســـلة من اﻻجتماعات والمشـــاورات مع
المعنيين بالجمهورية التونســـية للوقوف على ســـير تنفيذ
البرنامج.
في ضـــوء ذلك ،تم إعداد تقرير حول ســـير تنفيذ برنامج
اﻹصــــﻼح المتفق عليـه ،بإطار محـاوره اﻷربعـة المتمثلـة
في تعزيز اﻻبتكــار المــالي ،وتعزيز الشــــمول المــالي،
وتـطـويـر نـظـم الــدفـع ،وتـعـزيـز الـرقــابــة الـمصــــرفـيــة
واﻻســتقرار المالي ،حيث تبين أن الحكومة التونســية قد
قـامـت بجهود حثيثـة لتنفيـذ عنـاصــــر البرنـامج بـإطـار
محاوره اﻷربعة الرئيسة المشار إليها.
فيما يتعلق باسـتجابة الصـندوق لطلب القرض التعويضـي
الرابع المقدم من الجمهورية التونســــية ،أعد الصــــندوق
تـقـريـراً حـول طـلــب الـقـرض ،بـنــا ًء عـلـى الـمـعـلـومــات
المســــتلمـة من البنـك المركزي التونســــي لهـذا الغرض،
ض ً
ﻼ عن عقد اجتماعات تشـاورية )عن بُعد( بين الدائرة
ف ـ
اﻻقتصــــاديـة في الصــــنـدوق وعـدد من إدارات البنـك
المركزي التونســي ،حيث تمت مناقشــة تطورات ميزان
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المدفوعات والتحديات التي شــهدها اﻻقتصــاد التونســي
جراء تداعيات جائحة كوفيد 19-على صــعيد اﻷوضــاع
المالية الداخلية والخارجية.
تم عرض التقريرين المشــــار إليهمـا على لجنـة القروض
خﻼل اجتمـاعهـا رقم ) (1لعـام  ،2021حيـث أوصــــت
اللجنة باعتبار تنفيذ برنامج اﻹصـــﻼح في القطاع المالي
والمصرفي للفترة )يونيو  - 2020يونيو  ،(2021المتفق
عليـه والمـدعوم بقرض تســــهيـل التصــــحيح الهيكلي في
القطاع المصـرفي مرضـياً ،والموافقة على سـحب الدفعة
الثانية من القرض ،البالغة  9.588مليون د.ع.ح.
كما أوصــت اللجنة بالموافقة على تقديم قرض تعويضــي
رابع للجمهورية التونسـية بمبلغ  19.175مليون د.ع.ح،.
مـا يمثـل  100في المـائـة من اكتتـابهـا المـدفوع بـالعمﻼت
القابلة للتحويل ،والموافقة على ســحب مبلغ القرض دفعة
واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته.
بالنســـبة لقرض تســـهيل التصـــحيح الهيكلي في القطاع
المالي والمصــرفي ،فقد تم ســحب الدفعة الثانية منه بقيمة
 9.588مـلـيـون د.ع.ح ،.بـتــاريـخ  15يـولـيـو ،2021فـي
ضـوء اعتماد المدير العام رئيس مجلس اﻹدارة لمحضـر
اجتماع لجنة القروض رقم ) (1لعام .2021
فيما يتعلق بالقرض التعويضـي ،فقد صـدر بالتمرير قرار
ـمجـلـس الـمــديـريـن اـلتـنـفـيــذيـيـن رقـم ) (14لـعــام ،2021
بالموافقة على تقديم قرض تعويضـي للجمهورية التونسـية
بقيمـة  19.175مليون د.ع.ح ،.وســ ـحـب مبلغ القرض
دفعة واحدة بعد توقيع اتفاقيته .تم بتاريخ  28يوليو 2021
توقيع اتفـاقيـة القرض ،وســ ـحـب مبلغ القرض بتـاريخ 5
أغسطس .2021
بالنسـبة للمملكة المغربية ،وفي سـياق متابعة الصـندوق
لســير تنفيذ برنامج اﻹصــﻼح المتفق عليه مع المملكة
المغربيــة ،الــذي يغطي الفترة )مــايو  - 2020مــايو
 ،(2021والمـدعوم بـالقرض المقـدم من الصــــنـدوق
للمملكـة بـإطـار تســــهيـل التصــــحيح الهيكلي في قطـاع
مــاليــة الحـكـومــة ،بمـوجــب قرار مجـلـس المــديـريـن
التنفيـذيين رقم ) ،(2020 /14الذي نص على ســــحـب
مـبـلـغ الـقـرض عـلـى دفـعـتـيـن ،الــدفـعــة اﻷولـى بـمـبـلـغ
 30.844مليون د.ع.ح ،.يتم ســـحبها بعد التوقيع على
اتفـاقيـة القرض ،والـدفعـة الثـانيـة بمبلغ  20.562مليون
د.ع.ح ،.يتم ســحبها بعد وقوف الصــندوق على ســير
تنفيـذ برنـامج اﻹصــــﻼح المتفق عليـه .تم توقيع اتفـاقيـة
القرض في  23مـايو  ،2020كمـا تم ســــحـب الـدفعـة
اﻷولى من القرض المذكور في  5يونيو .2020
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تم التواصــل مع المســؤولين بالمملكة المغربية للحصــول
على البيانات والمعلومات واﻹحصـــاءات التي تمكن من
الوقوف على ســير تنفيذ برنامج اﻹصــﻼح المتفق عليه،
كما تم عقد مجموعة من اللقاءات التشــــاورية "عن ُب ْعد"
للوقوف على ســـير تنفيذ البرنامج ،فضـ ـ ً
ﻼ عن مناقشـــة
التطورات اﻻقتصـــــاديــة الكليــة ،والجهود الحكوميــة
لمواجهـة تـداعيـات جـائحـة كوفيـد ،19-وانعكـاســــاتهـا على
اﻷداء اﻻقتصادي.
في ضـــوء ذلك ،أعدت الدائرة اﻻقتصـــادية تقريراً حول
ســير تنفيذ البرنامج ،بإطار محاوره اﻷربعة ،المتمثلة في
تعزيز عمليـات إعـداد وتنفيـذ الموازنـة العـامـة ،ورفع كفـاءة
إدارة الصـــفقات العمومية ،وتطوير اﻹدارة الضـــريبية،
وتعزيز إدارة الدين العام.
تبيّن للصـندوق أن تنفيذ البرنامج ،بإطار المحاور المشـار
إليهـا مرضــ ـيـا ً ،حيـث كـان هنـاك تقـدمـاً في تنفيـذ غـالبيـة
اﻹجراءات.
تم عرض التقرير المشــــار إليـه على لجنـة القروض،
خﻼل اجتمـاعهـا رقم ) (6لعـام  ،2021حيـث أوصــــت
اللجنة باعتبار تنفيذ برنامج اﻹصـــﻼح في قطاع مالية
الحكومـة للفترة )مـايو  - 2020مـايو  ،(2021المتفق
عليه والمدعوم بقرض تســهيل التصــحيح الهيكلي في
قطاع مالية الحكومة مرضـــياً ،والموافقة على ســـحب
الـدفعـة الثـانيـة من القرض ،البـالغـة  20.562مليون
دينار عربي حسابي.
بعد اعتماد المدير العام رئيس مجلس اﻹدارة لمحضــر
اجتمــاع لجنــة القروض رقم ) (6لعــام  ،2021ومــا
تضـــمنه من توصـــيات ،تم ســـحب الدفعة المنوه عنها
بتاريخ  29سبتمبر.2021
على صــعيد آخر ،تســلم الصــندوق رســالة من معالي
وزير اﻻقتصــاد والمالية وإصــﻼح اﻹدارة في المملكة
المغربيـة ،ومحـافظ الصــــنـدوق عن المملكـة المغربيـة،
يُعرب فيهــا عن رغبــة بﻼده اﻻســــتفــادة من موارد
الصـــندوق في شـــكل قرض بإطار تســـهيل دعم البيئة
المواتية للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة لدعم
برنامج إصﻼح في القطاع المذكور.
اســــتجـابـة لهـذا الطلـب ،تم التواصــــل وعقـد اجتمـاعـات
تشــــاوريـة "عن ُب ْعـد" ،مع المعنيين في المملكـة المغربيـة
للتشـــاور واﻻتفاق حول عناصـــر برنامج إصـــﻼح ،يتم
دعمه بموارد تســــهيل دعم البيئة المواتية للمشــــروعات
الصـغيرة والمتوسـطة ،تم تضـمينه بخطاب النوايا .أعدت
الدائرة اﻻقتصـادية تقريراً حول الطلب ،اسـتناداً إلى نتائج
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اـلتـواصـــــل مـع الـزمـﻼء اـلـفنـيـيـن اـل ـم ـعنـيـيـن فـي اـلمـمـلـكــة
المغربيـة ،والبيـانـات والمعلومـات واﻹحصــــاءات التي
حصلت عليها الدائرة بغرض دراسة طلب القرض.
تم عرض التقرير على لجنة القروض خﻼل اجتماعها
رقم ) (10لعام  ،2021المنعقد بتاريخ  07ديسمبر
 ،2021حيث أوصت اللجنة بالموافقة على عناصر
برنامج اﻹصﻼح المتضمنة في خطاب النوايا ،وبالموافقة
على تقديم قرض للمملكة المغربية في إطار تسهيل دعم
البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ
 12.748مليون دينار عربي حسابي ،لدعم البرنامج
المتفق عليه .كما أوصت اللجنة بالموافقة على سحب مبلغ
القرض على دفعتين ،الدفعة اﻷولى بمبلغ  7.648مليون
د.ع.ح ،.تصرف بعد التوقيع على اتفاقية القرض ،والدفعة
الثانية بمبلغ  5.100مليون د.ع.ح ،.يتم سحبها بعد وقوف
الصندوق على سير تنفيذ برنامج اﻹصﻼح المتفق عليه.
صــدر بتاريخ  12ديســمبر  2021قرار مجلس المديرين
التنفيــذيين رقم ) (23لعـام  2021بـالموافقـة على تقــديم
قرض للمملكـة المغربيـة في إطـار تســــهيـل دعم البيئـة
المواتيـة للمشــــروعـات الصــــغيرة والمتوســ ـطـة بمبلغ
 12.748مليون دينار عربي حســـابي ،يتم ســـحبه على
دفعتين كما هو موضح بتوصيات لجنة القروض.
أما بالنسـبة لجمهورية مصـر العربية ،فقد تسـ ّلم الصـندوق
رســــالـة من معـالي محـافظ البنـك المركزي المصــــري
ومحافظ الصـندوق عن جمهورية مصـر العربية ،يُعرب
فيها عن رغبة بﻼده اﻻســتفادة من موارد الصــندوق في
شـكل قرض تعويضـي لمواجهة التداعيات واﻵثار السـلبية
التي فرضـــتها جائحة كوفيد  19 -على وضـــعية ميزان
المدفوعات .كما تسـلم الصـندوق رسـالة من معالي وزير
المالية ونائب محافظ الصــــندوق عن جمهورية مصــــر
العربية تتضــمن طلب ســحب الدفعة الثانية واﻷخيرة من
القرض المتعاقد عليه بإطار تسـهيل التصـحيح الهيكلي في
قطاع مالية الحكومة.
فيما يخص طلب القرض التعويضي المقدم من جمهورية
مصــــر العربيـة ،فقـد تم دراســــة الطلـب أخـذاً بـاﻻعتبـار
التطورات اﻻقتصــــاديـة الحـديثـة في جمهوريـة مصــــر
العربية ،والتحديات الناجمة بصورة أساسية عن تداعيات
جـائحـة كوفيـد ،19-التي أثرت على اﻷداء اﻻقتصــــادي،
وخاصـة الوضـع الخارجي ،نتيجة تراجع طلب الشـركاء
التجاريين الرئيســين على الصــادرات المصــرية ،ما أدى
إلى تراجع حصــــيلـة الصــــادرات الســــلعيـة والخـدميـة،
وانعكاس ذلك على الميزان التجاري والحســـاب الجاري
لميزان المـدفوعـات ،فضــ ـ ً
ﻼ عن التـأثير الســــلبي على
وضعية اﻻحتياطيات اﻷجنبية.
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من جهة أخرى ،تم التواصل "عن ُب ْعد" مع المعنيين بكل
من وزارة المالية والبنك المركزي المصري ،بشأن
طلب سحب الدفعة الثانية واﻷخيرة من قرض تسهيل
التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة ،المقدم
لجمهورية مصر العربية بموجب قرار مجلس المديرين
التنفيذيين رقم ) (1لسنة  ،2020بقيمة  153.475مليون
دينار عربي حسابي )د.ع.ح ،(.لدعم برنامج إصﻼح
نص القرار
بالقطاع المذكور يغطي عام  ،2020حيث َ
المشار إليه على سحب القرض على دفعتين ،اﻷولى
بمبلغ  87.700مليون د.ع.ح ،.بعد توقيع اتفاقية
القرض ،والثانية بمبلغ  65.775مليون د.ع.ح .بعد
الوقوف على سير تنفيذ برنامج اﻹصﻼح المتفق عليه،
وتم توقيع اتفاقية القرض في  21يوليو  ،2020وسحب
الدفعة اﻷولى منه بتاريخ  29يوليو .2020
بهذا الصــدد ،وفي ضــوء التواصــل مع المعنيين بكل من
وزارة المـاليـة والبنـك المركزي المصــــري للوقوف على
ســــير تنفيذ البرنامج ،أعدت الدائرة اﻻقتصــــادية تقريراً
حول سير تنفيذ البرنامج ،بإطار محاوره الخمسة المتمثلة
في تعزيز عمليـات إعداد وتنفيـذ الموازنة العـامة ،وتطوير
اﻹدارة الضــريبية ،وتعزيز إدارة المشــتريات الحكومية،
وتعزيز منظومة الحماية اﻻجتماعية ،وتعزيز إدارة الدين
العـام ،حيـث تبيّن للصــ ـنـدوق أن تنفيـذ البرنـامج ،بـإطـار
المحاور المشار إليها ،مرضيا ً.
تم عرض دراســــة طلـب القرض التعويضــــي ،وتقرير
المتــابعــة المشـــــار إليهمــا على لجنــة القروض ،خﻼل
اجتمـاعهـا رقم ) (2لعـام  ،2021حيـث أوصــــت اللجنـة
بالموافقة على تقديم قرض تعويضـــي لجمهورية مصـــر
العربية بمبلغ  87.7مليون دينار عربي حسـابي ،ما يمثل
حوالي  100في المـائـة من اكتتـابهـا المـدفوع بـالعمﻼت
القابلة للتحويل ،والموافقة على سحب القرض بعد التوقيع
على اتفاقيته.
كما أوصـــت اللجنة باعتبار تنفيذ برنامج اﻹصـــﻼح في
قطـاع مـاليـة الحكومـة لعـام  2020المتفق عليـه والمـدعوم
بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة
ُم ْرضـيا ً ،والموافقة على سـحب الدفعة الثانية من القرض،
البالغة  65.775مليون دينار عربي حسابي.
بعـد اعتمـاد المـدير العـام رئيس مجلس اﻹدارة لمحضــــر
اجتماع لجنة القروض رقم ) (2لعام  ،2021وما تضـمنه
من توصــيات ،تم ســحب قيمة الدفعة الثانية واﻷخيرة من
قرض تسـهيل التصـحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة
بتاريخ  12أغسطس .2021
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أما بالنســبة للقرض التعويضــي ،فقد صــدر قرار مجلس
المديرين التنفيذيين رقم ) (15لعام  ،2021بالموافقة على
تقديم قرض تعويضـي إلى جمهورية مصـر العربية بقيمة
 87.7مليون د.ع.ح ،.وســـحب مبلغ القرض دفعة واحدة
بعد توقيع اتفاقيته.
السحب والسداد على القروض
بلغ إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها خﻼل
عـام  2021حوالي  137.255مليون د.ع.ح ،.مقـابـل
 208.309مليون د.ع.ح .خﻼل عام .2020
قامت الدول المقترضــــة بتســــديد ما قيمته 112.812
مليون د.ع.ح ،.خﻼل عام  ،2021تمثل أقساط قروض
مقدّمة في السـابق .في ضـوء ذلك ،بلغ رصـيد القروض
القـائمـة في ذمـة الـدول اﻷعضـــــاء المقترضـــــة نحو
 596.436مليون د.ع.ح ،.بنهـايـة عـام  ،2021مقـابـل
 569.692مليون د.ع.ح ،.في نهاية عام .2020
تجدر اﻹشارة إلى أن رصيد التعاقدات غير المسحوب
قد بلغ نحو  24.160مليون د.ع.ح ،.في نهاية عام
 ،2021مقابل  114.180مليون د.ع.ح ،.في نهاية عام
 .2020يُبيّن الجدول )أ (3-تفاصيل اﻷرصدة
المسحوبة وغير المسحوبة والتزامات القروض للدول
العربية خﻼل عامي  2020و ،2021في حين يُبيّن
الجدول )أ (4-تفاصيلها للفترة .2021-1978
المتأخرات
أمـا فيمـا يخص المتـأخرات فتعتبر الـدولـة المقترضــــة
متـأخرة متى مـا تجـاوزت مـدة التـأخير فترة اثنـا عشــــر
شهراً في سداد استحقاقات القروض القائمة بذمتها.
بحســـب الموقف المالي بنهاية ديســـمبر  ،2021هناك
أربع حـاﻻت تـأخر في الســـــداد تمثلـت في جمهوريـة
الصــومال الفيدرالية ،والجمهورية العربية الســورية،
والجمهورية اليمنية ،وجمهورية السودان .بلغ مجمل
المتأخرات حوالي  199.464مليون د.ع.ح.
فيما يخص جمهورية الصـومال ،فقد بدأت التأخير منذ
العــام  ،1984ووصــــلــت المتــأخرات إلى 73.203
مليون د.ع.ح ،.بنهاية ديسمبر .2021
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أما بالنســـبة للجمهورية الســـورية ،فقد بدأ التأخر عن
ســــداد اﻻلتزامات منذ ديســــمبر  ،2011وبلغ إجمالي
المتـأخرات حوالي  3.528مليون د.ع.ح ،.في نهـايـة
ديسمبر .2021
فيمـا يخص الجمهوريـة اليمنيـة ،فقـد بـدأ التـأخير منـذ
يـونـيـو  ،2016وبـلـغ إجـمــالـي الـمـتــأخـرات حـوالـي
 70.936مليون د.ع.ح ،.في نهاية ديسمبر .2021
فيمـا يخص جمهوريـة الســــودان ،فقـد بـدأ التـأخر عن
الوفاء باﻻســــتحقاقات منذ أبريل  ،2020وبلغ إجمالي
المتـأخرات حوالي  51.797مليون د.ع.ح ،.في نهـايـة
ديسمبر .2021

أنشطة المعونة الفنية
المقدمة من الصندوق للدول اﻷعضاء
حددت اتفاقية إنشـاء الصـندوق نشـاط المشـورة الفنية
كأحد أهم الوســائل التي يتم اﻻعتماد عليها في ســبيل
تحقيق أهـدافـه ،حيـث يقـدم الصــــنـدوق الـدعم الفني
للجهات الرســـمية في الدول اﻷعضـــاء ،بغية تعزيز
قدراتها في مجاﻻت رسم وتنفيذ السياسات اﻻقتصادية
والمـاليـة والنقـديـة والتجـاريـة ،وتنفيـذ اﻹصــــﻼحـات
اﻻقتصــادية ،وتحقيق الشــمول المالي ،وتعزيز اﻷطر
اﻹحصـائية .كما تسـتهدف أنشـطة الصـندوق في مجال
تقـديم المشــــورة الفنيـة ،تعزيز دوره كمركز للتﻼقي
والتشــاور لصــانعي الســياســات اﻻقتصــادية والمالية
والنقدية ،وتنســــيق مواقف الدول العربية في التعامل
مع التحـديـات التي تواجـه اقتصـــــاداتهـا ،بمـا يحقق
مصالحها المشتركة.
بهذا الصدد ،يحرص الصندوق على التطوير الدائم
لﻺطار التنفيذي ﻻستراتيجيته ،واستيفاء متطلبات تقوية
البناء الهيكلي للصندوق ،وتعزيز الوحدات التنظيميّة
المختصة في الجوانب الفنية ،واﻻستفادة من التقدّم في
تقنية المعلومات ،التي باتت أساسا ً في انتهاج أساليب
العمل الحديثة ،بما ُي َم ِكنه من أداء الدور المتوقع منه
كمرجعيّة فنيّة ومركز خبرة في مجاﻻت اختصاصه،
إضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر واستمراريّة اﻷعمال،
مع مراعاة تطبيق مبادئ حوكمة مﻼئمة ،ونظام رقابة
داخلية يتميّز بالفعالية والكفاءة.
يباشـر الصـندوق تقديم المعونة الفنية لدوله اﻷعضـاء،
حســب مرئيات خبراء الصــندوق ،وأيضــا ً بنا ًء على
نتائج اســـتبيانات اســـتطﻼعات الرأي ،التي يرســـلها
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الصــــنـدوق بصــــورة دوريـة ،للتعرف على مرئيـات
وتطلعات الدول اﻷعضـاء ﻷنشـطة الصـندوق الحالية
والمسـتقبلية .كما يُمثل نشـاط المشـورة والمعونة الفنية
أحد اﻷنشـــطة الرئيســـة التي يعمل الصـــندوق على
تنفيذها بإطار استراتيجيته الخمسية ).(2025-2020
بهذا الصــدد ،تضــمن إطار الرؤية اﻻســتراتيجية إطﻼق
مجموعـة من اﻷنشــــطـة والمبـادرات ،وتوفير الخبرات
والكفـاءات الﻼزمـة بـأســــلوب أكثر فعـاليـة وكفـاءة ،مع
التركيز على جوانـب المعونـة الفنيـة التي تحظى بـأولويـة
لـدى الـدول اﻷعضــــاء ،إلى جـانـب تعزيز الشــــراكـات
ومجـاﻻت التعـاون مع المؤســــســــات المـاليـة اﻹقليميـة
والدولية.
كذلك ،يحرص الصــــندوق على اﻻرتقاء باﻷنشــــطة
التي ت ُ َم ِ ّكن من إرســـاء مقومات التكامل اﻻقتصـــادي
والمـالي والنقـدي في الـدول العربيـة ،وتـدعم برامج
اﻹصــــﻼحــات الـتـي تـهــدف لـتـحـقـيـق اﻻســــتـقـرار
اﻻقتصــــادي الكلي ،وتعزز من منعـة اﻻقتصــــادات
العربيـة لمواجهـة التحـديات ،وفرص وصــــول الفئات
الواعدة كالشـــباب والمرأة والمشـــروعات الصـــغيرة
والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية.
يركز الصندوق ،بإطار المساعدات الفنية المقدمة منه
للـدول اﻷعضـــــاء على اﻷنشــــطـة المتعلقـة بتطوير
الســـياســـات ،وتصـــميم البرامج ،وتعزيز المهارات،
وتقويــة القــدرات على تطبيق وتنفيــذ وقيــاس كفــاءة
السـياسـات ،إضـافة إلى التطوير المؤسـسـي ،بما يسـاعد
على تحسـين جودة تصـميم ووضـع برامج اﻹصـﻼح
والتصــــحيح الهيكلي الﻼزمــة ،من أجــل إصــــﻼح
أوضـاعها اﻻقتصـادية ،وتوجيه سـياسـاتها نحو تحقيق
اﻷهداف التنموية المنشودة.
ترتكز منهجيــة الصــــنــدوق على تقــديم الــدعم الفني
بصــورتيه المباشــرة وغير المباشــرة ،حيث يســتجيب
الصـندوق للطلبات الواردة من الدول اﻷعضـاء الراغبة
في اﻻســتفادة من خبرات الصــندوق في مجاﻻت محددة
ذات صــلة بأنشــطته ،من خﻼل إيفاد بعثات فنية تضــم
أعضـاء من جهازه الفني ،وبمشـاركة خبراء خارجيين،
عنـد الحـاجة ،إلى جانب المعونة الفنيـة التي يقـدمها بإطار
بعثات اﻹقراض.
كمـا يقـدم الصــ ـنـدوق المعونـة والمشــــورة الفنيـة للـدول
اﻷعضــاء بصــورة غير مباشــرة من خﻼل المبادرات
التي يتبناها ،وكذلك ورش العمل والندوات والمؤتمرات
واللقـاءات التشـــــاوريـة التي ينظمهـا ،بـاﻻعتمـاد على
خبرائه ،أو بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية ،والتي
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تغطي مجموعة من المجـاﻻت ،منهـا :تعزيز البنيـة التحتيـة
للقطاع المالي والمصـــرفي ،وتطوير أســـواق الســـندات
الحكومية ،وتطوير اﻹحصــــاءات اﻻقتصــــادية والمالية
والنقــديــة ،ودعم التوجهــات نحو اﻻقتصـــــاد الرقمي،
والتوســــع في اﻻعتمـاد على التقنيـات المـاليـة الحـديثـة،
إضــــافـة إلى المبـادرات المعنيـة بـالمســــاعـدة على إعـداد
اﻹســـتراتيجيات الوطنية للشـــمول المالي ،ودعم الجهود
الحكومية لتهيئة البيئة المواتية للمشــــروعات الصــــغيرة
والمتوســــطــة ،وبنــاء نظم وطنيــة حــديثــة لﻼســــتعﻼم
اﻻئتمــاني ،وغيرهــا من المبــادرات التي تُ َم ِ ّكن الــدول
اﻷعضاء من تحقيق النمو اﻻقتصادي الشامل والمستدام.
كذلك ،يتضــمن اﻹطار العام ﻷنشــطة الصــندوق في
مجال تقديم الدعم الفني للدول اﻷعضـــاء ،المســـاعدة
في وضـع اﻷطر العامة الﻼزمة لتأسـيس مكاتب ﻹدارة
الـدين العـام ،بمـا يشــ ـمـل اﻹطـار التنظيمي لتلـك المكـاتـب
وإطار الحوكمة والتنســـيق مع الجهات اﻷخرى المعنية
بقضـــايا إدارة الدين العام وأســـواق الدين ،ومؤشـــرات
قيـاس أداء إدارة الـدين العـام ،ونمـاذج تقـارير إدارة الـدين
العـام ،ومحتوى الموقع اﻹلكتروني لمكتـب إدارة الـدين
العـام ،إضــــافـة إلى دعم جهود الـدول العربيـة في توفيق
أوضــــاعها للحصــــول على عضــــوية منظمة التجارة
العـالميـة ،وتطبيق المنهجيـات المعتمـدة دوليـا ً في مجـاﻻت
الرقابة المصـرفية ،وأمن المعلومات ،وإعداد وتصـنيف
بيــانــات ميزان المــدفوعــات وفق اﻷدلــة اﻹرشـــــاديــة
الصــــادرة عن صــ ـنـدوق النقـد الـدولي ،المتوافق عليهـا
دوليـا ً ،وإعــداد الحســـــابــات القوميــة حســـــب اﻷدلــة
والمنهجيات الدولية .أيض ـاً ،تم تصــميم برامج إصــﻼح
لعدد من الدول اﻷعضـاء لمواجهة التحديات الراهنة في
قطـاع المـاليـة العـامـة ،والقطـاع المـالي والمصــــرفي،
وقطاع المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة ،تم دعمها
بموارد الصندوق.
إدارة الحساب الموحّد
للمنظمات العربية المتخصصة
بنا ًء على موافقة المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي بقراره
رقم  1056في يوليو  ،1988ت ّم استحداث حساب موحّد
خاص لدى صندوق النقد العربي لتمويل المنظمات
العربية المتخصصة من المساهمات المستلمة لصالحها
بهذا الحساب من الدول العربية ،بغرض الصرف على
موازناتها المعتمدة .تُع ّد المنظمات العربية المتخصصة
التي تأسست تحت مظلة جامعة الدول العربية أحد أهم
ركائز العمل العربي المشترك ،وهي اﻷذرع الفنيّة
للجامعة وبيوت الخبرة العربية التي تقدّم المشورة والخبرة
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والنصيحة في القضايا واﻷنشطة اﻻقتصادية واﻻجتماعية
والثقافية والمالية ،وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات
الدول العربية في التعاون والتنسيق في جميع مجاﻻت
تخصصها التي تتصل بالمواطِ ن العربي ،ولها تأثير
مباشر على مستوى معيشته ،وتوفير العيش الكريم له.
تتمثل المنظمات المعنية حاليا ً بالحساب الموحّد في:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المنظمة العربية للتنمية اﻹدارية.
منظمة العمل العربية.
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واﻷراضي
القاحلة.
الهيئة العربية للطاقة الذرية.
الهيئة العربية للطيران المدني.
المركز العربي للوقاية من أخطار الزﻻزل والكوارث
الطبيعية اﻷخرى.

يقوم الصندوق بتقديم تقرير ربع سنوي لكل منظمة
يوضّح ما تم صرفه والرصيد المتبقي ،ومواقف الدول
اﻷعضاء من تسديد مساهماتها في ميزانية المنظمة
المعنية ،إضافة إلى تقرير دوري ربع سنوي ُمج ّمع عن
نشاط الحساب الموحّد.

أنشطة دعم تطوير القطاع المالي
والمصرفي في الدول العربية

في إطار حرص الصندوق على دعم تطور القطاع
المالي والمصرفي وتعزيز مقومات اﻻستقرار المالي
في الدول العربية ،وتوفير فرص تبادل التجارب
والخبرات ونقل المعرفة بشأن سبل مواجهة
التطورات والتحديات التي أملتها جائحة كورونا على
القطاع المالي ،إلى جانب اﻻستعداد لمرحلة التعافي
من جائحة كورونا ،كثّف الصندوق في عام 2021
مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول اﻷعضاء،
فضﻼً عن إصدار عدد من اﻷدلة واﻷطر اﻹرشادية،
واﻷوراق المرجعية التي ت ُ ْعني بالسياسات واﻷدوات
المتعلقة بقضايا اﻻستقرار المالي ،ودعم التحول
المالي الرقمي في الدول العربية في هذه المرحلة ،إلى
جانب مواصلة إصدار أوراق بحثية ودراسات تناولت
مختلف محاور القطاع المالي.
بهذا الصدد ،ارتكزت جهود الصندوق خﻼل عام ،2021
في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي على
المحاور التالية:

أ .إصدار أدلة ومبادئ إرشادية لتوفير الدعم والمشورة
الـفـنـيــة فـي مـرحـلــة الـتـعــافـي ،وتـنـظـيـم اجـتـمــاعــات
بهذا الصدّد يُبيّن المركز المالي للحساب الموحّد أن رصيد
تشاورية وحوارية عالية المستوى.
صافي الموجودات بلغ نحو  39مليون دوﻻر أمريكي،
كما في  31ديسمبر  ،2021مقارن ًة بنحو  36مليون دوﻻر
تم في عام  ،2021بالتعاون مع الســلطات اﻹشــرافية،
أمريكي في نهاية عام .2020
إصـــدار عدد من اﻷدلة والمبادئ اﻹرشـــادية ،هدفت
لتعزيز قدرة القطاع المالي والمصـــرفي على مواجهة
يُذكر أن عوائد اﻻستثمارات المتحققة لدى الحساب الموحّد
تداعيات اﻷزمات ،اشتملت ما يلي:
تدخل في حساب احتياطي خاص لهذه المنظمات في

الحساب الموحّد .بلغ رصيد اﻻحتياطي الخاص نحو 11
مليون دوﻻر أمريكي في نهاية سنة  .2021أصبح بذلك
يُغطي ما نسبته  24في المائة تقريباً من جملة اعتمادات
موازنات المنظمات للسنة المالية اﻷخيرة ،مع اختﻼف
هذه النسبة من منظم ٍة ﻷخرى .تجدر اﻹشارة إلى أن
قرارات المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي المو ّقر
تستهدف اﻻستمرار في تكوين هذا اﻻحتياطي واستخدامه
بقرارات منه ﻷغراض طارئة.
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 .1مبادئ إرشـــادية حول "تعزيز الدور اﻹشـــرافي
للمصـــــارف المركزيـة في التعـامـل مع مخـاطر
المؤســـســـات المالية غير المصـــرفية في الدول
العربيـة" :شــــملـت العـديـد من الجوانـب التي تهم
قضــــايا القطاع المالي غير المصــــرفي أبرزها:
وضــــع تـعـريـف دقـيـق عـلـى مســــتـوى الــدولــة
لمؤسـسـات القطاع المالي غير المصـرفي ،وتحديد
المتطلبات اﻹشـــرافية للمؤســـســـات المالية غير
المصــرفية ،والتقييم المســتمر للمخاطر النظامية
النـاشــــئـة عن القطـاع ،وأهميـة توفير بيـانات دقيقـة
عن المؤسـسـات المالية غير المصـرفية ،وتطوير
مؤشــــرات أداء جزئيـة وكليـة للقطـاع المـالي غير
المصــرفي ونشــرها دورياً ،وتعزيز التنســيق بين
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المصــــرف المركزي والســــلطـات اﻹشــــرافيـة
اﻷخرى المعنية بالقطاع المالي.
 .2مبادئ إرشــادية حول "تعزيز إدارة المخاطر في
صــــنــاعــة المعلومــات اﻻئتمــانيــة في الــدول
العربيـة" :تضــــمنـت مجموعـة من التوصــــيـات
المتعلقة بتعزيز صــناعة المعلومات اﻻئتمانية في
الدول العربيـة ،وأبرزت أهميـة أن تعكس التقـارير
اﻻئتمــانيــة الموقف الــدقيق والحقيقي للعمﻼء في
جميع اﻷوقـات بمـا يعزز من مصـــــداقيتهـا ،من
خﻼل المشـــــاركـة الـدقيقـة الكـاملـة للمعلومـات
اﻻئتمانية بشـكل مسـتمر ،بما في ذلك اﻹبﻼغ عن
البيانات اﻻئتمانية الســــلبية ،ســــوا ًء في اﻷوقات
العادية أو في فترات اﻷزمات.
 .3مـبــادئ إرشــــــاديــة حـول "تـطـويـر مـنـهـجـيــات
اختبارات اﻷوضــــاع الضــــاغطة لقياس مخاطر
الـقـطــاع الـمــالـي" ،تـنــاولــت أهـم الـمـتـطـلـبــات
والسـياسـات السـليمة في تنفيذ اختبارات اﻷوضـاع
الضـــاغطة واﻻســـتفادة من النتائج ،بما يســـاعد
المصـــــارف المركزيـة والبنوك التجـاريـة على
السـواء في تعزيز إدارة المخاطر .أكدت المبادئ،
على أهمية اســــتخﻼص الدروس المســــتفادة من
أزمـة جـائحـة كورونـا من حيـث تطوير اختبـارات
اﻷوضــاع الضــاغطة ،واســتمرار التنســيق بين
إدارات الرقابة المصــــرفية واﻻســــتقرار المالي
واﻷبحاث عند تقييم المخاطر الناشــئة عن القطاع
المصرفي من المنظورين الجزئي والكلي.
 .4وثيقـة رؤيـة إرشــــاديـة حول "تطوير قطـاع التمويـل
اﻷصــــغر بعـد الجـائحـة" ،تم تقـديمهـا للمصــــارف
المركزية ومؤســــســــات النقد العربية ،وهي بمثابة
خارطة طريق نحو تطوير قطاع التمويل اﻷصــغر
في الـدول العربيـة ،وتعزيز مســــاهمتـه في التنميـة
اﻻقتصــــاديـة وخلق فرص العمـل .كمـا تضــــمنـت
الوثيقــة مجموعــة من اﻷنشــــطــة التي تهــدف إلى
تســــريع جهود تطوير خـدمـات التمويـل اﻷصــــغر
وتوظيف التقنيـات والتمويـل البـديـل ،لتوفير المزيـد
من التمويــل للمشــــروعــات المتنــاهيــة الصــــغر
والصغيرة والمتوسطة.
في ســياق آخر ،حرص الصــندوق على تعزيز قنوات
التشــاور مع الســلطات اﻹشــرافية لمناقشــة تداعيات
جـائحـة كوفيـد19-على القطـاع المـالي والمصــــرفي
العربي ،واﻻســتعداد لمرحلة التعافي وما يتطلبه اﻷمر
من مراجعة للسـياسـات ،واﻷطر اﻻحترازية ،حيث تم
خﻼل عـام  ،2021تنظيم اجتمـاعـات حواريـة رفيعـة
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المســــتوى ،لمنـاقشــــة تـداعيـات الجـائحـة على القطـاع
المالي والمصـرفي في الدول العربية .في هذا السـياق،
نظم الصــــنـدوق "عن بُ ْعـد" مجموعة من اﻻجتمـاعـات
والمؤتمرات وورش العمل ،تمثلت في:
 اجتماعين تشــاوريين لنواب محافظي المصــارف
المركزية ومؤسـسـات النقد العربية ،جرى خﻼل
اﻻجتماع اﻷول مناقشــة عدد من القضــايا المتعلقة
باﻻستقرار المالي ودور السياسات المالية والنقدية
واﻻحترازيـة الكليـة في مرحلـة التعـافي ،إضــــافـة
إلى ســبل معالجة المخاطر والتحديات التي تواجه
القطاع المصــرفي ،والحد من المخاطر النظامية،
وأثر التذبذبات في أســواق المال العالمية والمحلية
على اﻻســتقرار المالي ،ودور اﻻقتصــاد الرقمي
والتمويل المسؤول في مرحلة ما بعد اﻷزمة.
في حين تم خﻼل اﻻجتمـاع الثـاني منـاقشــــة خطط
التعـافي اﻻقتصـــــادي في مرحلـة مـا بعـد جـائحـة
كورونا في المنطقة العربية ،وما يتطلبه اﻷمر من
مـراجـعــة وتـقـيـيـم لـﻺجـراءات الـمـتـخــذة مـن ِقـ ّبــل
المصـــارف المركزية لمواجهة تداعيات الجائحة.
كـمــا تـم خـﻼل اﻻجـتـمــاع مـنــاقشــــــة عــدد مـن
الموضــوعات الهامة ،منها" :القضــايا اﻻقتصــادية
والمـاليـة اﻹقليميـة والـدوليـة الراهنـة" ،و"المخـاطر
النظامية الرئيسـة التي تهدد اﻻسـتقرار المالي ،لدعم
مرحلة التعافي" ،و"التوقيت المناســــب لتخفيف أو
سحب حزم الدعم" .كذلك ،ناقش اﻻجتماع عدد من
القضـايا والموضـوعات ذات اﻷولوية ،منها" :دور
القطـاع الخـاص في دعم جهود تعزيز اﻻســــتقرار
اﻻقتصــــادي والمـالي واﻻجتمـاعي" ،و"وســــائـل
حمـايـة وتشــــجيع القطـاعـات اﻹنتـاجيـة" ،و"تعزيز
البنيـة التحتيـة الرقميـة للقطـاع المـالي وتشــــجيع
التحول الرقمي في مرحلـة التعـافي" ،و"الجوانـب
الواجـب أخـذهـا في اﻻعتبـار عنـد تطوير اختبـارات
اﻷوضاع الضاغطة".
 اﻻجتماع السـنوي السـادس عشـر عالي المسـتوى
حول "النظام المصـرفي العالمي في مرحلة ما بعد
أزمـة جـائحـة كورونـا" :نـاقش اﻻجتمـاع عـدد من
الموضــــوعـات الهـامـة مثـل :التحـديـات التي تواجـه
القطاع المصــرفي في ظل تداعيات جائحة كورونا
والدروس المسـتفادة من اﻷزمة وأولويات السلطات
الرقـابيـة في هـذه المرحلـة ،وكيفيـة اﻻســــتفـادة من
التقنيـات المـاليـة الحـديثـة في دعم التحول المـالي
الرقمي وتعزيز اﻻستقرار المالي في مرحلة ما بعد
الجــائحــة .كمـا تطرق النقــاش إلى مــدى الحــاجــة
لمراجعة أطر وســـياســـات إدارة اﻷزمات وخطط
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التعــافي ،ومــا يتطلبــه اﻷمر من تعــديﻼت على
تطبيقــات اختبــارات الضــــغط التقليــديــة وأنظمــة
ومؤسـسـات ضـمان الودائع ،بهدف تقليل المخاطر
الناجمة عن اﻷزمات اﻻقتصادية والمالية.
كـذلـك ،نـاقش اﻻجتمـاع اﻷولويـات في إطـار عمـل
لجنـة بـازل في مرحلـة مـا بعـد أزمـة جـائحـة كورونـا،
إضــافةً إلى مناقشــة جوانب تعزيز مرونة القطاع
المــالي من خﻼل اﻻســــتعــداد اﻷمثــل لﻸزمــات
المحتملـة في المســــتقبـل .كمـا تضــــمن اﻻجتمـاع
التعرف على تقييم اســـتجابة البنوك المركزية في
تطبيق الســــيــاســـــات اﻻحترازيــة للتخفيف من
تــداعيــات الجــائحــة على القطــاع المصــــرفي،
ومرئيات هذه البنوك بشــأن اﻷدوات المناســبة في
ضـوء الوضـع الجديد للنظام المصـرفي في مرحلة
ما بعد اﻷزمة.
 اجتمـاع تشــــاوري لمـدراء الرقـابـة المصــــرفيـة
واﻻســــتقرار المـالي والمعلومـات اﻻئتمـانيـة في
المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية،
للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا المســـتجد
على النظام المصـرفي ،واﻻسـتقرار المالي ،حيث
تم مناقشــة عدد من الموضــوعات والقضــايا ذات
الصـلة ،منها" :دور السـياسـة اﻻحترازية الكلية في
خفض المخــاطر النظــاميــة للقطــاع المــالي غير
المصـرفي" ،و"دور مؤسـسـات ضـمان الودائع في
إدارة اﻷزمات" ،و"دور فاعلية الرقابة المصرفية
في تعزيز اﻻســــتقرار المــالي" ،إضـــــاف ـةً إلى
"مخـاطر مـديونيـة اﻷفراد والشــــركـات" .كمـا تم
خﻼل اﻻجتمـاع اســــتعراض آخر المســــتجـدات
المتعلقـة بتـداعيـات جـائحـة كوفيـد 19-على مقومـات
اﻻستقرار المالي ،وجوانب الرقابة المصرفية.
 اجتماع تشــاوري لمدراء إدارات الشــمول المالي
ونظم الـدفع والبنيـة التحتيـة المـاليـة الرقميـة لـدى
المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية:
جرى في اﻻجتماع مناقشـــة عدد من المواضـــيع،
من أبرزهـا" :متطلبـات مرحلـة التعـافي لمـا بعـد
أزمـة جـائحـة كورونـا" ،و"تعزيز فرص التحول
المـالي الرقمي ودعم اﻻبتكـارات بمـا يخـدم تعزيز
الشــــمول المـالي الرقمي" ،و"كيفيـة تعزيز آليـات
توفير الســــيولـة لتمويـل القطـاعـات اﻹنتـاجيـة"،
و"كيفيـة تعزيز الوعي المجتمعي على صــــعيــد
التعامل مع المؤســـســـات المالية غير المصـــرفية
وسبل تعزيز الوصول لخدماتها".
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كـذلـك ،تطرقـت النقـاشـــــات خﻼل اﻻجتمـاع إلى
تحـديات وآفاق التـأمين اﻷصــــغر اﻹســــﻼمي في
الدول العربية ،وتمويل المشـــروعات الصـــغيرة
والمتوســطة لتمكينها من اﻻضــطﻼع بدورها في
تعـزيز الشــــمـول المــالي ،ومتـطلبــات مواجهــة
تــداعيــات المنــاخ على القطــاع المــالي ،وأهميــة
تطوير اســتراتيجيات وطنية وخطط اســتباقية في
هذا الشــــأن .كذلك ،تطرق اﻻجتماع إلى الدروس
المســــتفـادة من الجـائحـة فيمـا يتعلق بـدور برامج
ضـــمان التمويل الصـــغير للتخفيف من تداعيات
اﻷزمـة ،واﻵليـات واﻷدوات المنـاســــبـة لتخفيف
المخـاطر في ضــــمـان القروض للمشــــروعـات
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
 اجتمـاعـا ً تشـــــاوريـا ً لخبراء تطبيقـات التقنيـات
المـاليـة الحـديثـة في الـدول العربيـة ،تم تنظيمـه في
إطار سـلسـلة اجتماعات لمناقشـة فرص اﻻسـتفادة
من التقنيـات المـاليـة الحـديثـة لمواجهـة تـداعيـات
جـائحـة كوفيـد 19-على صــــنـاعـة التقنيـات المـاليـة
الحديثة .جرى في اﻻجتماع تناول مواضــيع حول
"الحلول التقنيــة التنظيميــة واﻹشــــرافيــة لــدعم
الســلطات الرقابية واﻹشــرافية في الدول العربية،
وكيفية استفادتها من تلك الحلول في أداء مهامها"،
و"البنيـة التشــــريعيـة واﻹطـار الرقـابي المرتبطين
بصــــنـاعـة التقنيـات المـاليـة الحـديثـة" ،و"متطلبـات
تعزيز اﻹطـار التنظيمي للحفـاظ على التوازن بين
اﻹطارين التشريعي والتنظيمي ،ودعم اﻻبتكارات
الرقمية".
كما تم خﻼل اﻻجتماع استعراض أحدث تطورات
العمﻼت المســــتقرة والرقميــة وتــداعيــاتهــا على
أســواق المدفوعات الدولية ،إضــافة إلى مناقشــة
قضــايا المختبرات التنظيمية الرقمية ومســرعات
وحاضــنات اﻷعمال ودورها في تعزيز صــناعة
الخـدمـات المـاليـة الرقميـة وتقـديم حلول وخـدمـات
مــالـيــة ُمـبـتـكـرة فـي إطــار ُمـنـظـم وبـتـوجـيــه مـن
السلطات الرقابية.
 مـؤتـمـراً دولـيــا ً حـول "رقـمـنــة الـنـظــام الـمــالـي
الدولي" ،تم تنظيمه بالتعاون مع مؤســســة إحياء
بريتون وودز ،لمناقشـة موضـوعات" :المدفوعات
عبر الحدود والعمﻼت الرقمية" ،و"جوانب رقمنة
عمليـات تمويـل التجـارة وظهور شــــبكـات عـالميـة
رقميـة لتمويـل التجـارة" ،و"دعم التحول المـالي
الرقمي في معامﻼت أســواق المال ،والتوجه نحو
أسواق إقليمية ودولية".
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 ورشــة عمل حول "حوكمة الشــركات العائلية في
الـدول العربيـة" ،تم عقـدهـا بهـدف توفير منصــــة
حوار وتشـــاور بين المســـؤولين في المســـتويات
القيـاديـة في القطـاعين الحكومي والخـاص لتبـادل
الخبرات واﻵراء حول ســبل دعم قطاع الشــركات
العــائليــة والتحــديــات التي تواجهــه خﻼل جــائحــة
كورونا.
وفرت الورشة فرصة للتباحث حول مجموعة من
الجوانــب المتعلقــة بتعزيز الحوكمــة الرشــــيــدة
للشــــركـات العـائليـة والحـد من المخـاطر النظـاميـة
على القطـاع المـالي ،التي قـد تنشـــــأ عن قطـاع
الشــــركـات العـائليـة ،إضــــافـة إلى تحـديـات تبني
تعريف موحد لهذه الشـــركات على مســـتوى كل
دولة ،ووضــع منهجية مناســبة لتحديد الشــركات
العـائليـة ذات اﻷهميـة النظـاميـة .كـذلـك ،جرى خﻼل
الورشــة مناقشــة دور الســلطات الرقابية في إلزام
الشــــركـات العـائليـة بـإعـداد دليـل حوكمـة يـأخـذ في
اﻻعتبـار التعليمـات الرقـابيـة ،كحـد أدنى ،فضــــﻼً
عن مناقشــة ســبل إصــدار لوائح وأنظمة ،كميثاق
استرشادي للشركات العائلية على مستوى الدولة.
التحول المـالي الرقمي ،وتشــــجيع اﻻبتكـارات
ب .دعم
ّ
المالية في الدول العربية.
واصـل الصـندوق خﻼل عام  2021جهوده في دعم
التحول المـالي الرقمي في الـدول العربيـة واﻻنتقـال
للخـدمـات المـاليـة الرقميـة وتشــــجيع اﻻبتكـارات
المالية ،حيث تم إصـدار عدد من المبادئ اﻹرشـادية
والدراســــات وتنظيم اﻻجتماعات ومنتديات الحوار
حول متطلبات التحول المالي الرقمي.
فيمــا يخص المبــادئ اﻹرشـــــاديــة واﻷدلــة التي
أصــــدرها الصــــندوق خﻼل عام  ،2021وتختص
التحول المالي الرقمي ،وتشـــجيع اﻻبتكارات
بدعم
ّ
المالية في الدول العربية ،فقد تمثلت في:
 .1وثيقـة مبـادئ إرشــــاديـة حول " تنظيم العمليـات
المصــــرفية المفتوحة" :تضـــمنت ثمانية مبادئ
لتعزيز اﻹطــار التنظيمي للعمليــات المصــــرفيــة
المفتوحــة في الــدول العربيــة ،من خﻼل التــدرج
والتطبيق المرحلي لنمــاذج اﻷعمــال ،وصــــو ً
ﻻ
ﻹطـار شــــامـل لمنظومـة العمليـات المصــــرفيـة
المفتوحة ،يســـتند إلى أهداف واســـتراتيجيات كل
دولة .تطرقت الوثيقة أيضـا ً إلى أحدث التشـريعات
المتعلقة بالعمليات المصـرفية المفتوحة في المنطقة
العربية ،وكيفية تعزيز البيئة الداعمة لها ،كما ألقت
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021
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الضــوء على تجارب بعض الدول العربية في هذا
الخصوص.
 .2دليل ارشــــادي حول "أفضــــل الممارســــات
والتطورات الحـديثـة لمزودي خـدمـات الحوافظ
الرقميـة" :تنـاول الـدليـل ســــبـل تعزيز اﻹطـار
التنظيمي ل ُمقـدمي خـدمـات الحوافظ الرقميـة في
الـدول العربيـة ،بهـدف تطوير هـذه الخـدمـات،
وتعزيز التنافســية بين مقدمي الخدمة في الدول
العربية.
كـذلـك ،تطرق الـدليـل إلى متطلبـات اســــتحـداث
اﻹطار التشـريعي وترخيص تلك الخدمات ،بما
يشـــمل وضـــع ضـــوابط لرأس المال ،وربطه
بحجم اﻷرصـدة الكلية لﻸموال اﻹلكترونية ،مع
مراعاة التنافســـية .كذلك ،يقدم الدليل تصـــوراً
ﻻتباع منهج تدريجي ﻹنشاء البنوك الرقمية.
 .3دليـل إرشـــــادي حول "اســــتراتيجيـات تبني
وتفعيل اســـتخدام تقنيات الســـجﻼت الموزعة
وســــلســــلة الكتل في الدول العربية" :يتناول
الدليل شـــرحا ً للتطبيقات المتعددة المســـتخدمة
للســجﻼت الموزعة وســلســلة ال ُكتل في القطاع
المــالي والمصــــرفي ،والتحــديــات القــائمــة
واﻹجراءات والسـياسـات المناسـبة لمعالجة هذه
التحديات والتغلب عليها.
كمـا يقـدم الـدليـل مجموعـة من التوصــــيــات
وخــارطــة طريق مصــــحوبــة بمجموعــة من
خطوات العمـل واﻻعتبـارات عنـد تفعيـل هـذه
التقنيات على المسـتوى الوطني .تضـمن الدليل
أيضــ ـا ً مصــــفوفة تقييم لمتابعة مدى التقدم في
تفعيـل هـذه التقنيـات ،تشــــمـل عـدة مؤشــــرات
تتناول عدة جوانب لبناء بيئة حاضــــنة لتقنيات
السـجﻼت ال ُموزعة وسـلسـلة ال ُكتل ،بما يشـمل
الجوانــب التنظيميــة والتقنيــة ،ومــدى ارتبــاط
المســتخدمين ،إضــافة إلى مؤشــرات صــناعة
التقنيات المالية.
 .4دليـل مصــــطلحـات التقنيـات المـاليـة الحـديثـة
)اﻻصـــــدار الثـاني( :تضــــمن أكثر من 1100
مصــــطلحـاً ،مســــتخـدمـة في ُمختلف جوانـب
التقنيــات المــاليــة الحــديثــة ،من حيــث نمــاذج
اﻷعمـال واﻷنشــ ـطـة ،والتقنيـات ال ُمســــتخـدمـة،
والســــيـاســـــات واﻷطر التنظيميـة والرقـابيــة
والمؤسسية.
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فيما يتعلق باﻻجتماعات ومنتديات الحوار التي
نظمها الصندوق خﻼل عام  2021حول متطلبات
دعم التحول الرقمي ،فقد شملت:
 ورشـــــة عمـل حول التحول الرقمي في عمليـات
أسـواق المال والتشـريعات المصـاحبة ،ناقشـت عدد
من القضــايا الهامة ،منها :تشــفير اﻷصــول المالية
الرقمية ،والترميز في معامﻼت أســواق المال ،وما
يتبع ذلك من إرشـــادات ولوائح وتعليمات خاصـــة
باﻷصـول الرقمية .كما تطرقت الورشـة إلى قضـايا
الهويـة الرقميـة والتعرف على العميـل في معـامﻼت
أســــواق المال ،وســــبل التثقيف المالي للمتعاملين.
كذلك ناقشـــت الورشـــة كيفية اﻻســـتفادة من تقنية
الســــجﻼت الﻼمركزية والبلوكتشــــين في عمليات
أسواق المال في الدول العربية.
 ورشـــــة عمـل حول "الهويـة الرقميـة وقواعـد
اعرف عميلـك اﻹلكترونيـة وإلحـاق العمﻼء" ،تم
خﻼلها مناقشـــة ســـبل دعم التحول المالي الرقمي
والشـمول المالي وصـناعة التقنيات المالية الحديثة
في الدول العربية .كما تطرقت النقاشـات إلى سـبل
دعم جهود الــدول العربيــة في مجــال التوعيــة
بـإجراءات العنـايـة الواجبـة وقواعـد "اعرف عميلـك
اﻹلكترونيــة" ،وكيفيــة اﻻســــتفــادة من الحلول
التنظيميـة واﻹشــــرافيـة الحـديثـة ،وكيفيـة إلحـاق
العمﻼء عن بُ ْعد.

الشـــمول المالي .كذلك تم التطرق خﻼل الورشـــة
إلى أفضــل الممارســات العالمية ذات العﻼقة ،مع
التعرف على تجـارب العـديـد من الـدول في تفعيـل
العمليات المصرفية المفتوحة.
 ورشـة عمل حول "اﻻعتبارات اﻷسـاسـية لتطوير
اﻷدوات التنظيميــة والرقـابيــة للتقنيــات المــاليــة
الحــديثــة" ،نــاقشـــــت اﻻتجــاهــات الحــديثــة في
اﻹشــراف والرقابة على صــناعة التقنيات المالية
الحـديثـة والخـدمـات المـاليـة الرقميـة ،في إطـار
إدراك أهميـة توفير البيئـة التشــــريعيـة والتنظيميـة
المحفزة لنمو اﻻبتكـارات مع ضــــرورة التحوط
للمخاطر المرتبطة بها.
 مؤتمر دولي حول "تشــــجيع اﻻبتكــار الرقمي
والمــدفوعــات عبـر الحــدود" :نــاقش المـؤتمـر
اﻷغراض المســتهدف تحقيقها من خﻼل إصــدار
المصـــــارف المركزيـة لعمﻼت رقميـة ،وترتيـب
إصــــــدار العمﻼت الرقميــة ضــــمن أولويــات
المصـــــارف المركزيــة في الــدول العربيــة في
المرحلة الراهنة ،في ضــوء التطورات الســريعة
في خدمات ومنصــــات الدفع الفوري .كما تطرق
المؤتمر لمنصــــة "بنى" للمـدفوعات العربيـة التي
أنشـــأت بدعم من المصـــارف المركزية العربية،
وما تقدمه من حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة وسـﻼمة
انـتـقــال الـمــدفـوعــات عـبـر الـحــدود وتشــــجـيـع
اﻻبتكارات في الخدمات المالية.

 حلقة نقاشـية رفيعة المسـتوى حول "المدفوعات
الرقميـة" ،تنـاولـت دور المـدفوعـات الرقميـة في
خلق فرص العمـل وتعزيز شــــموليـة الخـدمـات
العــامــة في اﻻقتصـــــاد ،حيــث تم التطرق إلى
اتجـاهـات تطبيقـات الـدفع اﻹلكترونيـة ودورهـا في
تحســــين الخـدمـات الحكوميـة ،والتحـديـات في هـذا
الشـــأن ،إضـــافة إلى مناقشـــة الدور اﻹشـــرافي
للمصــــارف المركزيـة العربيـة على المـدفوعـات
الرقميــة ،بمــا يعزز كفــاءتهــا .كــذلــك ،تم خﻼل
الورشــة اســتعراض تجارب بعض الدول العربية
في هذا الخصوص.

 ورشــــــة عـمــل حـول "مـواجـهــة الـتـهــديــدات
اﻹلكترونيــة في الخــدمــات المــاليــة في الــدول
العربية" ،ناقشــت اتجاهات وتطورات التهديدات
اﻹلكترونية والتداعيات المحتملة على اﻻســـتقرار
المـالي ،والحلول التنظيميـة والتقنيـة المنـاســــبــة
للتصـدي لهذه التهديدات من خﻼل استعراض عدد
مـن الـتـجــارب اﻹقـلـيـمـيــة والــدولـيــة والــدروس
المســتفادة منها ،والتعرف على الحلول التي يمكن
للمؤســــســــات المالية تطبيقها لمواجهة التهديدات
اﻹلكترونية وتحقيق اﻷمن السيبراني.

 ورشة عمل حول "العمليات المصرفية المفتوحة
واﻹطار التنظيمي المصـاحب لها" ،جرى خﻼلها
مناقشـــة عدة مواضـــيع أهمها :مفاهيم وتطورات
العمليات المصـرفية المفتوحة ،والبيانات المفتوحة
لتفعيل منظومة التمويل المفتوح ،وســــبل التعاون
بين مختلف اﻷطراف ذات العﻼقة ،للوصــول إلى
رؤيـة مشــــتركـة حولهـا ،إضــــافـة إلى منهجيـات
تصــــميم العمليـات المصــــرفيـة المفتوحـة لتعزيز

في إطار الحرص على تشـــجيع اﻻبتكار الرقمي،
أصدر الصندوق عدداً من أوراق سياسات تناولت
مواضــــيع التقنيـات المـاليـة الحـديثـة في الخـدمـات
المـاليـة اﻹســــﻼميـة ،وقضـــــايـا تطبيق التمويـل
الـمـفـتـوح ،وتـطـبـيـقــات تـقـنـيــات الـبـلـوكـتشــــيـن فـي
الخدمات المالية ،وغيرها من الموضـــوعات ذات
الصـلة .إضـافة لما تقدم ،تم تناول مواضـيع التحول
الرقمي في اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة
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عـن مـجـلـس مـحــافـظـي الـمصــــــارف الـمـركـزيــة
ومؤســــســــات النقد العربية ،وعن مجلس وزراء
المـاليـة العرب والمنتـديـات المرتبطـة بـالمجلســــين.
كذلك شـــارك الصـــندوق في العديد من الفعاليات
اﻹقليمية والدولية التي تناولت مواضــيع صــناعة
التقنيات الحديثة والتحول المالي الرقمي ،إضـــافة
للــدورات التــدريبيــة ذات العﻼقــة التي نظمهــا
الصندوق في هذا المجال.
ج .إطﻼق مؤشر إقليمي للتقنيات المالية الحديثة:

في الــدول العربيــة" ،هــدفــت للتعرف على جهود
وجاهزية صـــناديق التقاعد والمعاشـــات في الدول
الـعـربـيــة ،لـتـطـبـيـق الـمـعــايـيـر الـبـيـنـيــة والـمـجـتـمـعـيــة
والحوكمـة ،ومعـالجة التحـديات التي تواجهها للتكيف
مع هـذه المعـايير ،فضــــﻼً عن العمـل على تعزيز
التوعيـة بقضـــــايـا المعـايير البيئيـة والمســــؤوليـة
المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية.
تضـمنت الورشـة جلسـات حوار بشـأن مجموعة من
التوصـيات المتعلقة بسـبل تعزيز موائمة اسـتثمارات
صــناديق التقاعد والمعاشــات في الدول العربية مع
المعـايير البيئيـة والمجتمعيـة والحوكمـة ،من حيـث
توفير البيـانـات الموثوقـة ،والمتوافقـة مع المعـايير
البيئية والمجتمعية.

بـإطـار جهود الصــ ـنـدوق خﻼل عـام  2021لتعزيز
صــناعة التقنيات المالية الحديثة ،تم إطﻼق "مؤشــر
التقنيـات المـاليـة الحـديثـة في الـدول العربيـة" ،الـذي
يوضــح مدى تطور صــناعة التقنيات المالية الحديثة
والخـدمـات المـاليـة الرقميـة في الـدول العربيـة .يهـدف هـ .تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات المالية غير
المؤشــــر إلى الوقوف على جهود الـدول العربيـّة في
المصرفية لدعم تطوير القطاع المالي:
دعم تطور صـــناعة التقنيات الماليّة الحديثة ،فضـ ـ ً
ﻼ
عن مســـاهمته في وضـــع رؤية لصـــناعة التقنيات
واصل الصندوق خﻼل عام  2021تواصله مع
المـاليـة الحـديثـة في الـدول العربيـة وكيفيـة دعم البيئـة
الهيئات والمؤسسات ال ُمنظمة للقطاع المالي غير
الحاضـنة لها ،من خﻼل إلقاء الضـوء على التحديات
المصرفي ،بإطار جهوده الرامية لدعم تطوير
التي تواجه تطوير هذه الصـــناعة في الدول العربية،
القطاع ،حيث شمل ذلك ما يلي:
بما يُسـاعد على رسـم السـياسـات الوطنية لتعزيز هذه
الصناعة ُمستقبﻼً ،واﻻستفادة من الفرص والم ُمكنات
 تنظيم ثﻼثة اجتماعات لهيئات اﻹشراف على التأمين
المتاحة.
في الدول العربية ،حيث تركزت النقاشات خﻼل
اﻻجتماع اﻷول على "دور قطاع التأمين في الدول
د .تعزيز اﻻهتمام بمواضـــيع تداعيات تغيرات المناخ
العربية في مرحلة التعافي اﻻقتصادي" ،تم خﻼله
على القطاع المالي والخدمات المصرفية:
مناقشة عدد من القضايا ذات العﻼقة بواقع قطاع
التأمين في النظام المالي العالمي ،من أبرزها" :واقع
حظيــت مواضــــيع تــداعيــات تغيرات المنــاخ على
قطاع التأمين في ضوء اﻷزمة الراهنة لتداعيات
جائحة كورونا" ،و"التحديات والمخاطر التي يواجهها
القطاع المالي والخدمات المصرفية ،وقضايا التمويل
القطاع في فترة ما بعد اﻷزمة" ،و"دور قطاع التأمين
اﻷخضـر باهتمام الصـندوق خﻼل عام  ،2021حيث
في مرحلة التعافي اﻻقتصادي في فترة ما بعد
حرص على تنـاول هـذه المواضــــيع في اجتمـاعـات
اﻷزمة" ،و"أثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية
اللجـان وفرق العمـل المنبثقـة عن مجلس محـافظي
على قطاع التأمين" ،و"دور التقنيات المالية الحديثة
المصـارف المركزية ومؤسـسـات النقد العربية ،وفي
في رفع نسب التغطية لقطاع التأمين" ،و"ضبط
اﻻجتمـاعـات والمؤتمرات والورش المختلفـة .كـذلـك
مخاطر غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب في قطاع
تضـــمن تقرير اﻻســـتقرار المالي في الدول العربية
ً
الصــادر عام  ،2021فصــ ً
التأمين"  ،إضافة إلى موضوع "حوكمة شركات
ﻼ خاصــا ً حول تداعيات
التأمين".
تغيرات المنـاخ على اﻻســــتقرار المـالي .من جهـة
أخرى ،أكـد الصــ ـنـدوق خﻼل تواصــ ـلـه مع الـدول
كمـا نـاقش اﻻجتمـاع عـدد من الموضــــوعـات ،منهـا:
اﻷعضــــاء على أهميـة تطبيق المبـادئ اﻹرشــــاديـة
"ســــبل ووســــائل توســــيع وتعزيز تغطية اﻷفراد
المتعلقـة بتعـامـل المصــــارف المركزيـة مع تـداعيـات
والشــــركـات في الـدول العربيـة بخـدمـات التـأمين
تغيرات المناخ الصادرة عن الصندوق.
الرســــميـة" ،و"الفجوة النوعيـة في قطـاع التـامين"،
إضــافة لذلكّ ،
و"دور قطـاع التـأمين في تعزيز اﻻســــتقرار المـالي
نظم الصــندوق ورشــة متخصــصــة
في الــدول العربيــة" ،و"متطلبــات التنســــيق بين
حـول "تـطـبـيـق الـمـعــايـيـر الـبـيـئـيــة والـمـجـتـمـعـيــة فـي
الهيئات اﻹشــرافية على قطاع التأمين" ،و"المختبر
السـياسـات اﻻسـتثمارية لصـناديق التقاعد والمعاشـات
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التنظيمي لﻼبتكارات المالية وســـبل اﻻســـتفادة من
التقنيـات المـاليـة الحـديثـة في صــــنـاعـة التـأمين"،
و"حماية مستهلكي خدمات التأمين".
ركز اﻻجتمـاع الثـاني الذي نظمـه الصــ ـنـدوق لهيئـات
اﻹشــــراف على التــأمين في الــدول العربيــة على
الموضـــوعات المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية في
قطـاع التـأمين ،حيـث جرى منـاقشــــة المخـاطر التي
تتعرض لهـا شــــركات التـأمين نتيجة الجرائم المالية،
إضاف ًة إلى اﻹجراءات الﻼزمة لمكافحة هذه الجرائم.
كمـا تطرق النقـاش إلى إجراءات شــــركـات التـأمين
لمكـافحـة الجرائم المـاليـة ،بمـا يشــــمـل اﻹجراءات
والســ ـيـاســــات واﻷنظمـة التي يجـب أن تتخـذهـا لمنع
اسـتخدام منتجاتها في الجرائم المالية ،وسـبل ووسـائل
التطوير المســتمر ﻹجراءاتها المتعلقة بنظام "إعرف
عميلــك" ،من خﻼل اﻻهتمــام بعمليــة التحري عن
بيـانـات العميـل وربطهـا بـالجهـات ذات الصــ ـلـة في
مجـال مكـافحـة الجرائم المـاليـة ،ومـدى تنفيـذ نظـام
امتثال وإفصـاح قوي ضـمن البيئة التنظيمية لمكافحة
غســــل اﻷموال وتمويـل اﻹرهـاب ،ومعـايير توافق
تشــــريعـات الدول مع متطلبات اﻹشــــراف والرقابة
وتبادل المعلومات بخصوص النشاط التأميني ،فض ً
ﻼ
عن اسـتعراض أفضـل ممارسـات حوكمة الشـركات
لـدى قطـاع التـأمين في المنطقـة العربيـة ،ودورهـا في
مكـافحـة غســــل اﻷموال وتمويـل اﻹرهـاب وإســــاءة
استغﻼل اﻷسواق واﻻحتيال.
فيما تمحورت النقاشــات خﻼل اﻻجتماع الثالث حول
موضــوع "توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحســين
خدمات التأمين والوصـــول لها" ،بما شـــمل الفرص
والتحــديــات التي تتيحهــا التقنيــات المــاليــة الحــديثــة
لتطوير صـناعة التأمين ،والوصـول لخدمات التأمين
في الـدول العربيـة .كـذلـك ،نـاقش اﻻجتمـاع عـدد من
المواضــــيع ،تمحورت حول واقع قطـاع التـأمين في
النظـام المـالي العـالمي في مرحلـة مـا بعـد جـائحـة
كوفيــد ،19-والتحــديــات والمخــاطر التي يواجههــا،
وســ ـبـل اﻻســــتفـادة من التقنيـات المـاليـة الحـديثـة في
تطوير صـــناعة وخدمات التأمين في الدول العربية،
ودور ذلــك في تعزيز فرص الوصــــول لخــدمــات
التأمين ،وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
 التعـاون مع صــــنـاديق وبرامج ضــــمـان القروض
للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة في الدول
العربيــة في تنظيم ورشـــــة عمــل حول دور هـذه
الصـناديق في دعم مرحلة التعافي ،حيث تم التطرق
لعدد من الموضــوعات ،من أبرزها" :الســياســـات
واﻹجراءات المطبقـة من الحكومـات والمصــــارف
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الـمـركـزيــة فـي الــدول الـعـربـيــة لـتـوفـيـر الــدعـم
للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة خﻼل الجائحة".
كما تطرقت الورشــة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه
صـــناديق وبرامج ضـــمان القروض ،وأطر العمل
واﻷدوات المناسـبة لهذه الصـناديق والبرامج في هذه
المرحلـة .كذلك ،ناقشــــت الورشــــة فرص التعـاون
اﻹقليمي بين صــــناديق وبرامج ضــــمان القروض
والسلطات اﻹشرافية والمؤسسات اﻹقليمية لمواجهة
التحديات الراهنة.
 اﻻشــتراك مع اﻻتحاد الدولي لمؤســســات ضــمان
الودائع في تنظيم ورشــــة عمـل لمنـاقشــــة المبـادئ
اﻷســاســية لتطوير نظم ف ﱠعالة لضــمان ودائع البنوك
اﻹســﻼمية بمشــاركة مؤســســات وبرامج ضــمان
الودائع في الدول العربية.
و .إطﻼق مؤشر اﻻستقرار المالي في الدول العربية كأداة
لصانعي السياسات اﻻحترازية ،ومواصلة إصدار
تقرير اﻻستقرار المالي.
واصـــل الصـــندوق في عام  2021إصـــدار مؤشـــر
اﻻســتقرار المالي العربي ،الذي ســبق إطﻼقه في عام
 ،2020نـظـراً ﻷهـمـيــة وجـود مـؤشــــر كـمـي يـقـيـس
مسـتوى اﻻسـتقرار المالي بموضـوعية ،ويعمل كأداة
للتوجيه واﻹنذار المبكر ،حيث يســاعد متخذي القرار
وواضـعي السـياسـات في التعرف على إمكانية ظهور
اﻷزمات الماليـة المحتملـة قبـل وقوعهـا ،ﻻتخاذ ما يلزم
من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.
في هــذا اﻹطــار ،كنتيجــة لتــداعيــات أزمــة فيروس
كورونا المســتجد وأثرها على اﻻقتصــادات العربية،
تشـــير تطورات قيمة مؤشـــر اﻻســـتقرار المالي في
الـدول العربيـة إلى أثر تـداعيـات جـائحـة كورونـا على
اقتصــــادات الـدول العربيـة ،إضــــافـةً إلى الظروف
والتحــديــات التي تواجههــا بعض هــذه الــدول .بهــذا
الســـياق ،تراجعت مؤشـــرات الربحية ،وارتفع معدل
التســــهيﻼت المتعثرة نتيجـةً تـأثر التـدفقـات النقـديـة
لقطـاعي اﻷفراد والشــــركـات بســــبـب الجـائحـة .في
المقابل ،حققت مؤشــرات كفاية رأس المال والســيولة
تحســـناً ،اﻷمر الذي يُشـــير إلى مرونة ومتانة وقدرة
القطاع المصـرفي على اسـتيعاب الصـدمات ،حيث من
المعلوم أن أداتي رأس المـال والســــيولـة تعززان من
قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية واﻻقتصادية
والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لها.
يذكر في هذا الصـدد ،أن أهم التعديﻼت ضـمن معيار
بازل ) (Ⅲتتمثـل في تعزيز وتحســــين نوعيـة وكميـة
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رؤوس اﻷموال لــدى البنوك من خﻼل احتفــاظهــا
برؤوس أموال ذات جودة ونوعية عالية ،تدعم قدرتها
على مواجهة المخاطر واسـتيعاب الخسـائر ،من خﻼل
تطبيق معياري نسـبة تغطية السـيولة وصـافي التمويل
المستقر ،إضافةً إلى استيفاء المتطلبات الكمية للسيولة
لتعزيز قــدرة البنوك على الوفــاء بــالتزامــاتهــا في
اﻷجلين القصــير والمتوســط باســتخدام أصــول ســائلة
عـاليـة الجودة .بشــــكـل عـام ،بـالرغم من حـدة أزمـة
جـائحـة كوفيـد ،19-والتحـديـات والمخـاطر المحيطـة
بـالمنطقـة العربيـة ،ب ّينـت نتـائج التحليـل تراجعـا ً طفيفـا ً
في مؤشـر القطاع المصـرفي ،يعكس وجود توجه عام
في الـدول العربيـة نحو تبني ســــيـاســــات احترازيـة
متحفظة ،أســـهمت في تعزيز اﻻســـتقرار المالي .كما
عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع المصرفي
في الدول العربية وقدرته على اســـتيعاب الصـــدمات
المالية واﻻقتصادية.
على صـــعيد متصـــل ،أصـــدر الصـــندوق خﻼل عام
 ،2021الـعــدد الـرابـع مـن "اـل ـتقـريـر الســــنـوي حـول
اﻻســــتقرار المـالي في الـدول العربيـة" ،الـذي تنـاول
بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول
العربيـة في إطـار ســــعيهـا لتعزيز اﻻســــتقرار المـالي،
وهي :التطورات اﻻقتصـــــاديــة اﻹقليميــة والــدوليــة
وانعكاسـاتها على اﻻسـتقرار المالي في الدول العربية،
وتطورات اﻷطر التشــريعية والمؤســســية لﻼســتقرار
المـالي وتعزيز البنيـة التحتيـة للقطـاع المـالي في الـدول
العربيـة ،وتطورات أداء القطـاع المصــــرفي العربي
والمخـاطر المحتملـة ،وتطورات القطـاع المـالي غير
المصــــرفي في الـدول العربيـة والمخـاطر المحتملـة،
وتحليل نتائج اختبارات الضـغط لدى القطاع المصـرفي
العربي ،وتــداعيــات فيروس كورونــا على مقوم ـات
اﻻسـتقرار المالي ودور السـياسـة اﻻحترازية الكلية في
الحد من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
كمـا تنـاولـت فصــــول التقرير جهود الـدول العربيـة في
تعزيز الشــمول المالي الرقمي ،مع التطرق إلى تعزيز
اﻷمن اﻹلكتروني والحــد من التهــديــدات اﻹلكترونيــة
وآثارها على اﻻســـتقرار المالي ،ومؤشـــر اﻻســـتقرار
المــالي العربي ،وتــداعيــات تغير المنــاخ والكوارث
الطبيعية على اﻻستقرار المالي.
ز .دعم سياسات تطوير القطاع المالي المصرفي من خﻼل
إعداد أوراق عمل وسياسات تختص بصورة أساسية
بتطوير القطاع المالي والمصرفي.
قـام الصــ ـنـدوق خﻼل عـام  2021بـإصــــدار عـدد من
اﻷوراق والـدراســـــات الموجّهـة لـدعم جهود تطوير
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القطاع المالي والمصـرفي ،في إطار سـلسـلة مطبوعات
تطوير القطــاع المــالي ومطبوعــات مجلس محــافظي
المصـارف المركزية ومؤسـسـات النقد العربية ،شـملت
ما يلي:
 (1دراسة حول "أثر التركز المصرفي على اﻻستقرار
المالي في الدول العربية" ،ألقت الضـــوء على أثر
التطورات في نســـــب التركز المصــــرفي ،ونمو
اﻻئتمــان الممنوح ،ونمو النــاتج المحلي اﻹجمــالي
الحقيقي ،على اﻻستقرار المالي في الدول العربية.
 (2دراسة حول "أثر التمويل اﻹسﻼمي على الشمول
المالي في المنطقة العربيـة" ،هـدفـت إلى قيـاس
درجـة اســــتجـابـة مؤشــــرات الشــــمول المـالي
للتطورات في التمويل المتوافق مع الشــــريعة في
الدول العربية.
 (3دراســــة حول "تمويـل البنيـة التحتيـة في الـدول
العربيـة :التحـديـات والخيـارات" ،تنـاولـت إمكـانيـة
زيــادة التمويــل المطلوب لتلبيــة احتيــاجــات البنيــة
التحتية في الدول العربية .اســـتعرضـــت الدراســـة
الوضــع الراهن للبنية التحتية في الدول العربية من
حيث مســـتوى الوصـــول لخدماتها ،ومســـتويات
اﻹنفاق الحكومي عليها .كما أشـارت إلى احتياجات
تمويـل البنيـة التحتيـة ،والتحـديـات التي تواجـه الـدول
العربية في تمويل هذه اﻻحتياجات.
 (4دراســـة حول "دوافع التمويل اﻷصـــغر المتوافق
مع الشـريعة في الدول العربية" ،تناولت العناصـر
التي تشــــترك فيهـا أســــس التمويـل المتوافق مع
الشـريعة مع التمويل اﻷصـغر ،وكيفية اﻻسـتفادة من
تلـك اﻷســــس في خـدمـة وتفعيـل قطـاع التمويـل
اﻷصغر في الدول العربية.
 (5دراســـة حول "اﻻنعكاســــات اﻻقتصــــادية لتقنية
البلوكتشــــين واﻻســــتقرار المالي في اﻷســــواق
المـاليـة العربيـة" ،تضــــمنـت تحليـل اﻻنعكـاســــات
اﻻقتصـــادية لتقنية البلوكتشـــين على اﻻقتصـــادات
العربية.
 (6دراسة بعنوان "آثار التحويﻼت عبر الحدود على
الشمول المالي في الدول العربية" ،تهدف إلى
تحليل العﻼقة بين مؤشرات الشمول المالي
والتحويﻼت عبر الحدود في الدول العربية .كما تُقدم
الدراسة إطاراً تحليليا ً لصانعي السياسات في
المنطقة العربية ،يُسهم في تعزيز الشمول المالي من
خﻼل دعم التحويﻼت عبر الحدود.
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 (7دراســــة حول "محددات الكفاءة التشــــغيلية في
القطاع المصـــرفي العربي" ،ألقت الضــوء على
محــددات صـــــافي هــامش الفــائــدة في القطــاع
المصــــرفي العربي .كمـا قـدمـت إطـاراً تحليليـا ً
للمصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية،
بما يســهم في مواصــلة الجهود الرامية لتحســين
الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.
 (8دراسة حول "التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في
الدول العربية باستخدام نموذج اﻻنحدار
اللوجستي" ،للوقوف على محددات أداء القطاع
المصرفي .كما قدمت الدراسة إطاراً تحليليا ً
للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،
بما يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء
القطاع المصرفي العربي.
 (9دراســــة حول "العﻼقـة بين تقنيـات المعلومـات
واﻻتصـــــاﻻت وتطوير القطــاع المــالي والنمو
اﻻقتصـادي في الدول العربية" ،اسـتهدفت قياس
آثــار التفــاعــل بين القطــاع المــالي وتقنيــات
المعلومات واﻻتصــاﻻت على النمو اﻻقتصــادي
في الدول العربية.
 (10دراسة حول "اﻷساليب المبتكرة ودورها في
تعزيز الشمول المالي المسؤول" ،تناولت دور
استخدام التقنيات المالية الحديثة في توفير أدوات
مبتكرة لتمكين اﻷفراد والمؤسسات من الوصول
إلى الخدمات المالية بتكاليف أقل .كما أوضحت
الدراسة تسارع وتيرة رقمنة البنوك ،لمواكبة زيادة
نسبة اعتماد اﻷفراد في إجراء المعامﻼت البنكية
على التطبيقات والمواقع اﻹلكترونية في ظل جائحة
كوفيد.19-
 (11ورقــة بحثيــة حول "معــايير ومبــادئ معــالجــة
اعـتـراضــــــات الـعـمـﻼء عـلـى دقــة الـمـعـلـومــات
اﻻئتمـانيـة" ،بينـت الـدور الهـام الـذي تلعبـه مكـاتـب
اﻻئتمــان في الحــد من مخــاطر التعثر ،من خﻼل
المســاهمة في اتخاذ قرار ائتماني ســليم مبني على
تقييم دقيق للعميل.
 (12ورقة بحثية حول "التمويل البديل" ،تطرقت إلى
أهميتــه في تعزيز الشــــمول المــالي ،والفرص
والتحــديــات والبنيــة التحتيــة المتعلقــة بـه ،ودور
الثقـافـة الرقميـة في تعزيزه ،إضـــــافـةً إلى دور
مكاتب اﻻســتعﻼم اﻻئتماني في تشــجيع هذا النوع
من التمويل.
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 (13ورقة بحثية حول " التقييم اﻻئتماني السـيكومتري
والمعلومات البديلة" ،بينت الدور الهام الذي يلعبه
التقييم السـيكومتري في تعزيز قدرة وصول اﻷفراد
إلى التمويل ،من خﻼل تقييم الســمات الشــخصــية
والمؤشـرات النفسـية التي تسـاعد في تحليل اسـتعداد
وقدرة العميل على سداد التزاماته المالية.
 (14دراســـة حول "أثر التركز في القطاع المصـــرفي
على اﻻســــتقرار المالي  -تجربة المملكة اﻷردنية
الهـاشــــميـة" ،هـدفـت إلى اختبـار أثر التركز في
القطاع المصرفي اﻷردني على اﻻستقرار المالي.
 (15دراسة بعنوان "هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي
على ربحية البنوك؟ أدلة من دول عربية
مختارة" ،بحثت في العوامل المؤثرة في معدل
العائد على الموجودات في الدول العربية،
والمتغيرات التي من ال ُممكن أن تؤثر على نسبة
القروض غير العاملة سوا ًء تلك التي تخص البنك
نفسه ،أو التي تتعلق بالصناعة المصرفية
واﻻقتصاد الكلي.
 (16ورقة بحثية بعنوان " معيار نسـبة تغطية السـيولة
)متطلبـات التطبيق ،والتحـديـات(  -تجربتي البنـك
المركزي العراقي ،وســـلطة النقد الفلســـطينية"،
بحثـت في التحـديـات المرتبطـة بتطبيق معيـار تغطيـة
السـيولة في القطاع المصـرفي ،ودورها في تحسـين
قـدرتـه على امتصــــاص الصــــدمـات النـاجمـة عن
الضــــغوط المالية واﻻقتصــــادية والحد من فرص
انتقال المخاطر إلى القطاع الحقيقي.
 (17ورقة بحثية بعنوان "تطبيق معيار صــافي التمويل
المســــتقر ،والتحـديـات المرتبطـة بـأزمـة فيروس
كورونا المستجد  -تجربة بنك الكويت المركزي"،
اســــتعرضــــت تجربـة بنـك الكويـت المركزي في
مواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق معيار صـــافي
التمويل المستقر في ظل تداعيات الجائحة.
 (18دراســــة بعنوان "حســــاســــية كفاية رأس المال
للعوامـل المصــــرفيـة واﻻقتصـــــاديـة في القطـاع
المصـــرفي العربي" ،تناولت محددات كفاية رأس
المـال كأحد المؤشــــرات الهـامة للمتـانة والســــﻼمـة
المصـــرفية ،وتضـــمنت إطاراً تحليليا ً يُســـهم في
تعزيز إدارة رأس المال لدى القطاع المصرفي.
 (19دراســــة بعنوان "الرقابة على البنوك اﻷجنبية من
قبـل الســــلطـة الرقـابيـة المضــــيفـة  -تجربـة البنـك
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المركزي اﻷردني" ،تناولت مســؤوليات الســلطات
الرقابية في البلد المضـــيفة والســـلطات الرقابية في
البلـد اﻷم على البنوك اﻷجنبيـة .كمـا بينـت آليـات
تبادل المعلومات والتنسيق بين السلطتين.
 (20دراســـــة بعنوان "الرقـابـة واﻹشــــراف في ظـل
التطورات المتســـــارعـة في التقنيـات المـاليـة -
تجربة البنك المركزي المصــري" ،اســتعرضــت
التطورات في مجـال التقنيـات وانعكـاســــاتهـا على
القطاع المالي والمصـرفي ،والتحديات التي تواجه
الســــلطـات الرقـابيـة عنـد إجراء أعمـال الرقـابـة
والتفتيش على المنتجـات والخـدمـات المقـدمـة من
المؤسسات المالية المعتمدة على التقنيات المالية.
 (21دراسة حول "المنهجيات المحدثة ﻻختبارات
اﻷوضاع الضاغطة الجزئية  -تجربة بنك
المغرب" ،تناولت أثر التطور المتسارع في مجال
التقنيات على القطاع المالي والمصرفي ،والتحول
الرقمي والمزايا التي تتيحها التقنيات المالية.
 (22دراسة حول "مخاطر اﻹفراط في مديونية القطاع
العائلي على اﻻســـتقرار المالي" ،ألقت الضـــوء
على العﻼقــة المحتملــة بين مخــاطر اﻻئتمــان
للقطاع العائلي وأثره على اﻻســـتقرار المالي في
الدول العربية.
 (23دراســــة حول "مخاطر غســــل اﻷموال وتمويل
اﻹرهــاب على القطــاع المصــــرفي في الــدول
العربيــة في ظــل جــائحــة كورونــا" ،تنــاولــت
التحـديـات والمخـاطر المـاليـة المحتملـة المتعلقـة
بمكافحة غسل اﻷمـــوال وتمويـــل اﻹرهاب التي
واجهـت القطـاع المـالي والمصــــرفي في الـدول
العربيـة خﻼل فترة جـائحـة كورونـا ،واﻹجراءات
المتخذة لمواجهة تلك التحديات.
 (24دراســــة حول "نمـذجـة وتحليـل تقلبـات عوائـد
اﻷســــهم في البورصــــات العربيـة خﻼل جائحـة
فيروس كورونا المســــتجد" ،تضــــمنت تحليﻼً
لتقلبات عوائد وأســعار اﻷســهم في البورصــات
العربية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد.19-
 (25ورقة سـياسـات بعنوان "التقنيات المالية الحديثة
في الخـدمـات المـاليـة المتوافقـة مع الشــــريعـة:
المتطلبـات والفرص والتحـديـات" ،هـدفـت إلى
تعزيز الوعي بمتطلبـات تطوير التقنيـات المـاليـة
الحديثة ،وصـــناعة الخدمات المالية المتوافقة مع
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الشــــريعـة ،والتحول المـالي الرقمي في الـدول
العربية.
 (26ورقة سـياسـات بعنوان "التمويل المفتوح :إطار
عمـل للمنطقـة العربيـة لتطوير نطـاق الخـدمـات
المـاليـة" ،هـدفـت إلى تعزيز الوعي بمتطلبـات
تطوير الخـدمـات المـاليـة والمصــــرفيـة الرقميـة،
ودعم جهود التحول المــالي الرقمي في الــدول
العربيـة .كمـا تضــــمنـت الورقـة خـارطـة طريق
لصـياغة مسـارات اﻻنتقال إلى التمويل المفتوح،
لتشمل كافة الخدمات والمنتجات المالية.
 (27دراســـــة حول "تطبيق اختبــارات اﻷوضـــــاع
الضـاغطة الجزئية والكلية" ،هدفت إلى مسـاعدة
المصـارف المركزية والقطاع المالي والمصـرفي
عـلـى تـعـزيـز مـنـظـومــة إدارة الـمـخــاطـر وتـبـنـي
أســــاليـب متطورة لقيـاس قـدرة هـذا القطـاع على
مواجهــة الصـــــدمــات وفق أفضـــــل المعــايير
والممارســات الدولية .كما تطرقت الدراســة إلى
كيفيـة تطبيق اختبـارات اﻷوضــــاع الضــــاغطـة
الـجـزئـيــة والـكـلـيــة ،ســــوا ًء الـ ُمـطـبـقــة مـن قـبــل
المصـــــارف المركزيـة و/أو القطـاع المـالي بمـا
يُســــهـم فـي تـعـزيـز مـنـظـومــة إدارة اﻷزمــات
المصرفية.
 (28دراسـة بعنوان "دور التقنيات المالية الحديثة ما
بعد جائحة كورونا" ،تناولت الفرص الكبيرة في
توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات
المـالية في مرحلة ما بعد الجائحة وتجارب الدول
العربية في هذا الشأن.
نشاط الصندوق في مجال التدريب
وبناء القدرات

يـأتي هـدف تنميـة وتعزيز بنـاء القـدرات والتـدريـب في
مركز متقـدم ضــــمن قـائمـة اﻷولويـات اﻻســــتراتيجيـة
للصــندوق للفترة ) ،(2025 - 2020في إطار الحرص
على تعزيز دور الصــندوق كمركز تميّز للمعرفة وبناء
القـدرات ،من خﻼل تنميـة وتعزيز بنـاء القـدرات للكوادر
الفنية العربية في المجاﻻت اﻻقتصـادية والمالية والنقدية
والتجارية واﻹحصائية.
تحقيقا ً لذلك ،واصـل الصـندوق خﻼل عام  2021العمل
على اﻻرتقـاء بـأنشــــطـة التـدريـب وتحـديـث المحتوى
العلمي لكـافـة البرامج التـدريبيـة المقـدمـة ،والتوســــع في
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قــائمــة اﻷنشــــطــة والبرامج التــدريبيــة والتركيز على
اـلمـواضــ ـيـع ذات اـلعـﻼقــة بــاـلتـحــديــات اـلتـي تـواجــه
اﻻقتصــــادات العربيـة إلى جـانـب تعزيز شــــراكـاتـه مع
المؤسسات اﻹقليمية والدولية.
خﻼل عـام  ،2021وتمـاشــــيـا ً مع الظروف المرتبطـة
بجـائحـة كوفيـد ،19-ومـا ترتـب عنهـا من تـداعيـات،
وحاﻻت إغﻼق أدت إلى الحد من التنقل وإقامة الدورات
التـدريبيـة حضــــوريـا ً ،تم تقـديم كـافـة الـدورات التـدريبيـة
المخططـة للعـام المـذكور "عن ب ُْعـد" .اعتمـدت خطـة
العمـل لعـام  2021على منصــــة التـدريـب اﻹلكترونيـة،
بصـورة أسـاسـية ،وتوفير المتطلبات الفنية الﻼزمة لتقديم
هـذا النوع من التـدريـب بمـا يتمـاشــــى مع المواصــ ـفـات
وأفضـل الممارسـات العالمية ،ويلبي احتياجات التدريب
الراهنة والمستقبلية.
في ضوء ذلك ،شهد عام  2021تنفيذ  52دورة تدريبية،
تناولت موضـــوعات تواكب تطلعات الدول اﻷعضـــاء
وتلبي احتيـاجـاتهم وتعظم من اســــتفـادة كوادرهـا من
الــدورات ،إضـــــافــة إلى التركيز على ورش العمــل
التطبيقية والحاﻻت الدراســية .بلغ عدد المشــاركين من
الكوادر العربيـة في البرامج التـدريبيـة التي عقـدت خﻼل
العــام المــذكور  1,521متــدربـاً ،مقــارنــة بعــدد 969
مشاركا ً خﻼل عام ) ،2020شكل رقم .(3
بهـذا ،يصـــــل عـدد المشـــــاركين من الكوادر العربيـة
الرســـمية في الدورات التدريبة وورش العمل والندوات
التي نظمها المعهد منذ إنشــائه وحتى نهاية عام ،2021
إلى  15,559مشارك) ،ملحق رقم .(3
إضـــــافــة للــدورات التــدريبيــة التي قــدمهــا الفنيون
بـالصــــنـدوق خﻼل عـام  ،2021وعـددهـا  30دورة،
تعـاون المعهـد في تقـديم 22
دورة تـــدريـــبـــيـــة ،مـــع
مجموعة من المؤســســات
الدولية واﻹقليمية ،شـــملت
 12دورة بــالـتـعــاون مـع
صــــنــدوق النقــد الــدولي،
ودورتــيــن مــع الــبــنــك
اﻹســـــﻼمـي لـلــتــنــمــيــة،
ودورتــيــن مــع الــبــنــك
الــمــركــزي اﻷلــمــانــي،
ودورتين مع بنــك انجلترا
المركزي ،ودورة مع بنـك
التســـويات الدولية ،ودورة
مع البنــك الــدولي ،ودورة
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مع البنك المركزي الفرنســي ودورة مع وكالة التعاون
اﻷلماني.
من أجل اﻻرتقاء بمستوى التدريب ،يولي الصندوق
اهتماما ً كبيراً بمتطلبات واحتياجات الدول اﻷعضاء ،في
هذا المجال ،بما يعكس نتائج اﻻستبيان الذي يتم إرساله
سنوياً إلى الدول اﻷعضاء ،للوقوف على احتياجاتها
التدريبية ،وانطباعات المشاركين وآرائهم ،ومقترحاتهم
بشأن الدورات والبرامج التدريبية بالصندوق ،خاصة فيما
يتعلق بمدى فاعلية التدريب ،ومدى تطبيق نظم
المعلومات ،والمهارات المكتسبة ،وتصميم البرامج
التدريبية .هذا ،وقد تابع المعهد تحديث آليات عمله من
خﻼل إضافة وظائف وتحسينات على نظام التدريب "عن
ُب ْعد" ﻻ سيما المختبرات اﻻفتراضية ،واﻻختبارات
السابقة والﻼحقة للدورات ،ودرجة اكتساب المعرفة،
والتقييم الموضوعي والب ّناء للدورات.
فيما يلي قائمة بالموضوعات التي تناولتها الدورات
التدريبية وورش العمل التي تم إنجازها خﻼل عام ،2021
ومواعيد انعقادها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

"اﻹحصـاءات النقدية والمالية )تمهيدية("- 11) ،
 (14يناير .2021
تحليل ســــياســــة المالية العامة (28 - 18) ،يناير
.2021
التخطيط اﻻستراتيجي (28 - 24) ،يناير .2021
الحســابات القومية ربع الســنوية (4 - 1) ،فبراير
.2021
الصـيرفة اﻹسـﻼمية – التمويل اﻷصـغر(11 - 7) ،
فبراير .2021
دور التقنيـات المـاليـة في تطوير المنتجـات المـاليـة
اﻹسﻼمية (18 - 14) ،فبراير .2021

30

30

 .7اﻻقتصاد القياسي (18 - 14) ،فبراير .2021
 .8الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد،19 -
) (18 - 17فبراير .2021
 .9إدارة المحافظ اﻻستثمارية (25-21) ،فبراير
.2021
 .10اﻻستقرار المالي (4 - 2) ،مارس .2021
 .11اﻹصﻼحات اﻻقتصادية (18 - 7) ،مارس .2021
 .12مؤشرات السﻼمة المالية (25-22) ،مارس .2021
 .13إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود29) ،
مارس  1 -ابريل( .2021
 .14إدارة المخاطر اﻻستثمارية (20-16) ،مايو .2021
 .15تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة- 23) ،
 (27مايو .2021
 .16بيانات الشمول المالي لدعم الخدمات المالية
للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة (27 - 24) ،مايو .2021
 .17إطار اﻻقتصاد الكلي 30) ،مايو  3 -يونيو( .2021
 .18معيار كفاية رأس المال للبنوك اﻹسﻼمية30) ،
مايو  (3 -يونيو .2021
 .19تنافسية التجارة الخارجية (10 - 6) ،يونيو .2021
 .20اﻻقتصاد الرقمي والسياسات اﻻقتصادية(10- 6) ،
يونيو .2021
 .21أطر المالية العامة (17 - 7) ،يونيو .2021
 .22النمذجة اﻻقتصادية الكلية (17-13) ،يونيو .2021
 .23التوازنات العامة اﻻقتصادية والمالية(24 - 20) ،
يونيو .2021
 .24إدارة اﻷزمات اﻻقتصادية 27) ،يونيو  1 -يوليو(
.2021
 .25إدارة المخاطر بالبنوك اﻹسﻼمية (8 - 4) ،يوليو
.2021
 .26الرقابة على القطاع المالي (15-5) ،يوليو .2021
 .27اﻻقتصاد القياسي المتقدم (15-11) ،يوليو .2021
 .28إحصاءات التجــارة الدولية في السلع والخدمات،
) (9 - 6سبتمبر .2021
 .29السياسات الرامية إلى اﻻستقرار المالي
واﻻقتصادي (16 - 12) ،سبتمبر .2021
 .30نمذجة المتغيرات اﻻقتصادية والمالية(16 -12) ،
سبتمبر .2021
 .31السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها اﻻقتصادي
واﻻجتماعي (23 -19) ،سبتمبر .2021
 .32قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة
اﻻحترازية الكلية واختبارات الضغط(23-20) ،
سبتمبر .2021
 .33حوكمة الشركات والمؤسسات المالية(30 - 26) ،
سبتمبر .2021
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 .34اسـتخدام نماذج المدخﻼت والمخرجات في دراســة
أثر الســياســات اﻻقتصــادية (30 - 26) ،ســبتمبر
.2021
 .35البدائل اﻻستثمارية في إدارة اﻻحتياطيات(6- 3) ،
أكتوبر .2021
 .36الخدمات المالية الرقمية للمرأة (14 - 10) ،أكتوبر
.2021
 .37إحصاءات مالية الحكومة (21-11) ،أكتوبر
.2021
 .38التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في
القطاع المالي والمصرفي (21-17) ،أكتوبر
.2021
 .39سياسة سعر الصرف (28 - 18) ،أكتوبر .2021
 .40الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل
مشاريع البنية التحتية في الدول العربية- 24) ،
 (28أكتوبر .2021
 .41تحليل البيانات متعددة اﻷبعاد 31) ،أكتوبر4 -
نوفمبر( .2021
 .42مؤشرات النشاط اﻻقتصادي عالية التواتر(4- 1) ،
نوفمبر .2021
 .43سياسة المالية العامة واﻻستقرار والنمو :حالة
البلدان العربية (11-7) ،نوفمبر .2021
 .44استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين
المحلية (11 - 7) ،نوفمبر .2021
" .45اﻻستقرار المالي وأدوات السياسة اﻻحترازية
الكلية" (18 -14) ،نوفمبر .2021
" .46الرقابة على البنوك في إطار بازل (18 -16) ،"3
نوفمبر .2021
" .47مكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب"- 23) ،
 (25نوفمبر .2021
" .48إحصاءات ميزان المدفوعات" ،موجهة إلى
الكوادر العاملة ببنك الكويت المركزي(30 - 28) ،
نوفمبر .2021
 .49اﻻستخدامات اﻻقتصادية لبرنامج :EViews
دورة تمهيدية (9 - 5) ،ديسمبر .2021
 .50النمو الشامل (16 - 6) ،ديسمبر .2021
 .51الجوانب الشرعية والعملية للصكوك(16 - 13) ،
ديسمبر .2021
 .52التأمين اﻹسﻼمي )التكافل( (23-19) ،ديسمبر
.2021
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أنشطة الصندوق في مجال التقارير،
والبحوث والدراسات اﻻقتصادية،
والكتب ،والنشرات

يهدف نشــــاط الصــــندوق الخاص بإصــــدار التقارير،
والبحوث والدراسـات اﻻقتصـادية ،والكتب ،والنشـرات،
لدعم ومســـاعدة متخذي القرار وصـــناع الســـياســـات
اﻻقتصـادية في الدول العربية ،في المجاﻻت اﻻقتصـادية
والمــاليــة والنقــديــة ،من خﻼل إلقــاء الضــــوء على
الموضــوعات اﻻقتصــادية الهامة ،ودراســتها بصــورة
تسهم في تحديد التحديات وسبل مواجهتها.
تم التركيز خﻼل عـام  2021على دراســـــة تـداعيـات
جـائحـة كوفيـد ،19-وانعكـاســــاتهـا على اﻻقتصــــادات
العربية ،وســبل مواجهتها فضـﻼً عن دراســة مســارات
التعـافي والعودة مجـدداً للمســـــارات اﻻعتيـاديـة للنمو
اﻻقتصادي في مرحلة ما بعد اﻷزمة.
إضــــافة إلى اﻹصــــدارات التي تختص بتطوير القطاع
المالي والمصــــرفي ،المشــــار إليها ســــابقاً ،شــــملت
إصـــدارات الصـــندوق خﻼل عام  2021مجموعة من
التقـارير والـدراســـــات اﻻقتصـــــاديـة ،وأوراق العمـل
والسـياسـات ،والنشـرات ،والكتب ،والكتيبات التعريفية
المعنية بالنشء العربي ،تناولت قضــايا وموضــوعات
اقتصادية ونقدية ومالية متنوعة.
أ .التقارير والدوريات الصادرة خﻼل عام :2021
 .1العدد الحادي واﻷربعين من "التقرير اﻻقتصــادي
العربـــــــــي الموحـد  ،"2021الـذي يســــتعرض
التطورات اﻻقتصـــــاديـة في الـدول العربيـة ،إلى
جـانـب العـديـد من الموضــــوعـات الهـامـة من بينهـا
اﻻقـتصــــــاد الـرقـمـي ،والـتـحـوﻻت الـرقـمـيــة،
واﻻســــتقرار المالي ،والشــــمول المالي ،وتطبيق
متطلبات بازل .III
 .2تقرير حول "دور التقنيــات المــاليــة الحــديثــة في
مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا" :يُلقي الضــوء
على نماذج متنوعة ﻷنشطة التقنيات المالية الحديثة
والتطبيقـات التي تبنتهـا الـدول العربيـة للتخفيف من
تـداعيـات جـائحـة كورونـا ،بمـا يشــ ـمـل التحول إلى
قنوات غير نقـديـة ،والتقـدم في أوضـــــاع إلحـاق
الـعـمـﻼء عـن بـُ عــد وقـواعــد "اعـرف عـمـيـلــك
اﻹلكترونيـة" ،وتفعيـل الخـدمـات المـاليـة الرقميـة،

صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021

التي تعزز جميعهــا فرص الوصــــول للخــدمــات
المالية ،فض ً
ﻼ عن تعزيز أطر السﻼمة اﻹلكترونية.
 .3التقرير الســنوي حول "إنجازات مبادرة الشــمول
المالي للمنطقة العربية" ،بهدف التعريف بأنشــطة
المبـادرة ،حســــب أولويـات إســــتراتيجيـة وبرامج
الشمول المالي بالمنطقة العربية.
 .4ثﻼثـة أعـداد من تقرير "آفـاق اﻻقتصــــاد العربي"،
تضـــمنت توقعات اﻷداء اﻻقتصـــادي للدول العربية
لعامي  2021و .2022يهدف الصندوق من إصدار
التقرير إلى تزويد صــ ـنـاع القرار في الدول العربيـة
برؤية استشرافية وتحليلية ﻷداء اﻻقتصادات العربية
على عـدة أصــ ـعـدة تتمثـل في :البيئـة اﻻقتصــــاديـة
الدولية ،والنمو اﻻقتصــــادي ،واتجاهات اﻷســــعار
المحلية ،واﻷوضـــاع النقدية ،وقطاع المالية العامة،
والقطاع الخارجي وميزان المدفوعات.
ـنظـراً ـلـلـتطـورات الـمســــتـجــدة اـل ـمـتعـلـقــة ـب ـفيـروس
كورونا ،تم تطوير اﻻســــتبيان الخاص بالتقرير بما
يعكس تـأثير الجـائحـة على اﻷداء اﻻقتصـــــادي في
الدول العربية ،وإلقاء الضـــوء على القطاعات التي
تأثرت بانتشــار الفيروس ،والســياســات المتبناة من
ق ﱠبـل الـدول العربيـة لمواجهـة التـداعيـات الصــــحيـة
واﻻقتصــــاديـة واﻻجتمـاعيـة النـاتجـة عن انتشـــــار
علـى
الـفـيـروس ،وإجـمــالـي حـزم اـلتـحـفـيـز اـل ُمـتـبـنــاة ـ
مستوى الدول العربية.
 .5العدد الخامس من تقرير "تنافســــية اﻻقتصــــادات
العربية" ،الذي يســـتعرض وضـــع التنافســـية في
الـدول العربيـة ،ويلقي الضــــوء على اﻹجراءات
والسـياسـات اﻻقتصـادية التي تنتهجها الدول العربية
في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها.
 .6العـدد الثـاني من "مرصــــد التقنيـات المـاليـة الحـديثـة
في الـدول العربيـة" ،الـذي تطرق إلى موضــــوع
"منصـات التمويل الجماعي" في ضـوء دورها في
دعم المؤســـســـات متناهية الصـــغر والصـــغيرة
والمتوسـطة ،بنا ًء على اسـتبيان تم اسـتيفائه من ِقبﱠل
السلطات الرقابية في الدول العربية.
 .7العدد اﻷول من دوري ًة بحثي ًة سنوي ًة بعنوان "مرصد
البيئـات الرقـابيـة اﻻختبـاريـة في الـدول العربيـة"،
بهدف رصــد أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال
من واقع اســـتبيان تم اســـتيفائه من قبل الســـلطات
الرقـابيـة في الـدول العربيـة ،بهـدف التعرف على
جوانـب ومقومـات نجـاح البيئـات الرقـابيـة اﻻختبـاريـة
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في الــدول العربيــة ودورهــا في دعم نمو قطــاع
التقنيات المالية الحديثة.
 .8ســــلســــلة بحثية بعنوان "موجز ســــياســــات"،
اســــتهـدفـت دعم عمليـة صــــنع القرار في الـدول
العربية من خﻼل توفير إصــدارات بحثية موجزة
تتطرق ﻷبرز اﻷولويـات والموضــــوعـات ذات
اﻻهتمام بالنســــبة للدول اﻷعضــــاء ،مصــــحوبةً
بتوصــيات لصــناع الســياســات .في هذا الصــدد،
عمل الصـــندوق خﻼل عام  2021على إصـــدار
ســــبعـة أعـداد من هـذه الســــلســــلـة ،تطرقـت إلى
الموضوعات التالية:








دور الشمول المالي في تمكين المرأة :الدروس
المستفادة من أبرز التجارب اﻹقليمية والدولية.
اســتخدام اﻻقتصــاد الســلوكي في دعم عملية
صنع السياسات اﻻقتصادية.
نحو عقد اجتماعي جديد :دور المالية العامة.
تحـديـات وخيـارات تمويـل البنيـة التحتيـة في
الدول العربية.
اقتصـــــاديـات جـانـب العرض وأثر "ﻻفر"،
ومبـدأ "الضــــريبـة تقتـل الضــــريبـة" ،مـدخـل
لﻺصﻼحات الضريبية في الدول العربية.
القطاع المالي غير المصرفي :قطاع التأمين.
الموجـة التضــــخميـة العـالميـة :المســــببــات
واﻻنعكاسات على اﻻقتصادات العربية.

ب .اﻹصدارات البحثية ،بما يشمل الدراسات اﻻقتصادية،
وأوراق العمل والسياسات ،والنشرات ،والكتب.
 .1دراســــــة بـعـنـوان "مشـــــروع بـحـثـي حـول
اﻻنعكاســــات اﻻقتصــــادية للثورة الصــــناعية
الرابعة :الذكاء اﻻصـــطناعي" :اســـتعرضـــت
الـدراســــة اﻻنعكـاســــات اﻻقتصــــاديـة للـذكـاء
اﻻصـطناعي على المسـتويين العربي والعالمي.
كمـا تنـاولـت التحـديـات المرافقـة لهـذه التحوﻻت،
خاصــة المتعلقة بالفجوة الرقمية ،والبنيّة التحتيّة
الرقمية ،ورأس المال البشري ،والبيئة التنظيمية
والمؤسسية ،ومصادر التمويل.
 .2دراســة حول "أثر قطاع الصــناعات التحويلية
على النمو اﻻقتصـــــادي في الـدول العربيـة":
اهتمـت بتقـدير العﻼقـة بين إنتـاجيـة العـامـل في
قطــاع الصــــنــاعــات التحويليــة ،ومعــدل النمو
اﻻقتصـــــادي في الـدول العربيـة .كمـا تطرقـت
الــدراســـــة إلى دور القطــاع في تحقيق النمو
اﻻقتصـادي المسـتدام ،وأهمية التوجه نحو اقتناء
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التقنيــات الحــديثــة بهــدف زيــادة اﻹنتــاج ورفع
الكفـاءة اﻹنتـاجيـة والقـدرة التنـافســــيـة لقطـاع
الصناعات التحويلية.
 .3دراســــة بعنوان "الســــياســــة النقدية ومعالجة
الركود اﻻقتصـــادي في الدول العربية" :أبرزت
دور الســــيـاســـــة النقـديـة في معـالجـة الركود
اﻻقتصـــــادي في الــدول العربيــة ،النــاتج عن
تداعيات جائحة كوفيد ،19-في اﻷجلين القصـــير
والمتوسط.
 .4دراســــة حول "العوامـل المؤثرة في ســــرعـة
دوران النقود" :ألقــت الضــــوء على محــددات
ســــرعـة دوران النقود في الـدول العربيـة ،ودور
السـياسـة النقدية بهذا الخصـوص .كما أوضــحت
الـدراســـــة أهميـة التعرف على هـذه المحـددات
لتحقيق اﻻستخدام الف َعال واﻷمثل للسياسة النقدية.
 .5دراسـة حول "آليات انتقال أثر السـياسـة النقدية
في اقتصـــــاد خـال من الفـائـدة" :أبرزت دور
الســــياســــة النقدية في تحقيق عدد من اﻷهداف
اﻻقتصــــاديـة الرئيســــة أهمهـا :المحـافظـة على
اﻻســــتقرار النقـدي ،وعلى مســــتوى عـا ٍل من
العمالة ،وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات،
فضــ ـﻼً عن تحقيق أهداف التنمية اﻻقتصــــادية
واﻻجتماعية ،وتوفير التمويل الﻼزم لها.
 .6دراسـة بعنوان "الضـرائب على اﻻقتصـاد الرقمي
في الــدول العربيــة" :هــدفــت إلى إبراز أهميــة
اﻻقتصــاد الرقمي من حيث تأثير ارتفاع الموارد
المالية التي تجنيها الشركات القائمة على الرقمنة،
والتحـديـات التي تواجـه تطبيق الضــــرائـب على
اﻻقتصـــــاد الرقمي على الصــــعيــدين العربي
والعــالمي ،والجهود المبــذولــة للتصـــــدي لهــا،
وطبيعـة التـدابير واﻹجراءات المخططـة والمتخـذة
على مستوى الدول العربية في هذا الصدد.
 .7دراســـــة حول "رقمنــة مــدفوعــات التحويﻼت
اﻻجتماعية في الدول العربية" :رصدت تجارب
الـدول العربيـة فيمـا يتعلق برقمنـة نظم التحويﻼت
اﻻجتماعية ،بهدف الوقوف على الوضــع الراهن
لهذه النظم ،والمكاسـب اﻻقتصـادية الناتجة عنها،
والـتـحــديــات الـتـي تـواجــه الـجـهــات الـمـعـنـيــة،
والدروس المستفادة.
 .8دراســة بعنوان "خيارات الســياســات الضــريبية
لدعم المؤســســات متناهية الصــغر والصــغيرة
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والمتوســــطــة" :ألقــت الضــــوء على اﻷطر
الضـريبية الخاصـة بالمؤسـسـات متناهية الصـغر
والصــغيرة والمتوســطة ،وتطرقت إلى التجارب
العربية والدولية في هذا الصـدد بهدف دعم جهود
الجهــات المعنيــة في الــدول العربيــة لــدمج هــذه
المؤســـســـات في منظومة القطاع الرســـمي ،بما
يدعم النمو الشامل والمستدام.
 .9دراســة بعنوان "نحو بناء مؤشــر مركب لرصــد
تطور اﻻقتصـــــاد الرقمي في الـدول العربيـة":
تضــــمنـت تطوير مؤشــــر مركـب لقيـاس تطور
اﻻقتصــاد الرقمي في الدول العربية اســتناداً إلى
أربع ركائز أســـاســـية تقيس مدى تطور التحول
الرقمي على عدد من اﻷصعدة.
 .10دراســـة حول "رقمنة التحصـــيل الضـــريبي في
الدول العربية" :ألقت الضــوء على دور التحول
الرقمي في زيادة مستويات كفاءة السياسة المالية،
والمكـاســـــب اﻻقتصـــــاديـة جراء هـذا التحول
ومقومات نجاح رقمنة التحصـــيل الضـــريبي في
الدول العربية ،بما يشـــمل الضـــرائب المباشـــرة
غيـر اـلمـبــاشــــرة ،عـﻼوة عـلـى مــدى اـلتـطـور
وـ
الرقمي في مجال التحصــيل الضــريبي بداية من
مرحلة اﻻســتعﻼم ،وصــو ً
ﻻ إلى مرحلة اﻻمتثال
والسداد الضريبي.
 .11دراســــة حول "قياس الدورات المالية في الدول
العربيـة" :هـدفـت إلى تقـدير وقيـاس كـل من دورة
اﻻئتمان ،ودورة أســواق اﻷوراق المالية ،ودورة
أســـعار العقارات باعتبار أن هذه الدورات تعتبر
المكون الرئيس للدورة المالية.
 .12دراسة حول "نمذجة أثر سعر الصرف الموازي
على دينـاميكيـة التضــــخم" :هـدفـت إلى تحليـل
العﻼقة بين ســعر الصــرف في الســوق الموازي
والرقم القياسـي ﻷسـعار المسـتهلكين ،في ظل بيئة
تتسم بارتفاع مستويات الضغوطات التضخمية.
 .13دراســـــة حول "تـدفقـات رؤوس اﻷموال في
اﻻقتصـــادات العربية :العﻼقة بين اﻻســـتثمار
واﻻدخــار" :تهــدف إلى تحليــل العﻼقــة بين
اﻻسـتثمار واﻻدخار ،بغرض التحقق من الدور
الــذي تلعبــه المــدخرات المحليــة في تطورات
اﻻســتثمارات المحلية .كما تُقدم الدراســة إطاراً
تحليليا ً يُسـهم في تعزيز فهم هذه العﻼقة ،وتلقي
الضــــوء على تــدفقــات رؤوس اﻷموال في
المنطقة.
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 .14دراســة حول "تأثير اســتخدام تقنيات المعلومات
واﻻتصـــــاﻻت على إنتـاجيـة العمـل في المنطقـة
العربيـة" :تنـاولـت طرق قيـاس آثـار اســــتخـدام
تقنيـات المعلومـات واﻻتصــــاﻻت على إنتـاجيـة
العمــل في عــدد من الــدول العربيــة ،أخــذاً في
اﻻعـتـبــار أثـر ثـﻼثــة مـن مـحـركــات الـنشــــــاط
اﻻقتصـادي ،هي :اﻻنفتاح التجاري ،واﻻسـتثمار،
واﻹنفـاق الحكومي .كمـا قـدمـت الـدراســــة إطـاراً
تحليليا ً لصــانعي الســياســات في المنطقة العربية،
يُســــهـم فـي تـعـزيـز فـهـم الـعـﻼقــة بـيـن تـقـنـيــات
المعلومات واﻻتصاﻻت وإنتاجية العمل.
 .15دراسـة بعنوان "اﻻنعكاسـات الكلية والقطاعية
ﻻنخفاض أســـعار النفط على الدول المصـــدرة
للنفط" :اهتمـت بتقييم آثـار انخفـاض أســــعـار
النفط على القطـاع الحقيقي في الـدول العربيـة
المصـــدرة للنفط .تطرقت الدراســـة إلى اﻵثار
الســــلبيـة على النـاتج المحلي اﻹجمـالي الحقيقي
ومكوناته الرئيســـة في جانبي العرض والطلب
في الــدول العربيــة المصـــــدرة للنفط ،نتيجــة
انخفاض أسـعاره في اﻷسـواق العالمية .أظهرت
الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للنفط لبذل
المزيـد من الجهود لتحقيق مرونـة تجـاه تقلبــات
أســعار النفط ،من خﻼل تنويع اﻹيرادات المالية،
حيـث يســـــاعـد التقـدم في تنويع اﻹيرادات غير
النفطيـة على فصــــل التغيرات في اﻹنفـاق العـام
تدريجيا ً عن التغيرات في أسعار النفط.
 .16دراســــة حول "عـدم تمـاثـل اســــتجـابـة النمو
اﻻقتصـــــادي لتقلبـات أســــعـار النفط في دول
مـجـلـس الـتـعــاون لــدول الـخـلـيـج الـعـربـيــة":
تنـاولـت اﻵثـار غير المتمـاثلـة لتقلبـات أســــعـار
النفط العالمية على النمو اﻻقتصــــادي في دول
مجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة ،من خﻼل
قيـاس آثـارهـا على النمو اﻻقتصــــادي في دول
مجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة ،أخـذا في
اﻻعتبـار أثر المحركـات الرئيســـــة للنشـــــاط
اﻻقتصادي.
" .17نشـرة اﻹحصـاءات اﻻقتصـادية ربع السـنوية"
التي ترصــد تطور أهم المتغيرات اﻻقتصــادية،
بمـا يشــ ـمـل القطـاع الحقيقي ،والقطـاع النقـدي،
وقطاع مالية الحكومة ،والقطاع الخارجي.
" .18النشــرة اﻷســبوعية ﻷســواق المال العربية"،
التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال
العربية اســتناداً إلى قاعدة بيانات صــندوق النقد
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العربي ﻷســــواق المـال العربيـة ،وإلى البيـانـات
الصادرة عن البورصات العربية.
" .19النشــرة الشــهرية ﻷســواق المال العربية"،
التي تهـدف إلى تتبع إجمـالي حركـة التـداوﻻت
الشهرية في هذه اﻷسواق.
" .20النشــــرة الفصــــليـة عن أداء أســــواق المـال
العربية" ،التي تتناول أبرز التطورات اﻻقتصادية
ذات العﻼقة بنشــاط أســواق المال العربية ،إضــافة
إلى التغيرات في اﻷطر التشــريعية والمؤســســية
الـمـنـظـمــة لـهــا ،بـهــدف تـعـريـف الـمســــتـثـمـريـن
بالتطورات الحاصـــلة في هذه اﻷســـواق وأدائها،
وتطور تعـامﻼت المســــتثمرين اﻷجـانـب في هـذه
اﻷسواق.
 .21العـدد الثـالـث من نشــــرة "أســــعـار الصــــرف
التقـاطعيـة" ،التي تغطي الفترة من ينـاير 2015
إلى ديســـمبر  ،2020وكذلك أســـعار صـــرف
العمﻼت العربية مقابل الدوﻻر اﻷمريكي ونسـبة
متوســط تغيرها الســنوي ،كما تتضــمن ترتيبات
الصرف في الدول العربية.
 .22كتـاب عن "أطر الســــيـاســــة النقـديـة في الـدول
العربيـة" :يمثـل الوثيقـة المنبثقـة عن اﻻجتمـاع
الرابع لفريق عمل السـياسـة النقدية الذي نظمه كل
من صـندوق النقد العربي وبنك التسـويات الدولية
في عام  ،2021بمشـــاركة عدد من المســـؤولين
رفيعي المســــتوى من المصـــــارف المركزيــة
ومؤســـســـات النقد العربية في مجال الســـياســـة
النقدية .تضـــمن الكتاب توثيقا ً لﻸطر التشـــغيلية،
ومســـتجدات اﻹصـــﻼحات في مجال الســـياســـة
النقدية في الدول العربية.
ج .ســلســلة الكتيبات التعريفية ،التي تســتهدف زيادة
الوعي اﻻقتصــــادي والمالي لدى النشء العربي،
وتمكينه من فهم أســاســيات القضــايا اﻻقتصــادية
ذات اﻷولوية بالنسبة للدول العربية.
أصــــدر الصــــنـدوق  19كتيبـا ً تعريفيـا ً خﻼل عـام
 ،2021تناولت العديد من الموضـوعات والقضـايا
اﻻقتصادية والمالية بما يشمل:
(1
(2
(3
(4

المؤسسات المالية غير المصرفية.
المحفظة الرقميّة.
توعية فئة الشباب بأهمية اﻻدخار.
مخاطر غسل اﻷموال.
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 (5واقع العمﻼت الرقمية.
 (6مخـاطر التركز اﻻئتمـاني في المؤســــســــات
المالية والمصرفية.
 (7اقتصاد المعرفة.
 (8واجبات ومســــؤوليات شــــركات المعلومات
اﻻئتمانية.
 (9انعكـاســــات الـذكـاء اﻻصــــطنـاعي في مجـال
التدقيق.
 (10تقنية البيانات الضخمة.
 (11السياسة النقدية.
 (12التضخـم :أسبابه ،آثاره ،وسبل معالجته.
 (13مفـاهيم اقتصــــاديـة أســــاســــيـة :النـاتج المحلي
اﻹجمالي.
 (14التجارة اﻹلكترونية.
 (15اﻷسواق المالية.
 (16نظم الضمانات المنقولة.
 (17تقنية العمﻼت الرقمية.
 (18هل فكرت أن تكون اقتصادياً؟
 (19اســــتخـدامـات الـذكـاء اﻻصــــطنـاعي في قطـاع
الخدمات المصرفية.
من جانب آخر ،تم مواصلة تحديث المحتوى المتضمن
في "نافذة تدخﻼت صندوق النقد العربي لدعم جهود
الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا
ال ُمستجد" على الموقع اﻹلكتروني للصندوق ،بما
يشمل التدخﻼت على عدد من اﻷصعدة ،من بينها:
الدعم المالي والفني ،والتدخﻼت على صعيد تعزيز
دور الصندوق كمركز للتشاور والتﻼقي لصناع
السياسات ،لمناقشة اﻷولويات على صعيد السياسات
ذات الصلة بالتخفيف من أثر الجائحة ،ودعم التعافي
اﻻقتصادي ،وكذلك التدخﻼت التي تبنتها وزارات
المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،
عﻼوة على أنشطة الصندوق في مجال الرصد
الدوري وتحليل التطورات اﻻقتصادية ذات الصلة.
نشاط الصندوق في مجال اﻻستثمار

يعتبر النشاط اﻻستثماري أحد اﻷنشطة الرئيسة في
الصندوق ،بحكم اﻷهداف والمهام التي حددتها اتفاقية
إنشائه ،والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين ،الذي
وجه بوضع اﻹطار العام لسياسة النشاط اﻻستثماري.
كـمــا حــددت قـرارات مـجـلـس الـمــديـريـن الـتـنـفـيــذيـيـن
الخطوط العامة لتلك الســياســات والضــوابط والمعايير
الرئيســة لتنفيذها وإدارة اﻻســتثمارات المختلفة وســبل
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التحوط ضد مخاطرها .في هذا السياق ،يتبع الصندوق
ســياســة اســتثمارية محافظة ومتوازنة تعتمد على مبدأ
توزيع المخاطر اﻻســــتثمارية المختلفة ،وتنســــجم مع
طبيعته كمؤسسة مالية تنموية إقليمية.
ترتكز السـياسـة اﻻسـتثمارية المعتمدة بالصـندوق على
أربعة معايير رئيسة تتمثل في :تعزيز سبل حماية قيمة
اﻷموال المسـتثمرة ،وتوفير السـيولة ،وحرية التحويل،
وتحقيق أقصــــى عـائـد متـاح على أســــاس أفق زمني
ســــنوي ،مع تحجيم ومعالجة المخاطر اﻻســــتثمارية،
لتبقى في الحدود المقبولة على المستوى الكلي.
يتضـــمن النشـــاط اﻻســـتثماري بالصـــندوق ،بصـــورة
أســـاســـية ،اســـتثمار الموارد المالية الذاتية للصـــندوق
والمكونـة من رأس المـال واﻻحتيـاطيـات ،وتوظيفهـا بمـا
يتفق مع اﻷهـداف اﻻســــتراتيجيـة للصــ ـنـدوق ،ومنهـا
اﻹقراض واﻻســتثمار بالســندات العربية ضــمن الحدود
المقررة ،بغرض تنميــة وتطوير أســــواق الســــنــدات
العربية ،وفقا ً لسـياسـة واسـتراتيجية اﻻسـتثمار المعتمدة،
إضـــــافـة إلى تحقيق عـائـد يســـــاهم في تغطيـة نفقـات
الصندوق اﻹدارية وتعزيز احتياطياته وموارده الذاتية.
يشـمل النشـاط اﻻسـتثماري أيضـا ً تنفيذ عمليات من شـأنها
تعزيز أطر التعاون مع السلطات الرسمية ،والمؤسسات
المالية العربية ،بما يتضـــمن تنفيذ عمليات قبول الودائع
من هذه اﻷطراف ،واسـتثمارها وفقا ً لسياسات اﻻستثمار
المعتمــدة ،إضـــــافــة إلى توفير خــدمــة إدارة محــافظ
اســتثمارية بالودائع والســندات واﻷوراق المالية لصــالح
الدول اﻷعضاء والمؤسسات المالية العربية.
جدير بالذكر ،أن النشـاط اﻻسـتثماري بالصـندوق يتأثر
بصـورة مباشـرة وغير مباشـرة بالتطورات اﻻقتصـادية
والمـاليـة على الصــــعيـدين اﻹقليمي والعـالمي ،وهو مـا
يتم أخذه باﻻعتبار عند إعداد اﻻستراتيجية اﻻستثمارية
ضمن اﻻستراتيجية العامة للصندوق.
في هذا السـياق ،شـهد عام  2021اسـتمراراً لتداعيات
جـائحـة كوفيـد 19-التي بـدأت منـذ بـدايـة عـام ،2020
وتسببت في انخفاض كبير في النشاط اﻻقتصادي في
كـل من البلـدان المتقـدمـة والنـاشــــئـة ،ممـا حـدا بـالعـديـد
من الـدول بمـا في ذلـك الوﻻيـات المتحـدة اﻷمريكيـة،
واﻹتحاد اﻷوروبي ،والصين إلى تبني سياسات مالية
ونقدية تيسيريه لتعزيز النمو اﻻقتصادي.
ســاهمت إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضــخمة
المقـدمـة من الحكومـات والبنوك المركزيـة ،إضـــــافـة
إلى تخصـــــيص اعتمــادات كبيرة لتمويــل حمﻼت
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التلقيح واســــعـة النطـاق ،في العودة التـدريجيـة خﻼل
عــام  2021للمســــــارات اﻻعتيــاديــة لﻸنشـــــطــة
اﻻقتصـــادية ،انعكســـت في تعافي نســـبي لﻼقتصـــاد
العـالمي ،حيـث أدت عمليـات إعـادة فتح اﻻقتصـــــاد
العالمي وإجراءات الدعم المالي الضـخمة إلى ارتفاع
الطلب العالمي على الســلع خﻼل عام  2021بشــكل
كبير .على الرغم من الصـــــبغــة اﻹيجــابيــة لهــذه
التطورات ،إﻻ أن ارتفــاع اﻻســـــتهﻼك كــان كبيراً
لــدرجــة مواجهــة كــل من المصـــــنعين والموردين
لصـــــعوبـات في تلبيـة الطلـب المتزايـد ،على خلفيـة
التراجع في المخزون ،وعــدم قــدرة الواردات على
تعويض هذا التراجع.
أدى التفاوت بين العرض والطلب ،إضـافة إلى نقص
العمالة ،إلى ضغوط إضافية على مستويات اﻷسعار،
حيث ارتفعت نسـب التضـخم ،وسجلت مستويات غير
مـعـهـودة فـي الـعـقـود اﻷخـيـرة .بـهـــذا الـخصـــــوص،
تمركزت الزيادة الكبيرة في اﻷســـعار في البداية في
فئات قليلة من السـلع اﻻسـتهﻼكية ال ُمعَمرة ،ولكن في
اﻷشـــــهر اﻷخيرة من عــام  ،2021امتــد ارتفــاع
اﻷســـــعار بشـــــكل واســـــع النطاق ،ودفع اﻻنتعاش
اﻻقتصـــادي واﻻرتفاع الكبير نســـبيا ً في مســـتويات
التضـــخم البنوك المركزية إلى طرح خطط للبدء في
خفض الحزم التحفيزيـة التي تم تقـديمهـا منـذ بـدايـة
الجائحة لمســــاعدة القطاعات اﻻقتصــــادية المختلفة
على مواجهة تداعيات اﻷزمة.
على صــعيد ســوق العمل ،فقد ســجل تحســنا ً ملموسـا ً
خﻼل عـام  2021على خلفيـة تحســـــن اﻷوضـــــاع
اﻻقتصـــادية العالمية ،انعكاســا ً لحزم التحفيز والدعم
الـمـــادي الـكـبـيـر الـــذي قـــدمـتـــه الـبـنـوك الـمـركـزيـــة
والحكومات.
بهذا الصـدد ،تجاوز الدعم الذي قدمه بنك اﻻحتياطي
الفيـدرالي لﻼقتصـــــاد اﻷمريكي  4.6تريليون دوﻻر
أمريكي منـذ بـدايـة الجـائحـة من أجـل إنعـاش القطـاعـات
اﻻقتصــادية المختلفة .في اليابان ،اســتمرت الحكومة
خﻼل عـام  2021في تطبيق إجراءات الـدعم المـالي
لتعزيز الطلـب المحلي ،كمـا خففـت من بعض التـدابير
المتخـذة ﻻحتواء تـداعيـات الجـائحـة .تجـدر اﻹشـــــارة
إلى أن النمو اﻻقتصــــادي الذي حققته اليابان ،خﻼل
العـام المـذكور ،قـد جـاء مـدفوعـا ً بشــــكـل أســـــاســـــي
بـاﻻنتعـاش القوي في الصـــــادرات ،في حين تبـاطـأ
الطلـب المحلي ،وهو مـا دفع بنـك اليـابـان لعـدم إجراء
أي تغييرات على سياسته النقدية خﻼل عام .2021
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أمـا بـالنســــبـة للصـــــين ،فقـد تبـاطـأت وتيرة التعـافي
اﻻقتصـادي خﻼل عام  ،2021حيث سـعت الحكومة
الصـينية لتحقيق التوازن بين تعزيز النمو والسـيطرة
على القطـاعـات اﻻقتصـــــاديـة التي أظهرت عﻼمـات
تضــخم .يعزى بطء النمو اﻻقتصــادي إلى حد ما في
الصـــــين إلى الجهود التي قـامـت بهـا الحكومـة بهـدف
تنفيذ خططها المتعلقة بتحقيق نمو اقتصــادي متوازن
ومتعـدد اﻷبعـاد وعـالي الجودة .اســـــتهـدفـت إجراءات
التشــديد المالي والنقدي المتخذة في الصــين قطاعات
محددة مثل قطاعي العقار والتقنيات .تجدر اﻹشـــارة
إلى أن بنك الصـين الشـعبي قد خفض نسـبة متطلبات
اﻻحتيــاطي القــانوني ،بهــدف توفير قــدر أكبر من
التمويل للقطاعات اﻻقتصـادية التي تسـهم بشـكل كبير
في تحقيق النمو اﻻقتصادي.
فيما يخص أســــعار الفائدة ،فقد أبقى بنك اﻻحتياطي
الفيـدرالي اﻷمريكي خﻼل عـام  2021على أســــعـار
الفائدة الرسـمية دون تغيير عند نطاق ) (0.25-0في
المـائـة .كمـا حـافظ البنـك المركزي اﻷوروبي على
المســتوى الصــفري ﻷســعار الفائدة الرســمية ،وقدم
حزم دعم اقتصــادي طارئة تصــل إلى حوالي 1.85
تريليون يورو ،ضـــمن إجراءات اســـتثنائية من أجل
مواجهـة التـداعيـات اﻻقتصـــــاديـة النـاتجـة عن اﻷزمـة
الصــحية .كذلك ،تلقت عدة دول أعضــاء في اﻻتحاد
اﻷوروبي جزءاً من اﻷموال المخصــــصــــة لها من
صـندوق اﻹنعاش اﻻقتصـادي ،التي سـاعدت في دعم
القطاعات اﻷكثر تضرراً من الجائحة.
أمـا بنـك إنجلترا ،فقـد كـان أول بنـك مركزي رئيس
يرفع ســـعر الفائدة الرســـمية منذ بدء الجائحة ،حيث
رفع تكلفة اﻻقتراض بمقدار  15نقطة مئوية ،لتصــل
إلى  0.25في المـائـة ،مع الحفـاظ على حجم ميزانيتـه
العمومية عند  875مليار جنيه إسترليني.
من جانب آخر ،كان أداء اﻷســواق المالية قويا ً خﻼل
عــام  ،2021على خلفيــة اﻻنتعــاش اﻻقتصــــــادي،
والدعم المالي والنقدي والتحسـن المستمر في حمﻼت
التلقيح في جميع دول العالم الرئيسة.
في ظ ّل هذه الظروف ،اســـتمر الصـــندوق خﻼل عام
 2021في اتبـاع نهجـه المحـافظ بـإعطـاء أولويـة لتوافر
عنصــر اﻷمان في اســتثماراته ،حيث حرص ،في ظل
المناخ اﻻقتصــادي واﻻســتثماري الســائد خﻼل العام،
على اﻻســـتثمار في أدوات اســـتثمارية ذات تصـــنيف
ائتماني عا ٍل ،إضــافة إلى التعامل مع مؤســســات مالية
ومصــــرفية عالمية وإقليمية تتمتع بمســــتوى عا ٍل من
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التصــنيف اﻻئتماني مع المراقبة المســتمرة ﻷوضــاع
هذه المؤسسات.
يقوم الصـــندوق بإدارة مخاطر المحافظ اﻻســـتثمارية
بشــ ـكـل نشــــط مع التركيز على المخـاطر الرئيســــة
لﻼســــتثمـارات منهـا :مخـاطر تركز اﻻســــتثمـارات،
ومخاطر أســعار الفائدة ،ومخاطر الســيولة ،ومخاطر
أسعار صرف العمﻼت ،ومخاطر اﻻئتمان.
تتكون المحفظة اﻻسـتثمارية لصـندوق النقد العربي من
محفظة اســـتثمار الموارد الذاتية للصـــندوق ،ومحفظة
اسـتثمار اﻷموال المسـتلمة من الدول اﻷعضـاء ،حيث
بلغ إجمـالي قيمـة هـذه اﻻســــتثمـارات مـا يعـادل 3.74
مليـار دينـار عربي حســـــابي ،تعـادل حوالي 15.69
مليار دوﻻر أمريكي في نهاية عام .2021
أما اســــتثمـارات المحفظـة ،فتتكون بشــ ـكـل رئيس من
اســتثمارات في الودائع المصــرفية ،واســتثمارات في
الســـندات واﻷوراق المالية ،واســـتثمارات محدودة في
صـناديق اسـتثمار اﻻسـتراتيجيات ال ُمتعددة والصـناديق
العقارية.
بلغت نسـبة الودائع المصرفية في المحفظة اﻻستثمارية
في نهـايـة عـام  2021حوالي  31في المـائـة ،في حين
مثّلت اﻻسـتثمارات في السـندات واﻷوراق المالية نسـبة
 67في المـائـة ،وتُمثّـل اﻻســــتثمـارات في صــــنـاديق
اسـتثمار اﻻسـتراتيجيات ال ُمتعددة والصـناديق العقارية
نسبة  2في المائة.
تنظم سـياسـة اﻻسـتثمار المعتمدة بالصـندوق ،اﻻسـتثمار
بـاﻷدوات اﻻســــتثمـاريـة المختلفـة ،ومنهـا الودائع لـدى
المصـارف التجارية العربية واﻷجنبية ،التي تقع ضـمن
قائمة المصـــارف المعتمدة ﻷغراض اﻹيداع ،وتضـ ـ ّم
حـاليـا ً نحو  100مصــــرفـا ً ومؤســــســــةً مـاليـة عربيـة
وأجنبيـة .يت ّم إعداد القـائمة وفقا ً للقواعد المعمول بها في
اختيـار المصــــارف وحـدود التعـامـل معهـا ،والتي يت ّم
اعتمـادهـا ســــنويـا ً من قبـل مجلس المـديرين التنفيـذيين،
وتخضـــع البنوك المدرجة بالقائمة للمراقبة المســـتمرة
من خﻼل متابعة أوضاعها المالية وتقييماتها اﻻئتمانية.
أما فيما يخص أدوات اﻻسـتثمار في السـندات واﻷوراق
المالية ،فيســتثمر الصــندوق في أدوات ذات جودة عالية
من حيـث الســــيولـة والتقييم اﻻئتمـاني ،ويحرص على
صدّرين وانتشارهم الجغرافي الواسع.
تنوع ال ُم َ
ت ّم اسـتثمار نسـبة  71في المائة من محفظة السـندات في
إصــدارات الســندات واﻷوراق المالية الحكومية وشــبه
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الحكوميـة ،كمـا بلغـت نســــبـة الســــنـدات ذات التقييم
اﻻئتماني عند الفئة  AAوأعلى حوالي  76في المائة،
ونســ ـبـة الســــنـدات ذات التقييم اﻻئتمـاني عنـد الفئـة A
حوالي  20في المائة من قيمة محافظ السندات.
من جانب آخر ،وبهدف توزيع اﻻســـتثمارات جغرافيا ً
للحد من المخاطر القطرية واﻻسـتجابة لل ُمتغيرات التي
تطرأ في اﻷسـواق المالية ،اسـتمر الصـندوق في توجيه
اسـتثماراته واﻻلتزام بتحقيق التوزيع الجغرافي المﻼئم
لجميع المحافظ اﻻســــتثمارية الخاصــــة بالصــــندوق
واســـتثمارات الودائع المقبولة ضـــمن حدود ســـياســـة
اﻻستثمار المعتمدة.
أما بالنسـبة لﻼسـتثمار في الودائع والسـندات واﻷوراق
المـاليـة في الـدول العربيـة ،فقـد بلغ  1,311مليون دينـار
عربي حســــابي ،مـا يُعـادل نحو  5,505مليون دوﻻر
أمريكي ،وبمـا يمثـل حوالي  35في المـائـة من إجمـالي
قيمـة اﻷموال المســــتثمرة في نهـايـة عـام  ،2021بمـا
يتضـــمن ما قيمته  662مليون دينار عربي حســـابي،
تُـعــادل  2,780مـلـيـون دوﻻر أمـريـكـي ،مســــتـثـ َمـرة
بالودائع لدى المصـارف والمؤسـسـات المالية العربية،
ومبلغ  649مليون دينار عربي حسابي ،تُعادل 2,725
مليون دوﻻر أمريكيُ ،مستث َمرة في السندات واﻷوراق
المالية التي تُصـــدرها الدول اﻷعضـــاء والمصـــارف
والشركات العربية.
أما من حيث اﻻســتثمار في الســندات واﻷوراق المالية
العربية الحكومية والمصــارف والشــركات ،فقد بلغت
قيمتهــا  649مليون دينــار عربي حســـــابي ،تُعــادل
 2,725مليون دوﻻر أمريكي في نهـايـة عـام ،2021
تضـمنت إصـدارات حكومية بما مجموعة  501مليون
دينـار عربي حســـــابي ،تُعـادل  2,105مليون دوﻻر
أمريكي ،يُمثــل نســــبــة  77في المــائــة من إجمــالي
اﻻستثمار في السندات العربية.
فيما يتعلق بالرصــــيد ال ُمتب ّقي من المبالغ المســــتثمرة،
والبـالغ نســــبـة  33في المـائـة ،فيُمثـل اســــتثمـارات في
سـندات صـادرة عن مصـارف ومؤسـسـات عربية غير
حكومية.
فيما يخص اﻻسـتثمار بالعمﻼت العربية ،فإن السـياسـة
اﻻســتثمارية تســمح ،وفق شــروط محددة ،باســتثمار
جزء من اﻷموال ال ُمتــاحــة لﻼســــتثمــار في الودائع
والســــنـدات واﻷوراق المـاليـة بعمﻼت الـدول العربيـة
القـابلـة للتحويـل ،حيـث بلغـت اســــتثمـارات الصــــنـدوق
بـالعمﻼت العربيـة مـا قيمتـه  313مليون دينـار عربي
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حســـــابي ،تُعـادل  1,314مليون دوﻻر أمريكي ،في
نهاية عام .2021
فيما يخص التقييم اﻻئتماني للسـندات الحكومية العربية
في المحفظــة ،فــإن نحو  81في المــائــة من قيمتهــا
مســتثمرة في ســندات حكومية بدرجة تصــنيف ائتماني
 Aوأعلى ،أما النســـبة المتبقية فهي تمثل اســـتثمار في
إصـــــدارات حكوميـة عربيـة ذات تصــــنيف ائتمـاني
يتراوح ما بين الفئتين  BBBو.B
جـدير بـالـذكر ،أنـه اســــتجـابـة للرغبـة التي أعرب عنهـا
مجلس المحافظين ،في اجتماعه الســنوي لعام ،2012
بدعم الصـــندوق لســـوق الســـندات الحكومية العربية،
اتخــذ مجلس المــديرين التنفيــذيين عــدﱠة قرارات ت ّم
بموجبها زيادة وتنظيم اﻻستثمار في السندات الحكومية
العربية ،المصــنفة تحت مســتوى التقييم اﻻئتماني ،A
حيـث تم توســــيع فئـات التقييمـات اﻻئتمـانيـة المقبولـة
لﻼســــتثمار بالســــندات الحكومية العربية لتضــــم فئة
التصنيف اﻻئتماني .B
بهذا الصــدد ،تم تخصــيص جزء من موارد الصــندوق
الذاتية لﻼســتثمار في الســندات الحكومية العربية ذات
التصــــنيف اﻻئتمـاني مـا بين درجـة  BBBو Bبلغـت
قيمته  115مليون دينار عربي حسابي )ما يعادل 483
مليون دوﻻر أمريكي( ،وفق ـا ً لقرار مجلس المــديرين
التنفيذيين الذي أتاح إضافة عدد من الدول العربية التي
يمكن اﻻســــتثمـار في ســــنـداتهـا الحكوميـة .يـأتي قرار
المجلس حول اﻻسـتثمار في أسـواق السـندات الحكومية
العربية ليعكس اهتمام الصـــندوق المتزايد في توســـيع
مشـاركته ومسـاهمته في دعم وتطوير أسـواق السـندات
العربية عن طريق اﻻســتثمار في إصــدارات ســندات
الدول اﻷعضـاء ذات التصـنيف اﻻئتماني  BBBوأقل،
ذلك ضـــمن جهود الصـــندوق المســـتمرة في تطوير
وتنمية اﻷسـواق المالية العربية ومنها سـوق السـندات،
وعليه استمر الصندوق في دعم جهود هذا النشاط.
أما بالنسـبة لنشـاط قبول الودائع من الدول والمؤسـسـات
المـاليـة العربيـة ،فيـأتي في إطـار اتفـاقيـة تـأســــيس
الصــــنـدوق وقرارات مجلس المحـافظين ،التي دعـت
الدول العربية ﻹيداع جزء من أموالها لدى الصـــندوق
اختياريا ً ،وأرســت عدّة قواعد من ضــمنها ،عدم جواز
اســــتخدام الصــــندوق لﻸموال المودعة لديه في تقديم
وخصـص جزء من موارد
القروض لدوله اﻷعضــاء،
ّ
الصندوق لدعم هذا النشاط.
أصــدر مجلس المديرين التنفيذيين العديد من القرارات
التي تُنظم إدارة هـذا النشـــــاط من حيـث قبول الودائع
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وإدارة اســــتثمـار اﻷموال المودعـة ،منهـا القرار الـذي
يتضــــمن اعتمــاد تطبيق مقررات بــازل بصــــورة
اختيــاريــة ،كمرجعيــة ﻹدارة مخــاطر وحــدود هــذا
النشـاط ،إضـافة إلى تخصـيص الموارد المالية الﻼزمة
من احتيـاطيـاتـه لـدعم النشــــاط وتعزيز الثقـة .كـذلـك ت ّم
تحديد أدوات اﻻســتثمار المســموح بها لهذا النشــاط في
الودائع المصـرفية والسـندات واﻷوراق المالية إضـافة
إلى وضــــع أُســــس محــافظ ـه في إدارة الموجودات
والمطلوبات.
تجدر اﻹشارة إلى أن الصندوق يتمتع بمقومات متميزة
تســـــاهم في تعزيز ثقـة الـدول المودعـة ،في مقـدمتهـا
الســـياســـة اﻻســـتثمارية المحافظة التي ينتهجها والتي
تعطي وزنـا ً أكبر لســــﻼمـة اﻻســــتثمـارات .كمـا تتمتع
اﻷموال المودعـة لـديـه بضــــمـانـة كبيرة ،بحكم مﻼءة
الصـندوق المالية ،بجانب ممارسـاته في إدارة أنشـطته
اﻻستثمارية بصورة تتّسم بإدارة المخاطر.
في إطار تطبيقات مقررات بازل التي تبناها الصـندوق
بصــــورة اختيـاريـة ﻹدارة مخـاطر محفظـة اســــتثمـار
الودائع المقبولـة من الـدول اﻷعضــــاء ،فقـد بلغ معـدل
كفاية رأس المال في نهاية عام  2021نســـبة 29.65
في المـائـة ،مقـارنـة مع الحـد اﻷدنى لمتطلبـات بـازل III
المحددة بنســبة  13في المائة .كما بلغ مســتوى تغطية
السـيولة القصـيرة اﻷجل لمدة  30يوما ً نسـبة 859.36
في المـائـة ،مقـارنـة مع الحـد اﻷدنى المطلوب بنســــبـة
 100في المائة والذي بدأ تنفيذه في مطلع العام ،2019
وسـجل معدل صـافي التمويل المسـتقر لمدة سـنة نسـبة
 1,079في المـائـة ،مقـارنـة مع الحـد اﻷدنى المطلوب
بنســ ـبـة  100في المـائـة .كـذلـك ،ســــجـل معـدل الرافعـة
المالية نســبة  6.76في المائة ،مقارنة مع نســبة  3في
المـائـة للحـد اﻷدنى المطلوب .تعكس هـذه المؤشــــرات
متانة إدارة مخاطر نشــاط اﻻســتثمار ،واﻻهتمام الذي
يوليه الصندوق لﻸموال المودعة من دوله اﻷعضاء.
ســــاهمـت هـذه الميزات مجتمعـة في نمو حجم الودائع
المقبولة من الدول العربية اﻷعضـاء ،واسـتمرارها عند
مســـتويات عالية نســـبياً ،حيث ســـجلت نمواً ملحوظا ً
خﻼل السـنوات الماضـية ،ليصـل حجم الودائع المقبولة،
في نهـايـة عـام  ،2021إلى مـا قيمتـه  3,098مليون
دينـار عربي حســـــابي تُعـادل  13,007مليون دوﻻر
أمريكي ،تم تلقيها من  14دولة ومؤسسة مالية عربية.
تجدر اﻹشارة إلى أن سياسة الصندوق في إدارة
اﻻستثمارات ومخاطرها وتطبيقاتها المحافظة ،ساهمت
بصورة فعالة في حماية قيمة اﻷموال المستثمرة،
وتسجيل مستويات أداء إيجابية ومستقرة على المستوى
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الكلي لهذه اﻻستثمارات ،على الرغم من استمرار تدني
مستويات أسعار الفائدة على بعض العمﻼت المكونة
لوحدة حقوق السحب الخاصة مثل اليورو ،والجنيه
اﻹسترليني ،والين ،حيث حققت المحفظة اﻻستثمارية
عائداً على صافي اﻷموال المستثمرة ،فاق مؤشرات
الﻼيبور ﻷجل ستة أشهر ومؤشر السندات الحكومية
لمؤسسة ) ،(FTSE Russellللقطاع  3-1سنوات
خﻼل عام .2021
كما واصل الصندوق إدارة محافظ استثمارية بصورة
مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية،
واﻷموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات
العربية المتخصصة ،إضافة إلى المتابعة واﻹشراف
على الجزء ال ُمدار من أطراف خارجية لمحفظة برنامج
تمويل التجارة العربية.
نشاط برنامج تمويل التجارة العربية
برنامج تمويل التجارة العربية هو مؤسـسـة مالية عربية
مشـتركة متخصـصـة ،أنشـئ عام  1989بموجب قرار
مجلس محافظي صـندوق النقد العربي .يبلغ رأس المال
المصــرح به للبرنامج مليار دوﻻر أمريكي موزع على
 200ألف سـهم بقيمة إسـمية تبلغ  5آﻻف دوﻻر أمريكي
للســهم الواحد .يبلغ عدد المســاهمين في رأس المال 53
مؤسسة مالية ،ومصرفية عربية ،وطنية ،وإقليمية.
يهـدف البرنـامج إلى اﻹســ ـهـام في تنميـة التجـارة العربيـة
صـــدِّر العربي ،من خﻼل
وتعزيز القدرة التنافســـية لل ٌم َ
توفير جانب من التمويل الﻼزم لهذه التجارة والمتعاملين
فيهـا ،وكـذلـك من خﻼل توفير المعلومـات حول أنشــ ـطـة
هذه التجارة والترويج للبضائع والسلع العربية.
ترتكز آليــة البرنــامج على التعــامــل مع المصـــــدرين
والمســــتوردين في الـدول العربيـة من خﻼل وكـاﻻت
وطنية تشـمل بنوك ومؤسـسـات مالية وجهات رسـمية تتم
تسـميتها من قبل السـلطات النقدية في الدول العربية لذلك
الغرض .كمـا يوفر البرنـامج تســــهيﻼت ائتمـانيـة غير
ممولـة ،مثـل عمليـات إصــــدار الضــ ـمـانـات أو تعهـدات
السـداد غير القابلة لﻺلغاء أو المسـاهمة مع بنوك أخرى
في تحمـل مخـاطر ســــداد الوكـاﻻت الوطنيـة للبرنـامج،
ﻻلتزاماتهم المالية الناتجة عن عمليات تجارية مؤهلة.
كــذلــك يوفر البرنــامج تســــهيﻼت ممولــة بخﻼف
التسـهيﻼت ضـمن خطوط اﻻئتمان من خﻼل عمليات
الســوق الثانوي بالتعاون مع مصــارف ومؤســســات
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مالية إقليمية ودولية مثل عمليات خصـــم المســـتندات
التجارية وتمويل قروض اﻻعتمادات المســتندية .كما
قام البرنامج مؤخراً بتفعيل خدمات التمويل المباشـــر
التي تكفل للبرنامج تمويل الشـركات العربية بالتعاون
مع الوكاﻻت الوطنية للبرنامج.

للمصــدرين والمســتوردين العاملين
في قطاعات محددة في إطار نشـاطه
لترويج التجـارة العربيـة البينيـة .في
هـذا اﻹطـار ،نظم البرنـامج بـالتعـاون
مع جهات متعددة في الدول العربية،
ثمـانيـة عشــــر لقـاءاً للمصـــــدرين
والمســتوردين العرب الناشــطين في
القطاعات التالية :النســيج والمﻼبس
الجـاهزة ،والصــــنـاعـات الغـذائيـة،
والمنتجات الزراعية ومســتلزماتها،
والصــناعات المعدنية ،والصــناعات
الدوائية ومســتلزماتها ،والصــناعات
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة ،واﻷثـــاث،
ومستلزمات البناء ،والتشييد.
أنشطة الصندوق لتعزيز أطر التعاون مع المنظمات
العربية واﻹقليمية والدولية

تســـاهم الوكاﻻت الوطنية في توســـيع نطاق نشـــاط
البرنامج ،حيث وصــل عددها كما في نهاية ديســمبر
 2021إلى  217وكالة وطنية منتشــــرة في  20دولة
عربية و 5دول أجنبية.

يحرص الصــندوق بشــكل مســتمر على توطيد عﻼقته
مع المنظمات والمؤســســات المالية المحلية واﻹقليمية
والدولية .تمثلت أنشطة الصندوق التي نفذها خﻼل عام
 2021لخدمة هذا التوجه فيما يلي:

بلغـت قيمـة الطلبـات التي وردت إلى البرنـامج منـذ
إنشـــائه ،وحتى نهاية ديســـمبر  2021حوالي 19.4
مليار دوﻻر أمريكي لتمويل صــــفقات تجارية قيمتها
حوالي  25.6مليـار دوﻻر أمريكي ،ووافق البرنـامج
على تمويـل  18.9مليـار دوﻻر أمريكي ،كمـا بلغـت
قيمة الســـحوبات خﻼل تلك الفترة  18.3مليار دوﻻر
أمريكي .يوضـــح الشـــكل رقم ) (4التطور المرحلي
للنشــــاط التمويلي التراكمي خﻼل الفترة الممتـدة منـذ
العام  1991وحتى نهاية ديسمبر .2021

أ -الشراكات ومذكرات التفاهم:

أمــا فيمــا يتعلق بخــدمــات المعلومــات التي يوفرهــا
البرنـامج للمتعـاملين بـالتجـارة العربيـة ،فيواصـــــل
البرنـامج تطوير وتحــديـث قـاعـدة بيــانـات شــــبكــة
معلومـات التجـارة العربيـة وإتـاحتهـا على المســــتوى
اﻹقليمي للدول العربية ،حيث توفر الشــبكة معلومات
عن جميع اﻷقطار العربية وتجارتها من خﻼل الموقع
الرســــمـي للـبـرنــامج علـى الشــــبـكــة اﻹلكـتـرونيــة،
).(atfp.org.ae
حرصـــــا ً من البرنــامج على توفير الفرص لتفعيــل
المبــادﻻت التجــاريــة فيمــا بين المتعــاملين بــالتجــارة
الـعـربـيــة ،يـقـوم الـبـرنــامـج بـتـنـظـيـم وتـنـفـيــذ لـقــاءات
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تم في شـــهر يناير  2021التوقيع على مذكرة تفاهم
مع هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤســســات المالية
اﻹســــﻼمية )أيوفي( ،تهدف إلى بناء إطار شــــامل
للتعاون والشـراكة بين المؤسـسـتين في تقديم خدمات
المشــــورة الفنيـة وبنـاء القـدرات في المنطقـة العربيـة
في مجـاﻻت تعزيز الوعي بـالمعـايير المتعلقـة بتنظيم
المؤسـسـات المالية اﻹسـﻼمية واﻹشـراف عليها ،إلى
جانب موضــوعات أخرى ذات اهتمام مشــترك بين
المؤســســتين .كما تض ـ ّمن إطار التعاون والشــراكة
المشـار إليه التنظيم المشـترك ﻷنشـطة المعونة الفنية
المتعلقـة بتطبيق المعـايير اﻻحترازيـة والشــــرعيـة
والمحاســـبية ،بهدف زيادة الوعي بشـــأن القضـــايا
الناشــئة في صــناعة الخدمات المالية اﻹســﻼمية في
الدول العربية .كذلك ،يشــمل التعاون تنظيم دورات
تدريبية وورش عمل مشتركة لبناء القدرات.
ب -المشاركة في اجتماعات اللجان الدولية:
شــارك الصــندوق في اﻻجتماعات اﻻســتثنائية للجنة
الــدوليــة للمعلومــات اﻻئتمــانيــة ،التي عقـدت "عن
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ُبعـد" ،حيـث جرى خﻼل اﻻجتمـاعـات منـاقشــــة عـدد
من القضــايا ،أبرزها" :الجهود واﻹجراءات المتخذة
من قبل المؤســســات الدولية والســلطات الرقابية فيما
يخص أثر جائحة كوفيد 19-على صناعة المعلومات
اﻻئتمـانيـة" ،و"اﻹرشــــادات الخـاصــــة بـالتعـامـل مع
المعلومـات اﻻئتمـانيـة في ضــــوء اﻷزمـة ،ومـا يُمكن
القيام به خﻼل الفترة القادمة في هذا الشأن".
ج  -المشــــاركة في اجتماعات صــــندوق النقد والبنك
الدوليين:
شــارك الصــندوق "عن بُ ْعد" في اجتماعات الربيع
واﻻجتمـاعـات الســــنويـة لصــــنـدوق النقـد والبنـك
الدوليين ،إلى جانب المشــاركة في اجتماع محافظي
المجموعة العربية مع كل من رئيس مجموعة البنك
الدولي ،والمدير العام لصـندوق النقد الدولي ،إضـافة
إلى المشــــاركة في اجتماع رؤســــاء مؤســــســــات
مجموعة التنسيق مع البنك الدولي.
كمـا شـــــارك الصــــنـدوق في اﻻجتمـاع الوزاري
لمجموعـة اﻷربع والعشــــرين ) ،(G-24واجتمـاع
لجنة التنمية الدولية.
كــذلــك ،شـــــارك الصــــنــدوق على هــامش هــذه
اﻻجتمـاعـات في اﻻجتمـاع الـدوري الســــادس على
مســــتوى رؤســـــاء الترتيبـات المـاليـة اﻹقليميـة
وصــــنـدوق النقـد الـدولي ،الـذي عُقـد "عن ب ُْعـد"،
لتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لﻼقتصاد
العالمي ،وسـبل تعزيز النظام المالي العالمي وشـبكة
اﻷمان المالي العالمية.
د  -المشـــــاركــة في المؤتمرات والفعــاليــات اﻹقليميــة
والدولية:
واصــــل الصــــنـدوق مشــــاركـاتـه في اﻻجتمـاعـات
والمؤتمرات ذات الصــلة بأعماله ،حيث شــارك في
افتتـاح "القمـة المصــــرفيـة العربيـة الـدوليـة لعـام
 ،"2021التي نظمهـا اتحـاد المصـــــارف العربيـة
تحـت عنوان "اســــتراتيجيـات التعـافي في مرحلـة ما
بعد اﻷزمة :تعزيز التنمية المســــتدامة والقدرة على
نوه
تحمل الديون" .قدم الصــندوق في اﻻفتتاح كلمةً ّ
فيها بالمخاطر التي تواجه مرحلة التعافي ،وتحديات
ارتفاع نسبة المديونية.
من جانب آخر ،شـــارك الصـــندوق "عن بُ ْعد" في
"اﻻجتمــاع اﻹقليمي حول الــدول العربيــة اﻷقــل
نمواً" ،الذي نظمته اللجنة اﻻقتصـادية واﻻجتماعية
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لغرب آســــيـا التـابعـة لﻸمم المتحـدة .كمـا شـــــارك
الصـندوق في "المنتدى الدولي لضـمان القروض"
الـذي نظمـه برنـامج "كفـالـة" في المملكـة العربيـة
السعودية.
في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة
أطلق الصــ ـنـدوق بـالتعـاون مع برنـامج اﻷمم المتحـدة
اﻹنمائي اسـتبيان حول "المعايير البيئية والمجتمعية
والحوكمة ﻻسـتثمارات صـناديق التقاعد والمعاشـات
في الدول العربية" ،بهدف إعداد دراســـة مشـــتركة
حـول الـمـوضــــوع ،فـي إطــار اﻻهـتـمــام الـمـتـزايــد
للصندوق بمواضيع التمويل المسؤول.
وضمن اجتماعات المجموعة التشاورية اﻹقليمية
لمنطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا لمجلس
اﻻستقرار المالي ،شارك الصندوق في اﻻجتماعين
الدوريين للمجموعة على مستوى المحافظين ،حيث
قدم الصندوق عرضا ً حول اﻻستقرار المالي في
الدول العربية.
من جانب آخر ،نظم الصـــندوق "عن بُعد" ،اجتماع
مجموعة عمل الســياســة النقدية في الدول العربية،
بـالتعـاون مع بنـك التســــويـات الـدوليـة .اســــتعرض
اﻻجتمـاع التطورات النقـديـة واﻻقتصــــاديـة والمـاليـة
العالمية ،وانعكاسـاتها على القطاع المصـرفي وإدارة
السـياسـة النقدية في الدول العربية ،إضـافة إلى مناقشـة
عدد من المواضــيع الفنية المرتبطة بدور الســـياســـة
النقـديـة في التغلـب على التـداعيـات النـاتجـة عن جـائحـة
كوفيد ،19-بالتنســيق مع كل من الســياســتين المالية
واﻻحترازية الكلية .كذلك تضـــمن اﻻجتماع جلســـة
خاصـة عن انعكاسـات العمﻼت الرقمية الصـادرة عن
البنوك المركزية على السياسة النقدية.
أنشطة أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية
يتولى صــــنـدوق النقـد العربي أمـانـة مجلس محـافظي
المصـارف المركزية ومؤسـسـات النقد العربية ،ومكتبه
الــدائم ،واللجــان وفرق العمــل المنبثقــة عن المجلس،
كـاللجنـة العربيـة للرقـابـة المصــــرفيـة ،واللجنـة العربيـة
لنُظم الـدفع والتســــويـة ،واللجنـة العربيـة للمعلومـات
اﻻئتمـانيـة ،وفريق العمـل اﻹقليمي لتعزيز الشــــمول
المـالي في الـدول العربيـة ،وفريق عمـل اﻻســــتقرار
المـالي في الـدول العربيـة ،ومجموعـة عمـل التقنيـات
المالية الحديثة.
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تضمنت أنشطة اﻷمانة الفنية للمجلس خﻼل عام ،2021
تنظيم اجتماعات المجلس واللجان والفرق المنبثقة عنه
وإعداد الدراسات وأوراق العمل والتقارير التي تتطلبها
أعمال المجلس ومكتبه الدائم وهذه اللجان وفرق العمل،
إضافة لنقل مرئيات السلطات اﻹشرافية وأعضاء اللجان
في اﻻجتماعات واللجان الدولية ذات العﻼقة ،بما يساهم
في عكس مرئيات الدول العربية في صناعة المبادئ
واﻹرشادات الدولية.
فيما يتعلق بأنشطة الصندوق في إطار أمانة مجلس
محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
ومكتبه الدائم ،فقد تمت جميعها "عن ُب ْعد" وتضمنت:
 تنظيم اجتماع الدورة الخامسة واﻷربعين للمجلس،
حيث ر ّكز جدول اﻷعمال على مناقشة موضوعين
رئيسين هما :دور السياسة اﻻحترازية الكلية في
اﻷزمات اﻻقتصادية ،ومقومات النظام المالي
والمصرفي في العقد الجديد.
 تنظيم ســـتة اجتماعات فنية لمشـــروع المقاصـــة
العربيّة ،تم فيها مناقشـــة متابعة تضـــمين العمﻼت
العربية وربط البنوك بمنصة ُبنى.
بالنسبة ﻷنشطة الصندوق في إطار أمانة اللجان
وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية ومكتبه الدائم،
خﻼل عام  ،2021فقد شملت:
 اللجنة العربية للرقابة المصرفية:
نظم الصــندوق "عن بُ ْعد" ثﻼثة اجتماعات للجنة،
حيث جرى مناقشــة عدد من المواضــيع ،أبرزها
"تطبيق متطلبــات بــازل في الــدول العربيــة"،
و"مبــادئ اﻻلتـزام في القـطــاع المصــــرفي في
المملكــة العربيــة الســــعوديــة" ،و"تقييم البنوك
المركزيـة لخطط التعـافي التي قـامـت بهـا البنوك
التجارية خﻼل أزمة جائحة كورونا" ،و"متطلبات
التحول إلى الرقــابــة المبنيــة على المخــاطر"،
و"تقييم مـدى فعـاليـة المتطلبـات الرقـابيـة للبنوك
ذات اﻷهميــة النظــاميــة محلي ـا ً على اســــتيعــاب
تــداعيــات فيروس كورونــا" ،و"البنوك الرقميــة
والخــدمــات التي تقــدمهــا" ،إلى جــانــب "قيــاس
مخاطر التعرضات والتركزات اﻻئتمانية".
كــذلــك ،تم خﻼل اﻻجتمــاعــات التطرق إلى آخر
التطورات التشـريعية والرقابية في الدول العربية،
حيث تم مناقشــة موضــوعات "الرقابة المصــرفية
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خﻼل جـائحـة كورونـا" ،و"مـدى تـأثير جـائحـة
كورونـا على اﻻئتمـان المقـدم لقطـاع الشــــركـات"،
و"قيود توزيع أربـاح البنوك النـاجمـة عن جـائحـة
كورونـا" ،و"كيفيـة التعـامـل مع المخـاطر البيئيـة
لعمﻼء البنوك عنـد تطبيق المعيـار الـدولي للتقـارير
المــاليــة رقم  ،"9و"فهم أداء نمــاذج التعلم اﻵلي
للتنبؤ بـالتخلف عن ســـــداد اﻻئتمـان :نهج جـديـد
للتقييم اﻹشــــرافي" ،و"مخـاطر غســــل اﻷموال
وتمويـل اﻹرهـاب في ظـل اﻻعتمـاد على التقنيـات
المـاليـة الحـديثـة خﻼل جـائحـة كورونـا " ،و"العﻼقـة
بين مخــاطر درجــة تعقيــد أعمــال البنوك ودور
السـلطات التنظيمية" ،إضـافةً لموضـوع "التجديد
والمحافظة على شـــبكة العﻼقات المصـــرفية في
ظل خفض التكاليف الثابتة".
 فريق عمل اﻻستقرار المالي في الدول العربية:
نظم الصـندوق "عن بعد" اجتماعين للفريق ،حيث
جرى مناقشة عدد من المواضيع أبرزها "تداعيات
أزمة فيروس كورونا المســــتجد على اﻻســــتقرار
المالي" ،و"اﻻســــتعداد لمرحلة ســــحب الدعم في
مرحلـة مـا بعـد اﻷزمـة" ،و"الـدروس المســــتفـادة
للتعـامـل مع أزمـة فيروس كورونـا ،والتحضــــير
لمرحلة التعافي".
كما جرى خﻼل اﻻجتماعين مناقشة موضوعات
"تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية على
اﻻستقرار المالي وطرق تطبيق المبادئ اﻹرشادية
الصادرة عن الصندوق" ،و"تحديات تطبيق تقنيات
الحل لدى البنوك اﻹسﻼمية" ،و"العمﻼت الرقمية
المستقرة" ،و"دور فائض السيولة والفوائض
الرأسمالية في الحد من أثر اﻷزمات" ،و"مخاطر
القطاع المالي غير المصرفي" ،و"إطار تقييم
وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين" ،إضافة
إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتخلي عن
أسعار الفائدة المرجعية مثل الليبور واﻵيبورس،
وأثر ذلك على نماذج أعمال القطاعات المالية.
كذلك ،تم مناقشة موضوع اختبارات اﻷوضاع
الضاغطة الكلية ،واستعراض تجارب الدول
العربية في هذا الخصوص".
إضــافة إلى ما تقدم ،جرى اســتعراض تجارب عدد
مـن الــدول الـعـربـيــة فـيـمــا يـخـص تـطـبـيـق أدوات
السـيولة ،خصـوصـا ً نسـبتي تغطية السـيولة وصـافي
التمويل المســـتقر .كذلك تم مناقشـــة موضـــوعات
أخرى ،أبرزها " :دور الســياســة اﻻحترازية الكلية
في فترات الضـــغط المالي" ،و"أثر تغيرات المناخ
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على اﻻســــتقرار المـالي" ،إضــــافـ ًة إلى "المبـادئ
اﻷســاســية لمؤســســات ضــمان الودائع في البنوك
اﻹسﻼمية".
 فريق العمل اﻹقليمي لتعزيز الشـــمول المالي في
الدول العربية:
نظم الصـندوق "عن بعد" اجتماعين للفريق ،حيث
جرى مناقشـة عدد من المواضـيع ،أبرزها" :أهمية
الخــدمــات المــاليــة الرقميــة في أوقــات اﻷزمــات
ودورها في تعزيز مرونة المشــروعات الصــغيرة
والمتوســـطة" ،و"اﻷســـاليب المبتكرة ودورها في
تعزيز الشـمول المالي المسـؤول" ،و"سـبل تطوير
قطـاع التمويـل اﻷصــــغر في المنطقـة العربيـة".
كــذلــك ،جـرى خـﻼل اﻻجـتـمــاعـيـن مـنــاقشــــــة
موضـوعات ذات صـلة ،منها" :آليات تمويل رأس
المال للمشــروعات المتناهية الصــغر والصــغيرة
والمتوســــطة" ،و"الوصــــول إلى خدمات التأمين
اﻷصـغر للمشـروعات متناهية الصـغر والصـغيرة
والـمـتـوســـــطــة" ،و"نـمـوذج اعـرف عـمـيـلــك
اﻹلكـتـروني" و"التـهـيـئــة الرقمـيــة للعمﻼء لتعزيز
الشــمول المالي" .كما تناولت المناقشــات أنشــطة
تســــتهـدف تعزيز التمويـل المســــؤول وترســــيخ
المسـؤولية المجتمعية للبنوك والمؤسـسـات المالية،
ودور السلطات اﻹشرافية.
مـن نــاحـيــة أخـرى ،تـم الـتـطـرق ،خـﻼل هــذيـن
اﻻجتمـاعين ،إلى دور أنظمـة الـدفع الرقميـة لتنفيـذ
التحويﻼت الحكوميـة إلى اﻷشــــخـاص في تعزيز
الشــــمول المـالي واﻻســــتقرار المـالي ،ومقترح
أنشــطة الفريق المتعلقة بتعزيز التمويل المســؤول
ودور البنوك المركزية في هذا الشـأن ،إضـافةً إلى
اســــتعراض آخر المســــتجـدات على مســــتوى
المســــوحـات اﻹحصـــــائيـة لجـانـب الطلـب على
الخدمات المالية من قبل المصــارف المركزية في
المنطقة العربية.
إضــافة لما ســبق ،تم خﻼل اﻻجتماعين اســتعراض
تجـارب عـدد من الـدول العربيـة في مجـالي "التمويـل
متناهي الصــغر" ،و"دور المؤســســات المالية غير
المصـــرفية في تعزيز الشـــمول المالي" ،ومناقشـــة
تحضــــيرات ومقترحـات الـدول العربيــة المتعلقــة
بأنشــ ـطـة وفعـاليات اليوم العربي للشــــمول المالي،
وأولويات برنامج عمـل المبـادرة اﻹقليميـة للشــــمول
المـالي في الـدول العربيـة لعـام  .2022من جـانـب
آخر وفي إطار أعمال اﻷمانة الفنية ،نسق الصندوق
فعـاليـات اليوم العربي للشــــمول المـالي الـذي تم
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إحيـاؤه يوم  27أبريـل  2021تحـت شــ ـعـار " دور
الـتـحـول الـرقـمـي فـي تـعـزيـز الشــــمـول الـمــالـي"،
بـالتعـاون مع البنوك المركزيـة العربيـة واتحـادات
المصارف في الدول العربية وأعضاء الفريق.
 اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية:
نظم الصــ ـنـدوق عن ُب ْعـد" اجتمـاعين للجنـة العربيـة
لنظم الدفع والتسـوية .ناقشـت اللجنة في اﻻجتماعين
عــدد من المـواضــ ـيـع أبرزهــا" :آخر الـتطـورات
واﻻتجـاهـات الحـديثـة في مجـال نظم الـدفع والبنيـة
التحتيــة المــاليــة" ،و"اﻻتجــاهــات الحــديثــة في
مـدفوعـات التجزئـة ،بمـا في ذلـك أدوات نظم الـدفع
لتعزيز الشــمول المالي" ،و"ســبل رقمنة تحويﻼت
العاملين" .كذلك ،ناقشــت اللجنة موضــوعي "إطار
إدارة اﻷزمات على صعيد نظم الدفع" ،و"الضوابط
التشــغيلية على قنوات الدفع اﻹلكتروني في عمليات
الدفع والتسـوية " .كما شـملت المناقشـات الترتيبات
اﻹقليميــة للتعــامــل مع البنوك الرقميــة ،والعمﻼت
المســتقرة والرقمية ،إضــافة إلى التوجهات الحديثة
على صـــعيد اســـتخدام البيانات الكبيرة ،وتطبيقات
البلوكتشين في عمليات الدفع والتسوية.
إضــافة لما تقدم ،ناقشــت اللجنة الموضــوعات ذات
الصـلة بالتوجهات العالمية الراهنة بشـأن المدفوعات
من أبرزهـا" :اﻻتجـاهـات الحـديثـة في مجـال نظم
الـدفع والبنيـة التحتيـة المـاليـة في ظـل أعمـال مجموعـة
العشــرين" ،و"نظرة متجددة حول دور المصــارف
الـمـركـزيــة فـي تـطـويـر نـظـم الــدفـع والـتســــويــة"،
و"اﻹحاطة بالمخاطر المرتبطة بالعمﻼت المســتقرة
والمدفوعات عبر الحدود وآليات احتوائها" ،و"آفاق
ومسـتقبل غرف المقاصـة اﻵلية ودورها في عصـر
المدفوعات السـريعة" ،و"تعزيز دور وسـطاء قبول
اـلدفع في بوابات الدفع التجـارية والمحـافظ الرقمية"،
و"اﻻتجـاهـات الحـاليـة بشـــــأن اســــتخـدام القطـاع
الـمصــــرفـي لـرســــــائــل ) (ISO20022دولـيــاً،
وتطورات نمـاذج رســــائـل "ســــويفـت" ،و"فرص
ومخاطر شـــركات التقنيات في الخدمات المالية في
المنطقة العربية".
 اللجنة العربية للمعلومات اﻻئتمانية:
نظم الصــــنـدوق "عن ُب ْعـد" اجتمـاعين للجنـة ،تم
خﻼلهما مناقشـــة عدد من الموضـــوعات ،أبرزها:
"تداعيات فيروس كورونا المســـتجد على صـــناعة
المعلومـات اﻻئتمـانيـة وأثر ذلـك على التصــــنيف
اﻻئتمـاني لعمﻼء القطـاع المـالي" ،و"دور التقنيـات
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المـاليـة الحـديثـة والمنصــــات اﻹلكترونيـة في تبـادل
الـمـعـلـومــات اﻻئـتـمــانـيــة وتـعـزيـز الـوصــــول إلـى
اﻻئتمـان" ،و"متطلبـات إنشــــاء منصــــة معلومـات
ائتمانية للمنشــآت الصــغيرة والمتوســطة" ،إضــاف ًة
إلـى "الـتـثـقـيـف الـمــالـي الـمـرتـبـط بــالـمـعـلـومــات
اﻻئتمانية".

يهــدف المؤشــــر إلى الوقوف على جهود الــدول
العربيـّة في دعم تطور صــــنـاعـة التقنيـات المـاليـّة
الحديثة ،والمســـاهمة في وضـــع رؤية لصـــناعة
التقنيــات المــاليــة الحــديثــة ،وكيفيــة دعم البيئــة
الحاضـــنة لها ،والعمل على معالجة التحديات التي
تواجه تطويرها في الدول العربية.

كذلك ،ناقشــت اللجنة موضــوعات "دور مركزيات
المخاطر العامة وشــركات المعلومات اﻻئتمانية في
مرحلـة التعـافي بعـد أزمـة فيروس كورونـا " ،و"أثر
المخـاطر الســــيبرانيـة على صــ ـنـاعـة المعلومـات
اﻻئتمانية" ،و"مسـتقبل صـناعة المعلومات اﻻئتمانية
في ظــل تطور اﻻبتكــارات المــاليــة" ،و"التجربــة
اﻷوروبيـة في تكـامـل مركزيـة مخـاطر اﻻئتمـان مع
قاعدة بيانات المعلومات اﻻئتمانية" ،و"تجربة البنك
المركزي اﻷوروبي في تبـادل المعلومـات اﻻئتمـانيـة
عبر الحــدود" ،و"التجربــة اﻷمريكيــة في حمــايــة
صــــنــاعــة المعلومــات اﻻئتمــانيــة أثنــاء الكوارث
الطبيعيـة" ،و"متطلبـات إنشــــاء منصــــة معلومـات
ائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

يتكون المؤشــــر العـام للتقنيـات المـاليـة الحـديثـة
العربية من سـتة مؤشـرات رئيسـة تُمثل أبعاد البيئة
الداعمة للتقنيات المالية الحديثة ،تشـمل :السـياسـات
والتشــــريعـات ،وجـانـب الطلـب ،وتوفر التمويـل،
وتنميـة المواهــب لــدعم
ـاليـة،
والبنيــة
ّ
التحتيـة المـ ّ
ّ
اﻻبتكارات ،والتعاون والشراكات.

 مجموعة العمل اﻹقليمية للتقنيات المالية الحديثة:
نظم الصــ ـنـدوق "عن بعـد" اجتمـاعين للمجموعـة،
لمناقشـــة عدد من الموضـــوعات ،أبرزها" :أحدث
التطورات واﻷطر التنظيميــة ﻻســــتخــدام تقنيــات
الســــجﻼت الموزعـة في القطـاع المـالي" ،و"أحـدث
التطورات على صعيد العمﻼت المستقرة والعمﻼت
الرقمية للمصـــارف المركزية" ،و"تطبيقات الذكاء
اﻻصــــطنـاعي في القطـاع المـالي" ،و"الخـدمـات
المصــرفية المفتوحة والتمويل المفتوح " ،و"حماية
البيانات في المنطقة العربية".
كذلك ،ناقشــت اللجنة ورقة ســياســات بعنوان "دليل
عـمـلـي لـتـفـعـيــل الـعـمـﻼت الـرقـمـيــة" .تضــــمـنــت
اﻻجتمـاعـات حلقـة نقـاشــــيـة حول تنظيم أنشــــطـة
التقنيـات المـاليـة الحـديثـة ،تم خﻼلهـا اســــتعراض
مختلف التجـارب العربيـة من واقع الـدليـل التنظيمي
للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
في إطار متابعة الصـندوق لتطور صـناعة التقنيات
المـاليـة الحـديثـة والخـدمـات المـاليـة الرقميـة في الـدول
العربيــة ،تم إطﻼق "مؤشــــر التقنيــات المــاليــة
الحـديثـة في الـدول العربيـة" ،الـذي يُلقى الضــــوء
على تطورات صــــنـاعـة التقنيـات المـاليـة الحـديثـة
والخـدمـات المـاليـة الرقميـة في الـدول العربيـة خﻼل
الفترة ).(2020-2018
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021

أنشطة أمانة مجلس وزراء المالية العرب

يتولى صــندوق النقد العربي أمانة مجلس وزراء المالية
العرب .يقوم الصــــندوق في هذا اﻹطار بأعمال اﻷمانة
الفنيـة ﻻجتمـاعـات المجلس واجتمـاعـات وكﻼء وزارات
المالية .تضــــمنت إنجازات اﻷمانة الفنية للمجلس خﻼل
عــام  2021اﻹعــداد ﻻجتمــاعــات المجلس والوكﻼء
وإنجاز الدراسـات وأوراق العمل والتقارير التي تتطلبها
أعمال المجلس .كما تضـــمنت تنظيم عدد من المنتديات
واللقاءات ،إضــافة إلى متابعة التنســيق بشــأن الرســالة
الســــنويـة التي يرســــلهـا المجلس إلى كـل من رئيس
مجموعة البنك الدولي ومدير عام صــندوق النقد الدولي
حول تطلعات الدول العربية من هاتين المؤسستين.
تضـــمنت أنشـــطة الصـــندوق في إطار اﻷمانة الفنية
ﻻجتمــاعــات المجلس واجتمــاعــات وكﻼء وزارات
المالية ،ما يلي:
 تنظيم الـدورة اﻻعتيـاديـة الثـانيـة عشــــرة لمجلس
وزراء المالية العرب:
في إطــار دوره كــأمــانــة لمجلس وزراء المــاليــة
العرب ،أنجز الصــــنـدوق وثـائق اجتمـاع الـدورة
اﻻعتيـاديـة الثـانيـة عشــــرة لمجلس وزراء المـاليـة
العرب .تضــــمنــت الوثــائق عــدة أوراق حول:
"إصــــﻼحـات الحوكمـة اﻻقتصــــاديـة لـدعم النمو
الشــــامل في الدول العربية" ،و"متطلبات التحول
نحو اﻻقتصـاد الرقمي لتعزيز النمو والتشـغيل في
الـدول العربيـة" ،و"الضــــرائـب على اﻻقتصــــاد
الرقمي في الدول العربية" ،و"خيارات السـياسـات
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الضـــريبية لدعم المشـــروعات متناهية الصـــغر
والصغيرة والمتوسطة".
 تنظيم اجتماعات وكﻼء وزارات المالية في الدول
العربية:
نظم الصــــنـدوق "عن بُعـد" اﻻجتمـاع الســــادس
لوكﻼء وزارات المـاليـة للـدول العربيـة .تم خﻼل
اﻻجتمـاع منـاقشــــة عـدد من الموضــــوعـات ،من
أهمها" :حوكمة اﻻسـتثمارات والمشـاريع العامة"،
و"إصــــﻼحـات منظومـة اﻷجور والمعـاشــــات"،
إضــــافة إلى اســــتعراض عدد من تجارب الدول
العربية في هذين الشـــأنين ،إلى جانب موضـــوع
"اتجاهات اﻷنظمة الضريبية الدولية".
 تنظيم المنتـدى الســــادس للمـاليـة العـامـة في الـدول
العربية:
نظم الصــ ـنـدوق ،عن بُ ْعـد" ،المنتـدى الســــادس
للمـاليـة العـامـة ،تحـت عنوان "إجراءات وتـدابير
التعـافي في الـدول العربيـة في مرحلـة مـا بعـد أزمـة
جـائحـة كورونـا" ،بـالتعـاون مع صــــنـدوق النقـد
الدولي .ناقش المنتدى قضـــايا الســـياســـة المالية
وآفـاق التطورات اﻻقتصــــاديـة والمـاليـة ،وأهميـة
اﻹســراع بعملية التحول الرقمي في المالية العامة
لتعزيز الشـــفافية والحوكمة ،فضــﻼً عن مناقشـــة
ســـبل تعزيز كفاءة اﻻســـتثمارات العامة والحاجة
لـدعم الشــــراكـة بين القطـاعين العـام والخـاص
لتحقيق التعافي واســـتعادة مســـار النمو الشـــامل
والمســــتــدام ،مع المحــافظــة على اﻻســــتقرار
اﻻقتصادي والمالي واﻻجتماعي.
 تنظيم ورشـــة عمل "عن بُ ْعد" حول "تحســـين
كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية":
ناقشـــت الورشـــة ظاهرة ارتفاع حجم المديونيات
العربية ،والحاجة لتطوير الســـياســـات المناســــبة
لتعزيز استدامة الدين العام ،وأهمية تطوير عمليات
إدارة الـدين العـام وتنميـة أســــواق الـدين المحليـة،
واﻻرتقـاء بـإســــتراتيج ـّي ات إدارة الـدين العـام على
المدى المتوســـط ،لضـــمان المســـاهمة الفعالة في
توفير احتياجات تمويل اﻷنشطة اﻻقتصادية ،ودعم
فرص التعافي واﻻستقرار اﻻقتصادي والمالي.
كمـا تنـاولـت الورشــــة تـداعيـات جـائحـة كوفيـد19 -
على الدين العام ،والســياســات والمنهجيات المتبعة
لـدعم اســ ـتـدامـة الـدين العـام بعـد الجـائحـة .كـذلـك،
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تطرقـت النقـاشـــــات إلى موضــــوعـات التمويـل
المســــؤول والتمويـل المســ ـتـدام ،ودوره في توفير
قنوات تمويل إضــافية لتمويل المشــاريع ذات اﻷثر
اﻻجتمـاعي ،وتلـك التي تســــهم في تحســــين جودة
البيئة ،إضــــافة إلى دوره في رفد التمويل لمواجهة
تحديات تغيرات المناخ.
 تنظيم المنتدى السنوي للضرائب:
نظم الصـندوق "عن بُ ْعد" المنتدى اﻹقليمي الثالث
للضــــرائب في الدول العربية ،لمناقشــــة التدابير
الضـريبية لدعم التعافي اﻻقتصـادي في مرحلة ما
بعـد أزمـة جـائحـة كورونـا .نـاقش المنتـدى اتجـاهـات
السـياسـات المالية ،وفرص التعافي اﻻقتصـادي في
الـمـنـطـقــة الـعـربـيــة ،مـع الـتـركـيـز عـلـى خـيــارات
السـياسـات الضـريبية من حيث الموازنة بين تحفيز
اﻻنتعاش اﻻقتصــــادي ،وتعزيز الوضــــع المالي
للـدول العربيـة في مرحلـة مـا بعـد أزمـة جـائحـة
كورونـا ،في ظـل تزايـد التحـديـات اﻻقتصـــــاديـة
والمـاليـة النـاتجـة عن انتشـــــار الجـائحـة وارتفـاع
المخاطر المحيطة باﻻنتعاش اﻻقتصـادي ،إضـافة
إلى مناقشـة الخيارات المتاحة لبناء إدارة ضـريبية
حديثة ،بما يؤدى إلى تعزيز اﻻمتثال الضريبي.
منصة " ُبنى"

لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

اتخذ مجلس محافظي صـــندوق النقد العربي قراره رقم
) (4لعـام  ،2018بـاعتمـاد القرار رقم ) (10لعـام 2017
لمجلس محافظي المصـارف المركزية ومؤسـسـات النقد
العربية ،بشـــأن إنشـــاء نظام إقليمي لمقاصـــة وتســـوية
المدفوعات العربية البينية ،من خﻼل إنشـــاء مؤســـســـة
تض ـمن
تدير النظام تتمتع بشــخصــية اعتبارية مســتقلةَ .
القرار أن يكون رأس مـالهـا المصــــرح بـه  100مليون
دوﻻر أمريكي ،يمتلكهـا صــــنـدوق النقـد العربي .منـذ
إصــدار القرار المشــار إليه ،دأب الصــندوق على تنفيذ
مقتضـياته ،حيث تم إنشـاء المؤسـسـة اﻹقليمية لمقاصــة
وتســــويـة المـدفوعـات العربيـة ،كمـا تم إطﻼق منصــــة
"بُنى" للمدفوعات العربية ،التابعة للمؤسسة.
في هذا اﻹطار ،كثف الصـندوق جهوده ﻻستكمال الربط
مع البنوك المركزيـة والتجـاريـة وتضــــمين مزيـداً من
العمﻼت العربية في المنصــة ،بالتعاون مع المصــارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية ،إضافة إلى التواصل
المسـتمر مع المؤسـسـات المالية والمصـرفية العاملة في
45

المنطقـة العربيـة .توجـت هـذه الجهود بمبـاشــــرة خـدمـات
التحويـل في شــــهر ديســــمبر  ،2020تـأكيـداً للجهوزيـة
التقنيّة والتشغيلية والقانونية.
فـيـمــا يـلـي ،مـوجـز حـول أهـم مـحــاور اﻹنـجــاز فـي
المسارات المختلفة.
 إنشـاء الكيان القانوني للمؤسـسـة اﻹقليمية لمقاصـة
وتسوية المدفوعات العربية:
أنجز الصندوق ،بالتعاون مع شركة عالمية للخدمات
القانونية ،النماذج والوثائق والمتطلبات القانونية
كل من المؤسسات
المتعلقة باﻻتفاقيات والعقود مع ِ
المصرفية المشاركة في المنصة ،وبنوك حسابات
التسوية للعمﻼت العربية والدولية .كما تم إنجاز الدليل
التنظيمي والقواعد اﻹجرائية لعمليات المنصة،
بالتشاور مع البنوك المركزية والتجارية العربية.
إضاف ًة لذلك ،تم إنجاز إطار سياسة المخاطر وإطار
سياسة حماية سرية البيانات في المنصة.
توجت الجهود الرامية ﻻستكمال إنشاء الكيان القانوني
للمؤسسة ،بالتوقيع على اتفاقية استضافة دولة
اﻹمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة ،وصدور
المرسوم اﻻتحادي المصادق على اﻻتفاقية خﻼل
شهر أبريل لسنة .2021
 تـعـزيـز دور مـنصــــــة "بـنـى" فـي دعـم مـنـظـومــة
اﻻمتثال في المنطقة العربية:
أولى الصندوق أهمية كبيرة خﻼل مرحلة التنفيذ
للتأكد من توافق منصة "بنى" للمدفوعات العربية
مع المبادئ والمعايير والممارسات الدولية السليمة
ذات العﻼقة بنظم الدفع والتسوية والتحويﻼت عبر
الحدود ،خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل اﻷموال
وتمويل اﻹرهاب.
بهذا السياق ،تم إعداد إطار سياسة اﻹمتثال،
واستكمال بناء المنظومة التقنية للتحقق من اﻹمتثال،
واقتناء البرمجيات الﻼزمة لهذه المنظومة
وتشغيلها .إضافة لذلك ،تم إعداد وثيقة تشرح رؤية
وآليات وإجراءات المنصة ،جرى مشاركتها مع
المؤسسات المالية والمصرفية التي أبدت اهتمام
بالمشاركة.
من جانب آخر ،تم إنجاز تقييم ذاتي لمدى التوافق
مع المبادئ الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية
الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
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 اسـتكمال المنظومة التقنية وإطﻼق منصـة "بنى"
لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية:
عمل الفريق الفني لمنصـة "بنى" خﻼل عام 2021
على إدخـال إضــــافـات وتطبيقـات جـديـدة للمنظومـة
التقنيـة بمـا يخـدم احتيـاجـات البنوك المشــــاركـة .في
الســياق نفســه واســتمراراً للتطوير ،واصــل الفريق
الفني للمنصــــة وشــــركـات التحـالف المتعـاقـد معهـا
التـقــدم في تطـوير التـطـبـيـقــات المـتـعلقــة بوظــائف
وخدمات الدفع الفوري ،حيث تم عقد عدد من ورش
العمـل الفنيـة مع البنوك المهتمـة بـالمـدفوعـات الفوريـة
التي لـديهـا الجهوزيـة الفنيـة ﻹطﻼق هـذه الخـدمـة
الـمـبـتـكـرة واﻷولـى مـن نـوعـهــا لـلـمــدفـوعــات عـبـر
الحدود في المنطقة العربية.
 التشاور مع المؤسسات المالية والمصرفية:
كثف الصــندوق مشــاوراته مع المؤســســات المالية
والمصــرفية العاملة في المنطقة العربية ،حيث نظم
 12ورشــة عمل خﻼل عام  ،2021تضــمنت تقديم
شــرح لخدمات منصــة "بنى" ،والقواعد اﻹجرائية
لهـا ،ومتطلبـات الربط ،مع التركيز على مواضــــيع
التحقق من اﻻمتثال .بذلك ،يصــل عدد الورش التي
تم تنظيمها إلى ثمان وعشــرين ورشــة ،منها خمس
وعشـرين ورشـة نُظمت عن بُ ْعد ،وشـارك فيها أكثر
من  170بنك ومؤسسة مالية.
 متابعة تضمين العمﻼت العربية:
تم اســــتكمــال إجراءات تضــــمين العمﻼت وفتح
حســــابات بالعمﻼت التي تم اﻹعﻼن عنها كعمﻼت
تسوية في منصة "بنى" .حيث سبق تضمين كل من
الــدرهم اﻹمــاراتي والجنيــه المصــــري والريــال
السـعودي في عام  ،2020فيما تم اسـتكمال تضـمين
الـدينـار اﻷردني في عـام  ،2021ليصــــل بـذلـك عـدد
ضــــمنــة إلى أربع عمﻼت،
العمﻼت العربيــة ال ُم َ
والعمل جاري لتضمين عمﻼت عربية أخرى.
على صــــعيـد العمﻼت الـدوليـة ،تم في ينـاير )كـانون
الثــاني(  2021اﻹعﻼن عن اســــتكمــال إجراءات
تضــمين الدوﻻر اﻷمريكي ومباشــرة المنصــة تقديم
خدمات المقـاصــــة والتســــوية بالدوﻻر اﻷمريكي،
لتكون أول منصـــة مدفوعات إقليمية على مســـتوى
العـالم تقـدم خـدمـات المقـاصــــة بـالـدوﻻر اﻷمريكي،
وتـم فـي يـونـيـو )حـزيـران(  2021اﻹعـﻼن عـن
استكمال إجراءات تضمين اليورو ومباشرة المنصة
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تقديم خدمات المقاصــة والتســوية باليورو ،والعمل
جاري على تضمين عمﻼت دولية أخرى.
 التقــدم في الربط مع النظــام اﻷوروبي لتســــويــة
المدفوعات الفورية:
من أبرز اﻹنجازات المحققة خﻼل عام  ،2021اﻹعﻼن
المشــــترك يوم  28ســــبتمبر )أيلول(  2021مع البنـك
المركزي اﻹيطـالي عن اســــتكمال التجربة المشــــتركة
اﻷولى من نوعهـا للترابط التوافقي بين منصــــة "بُنى"
ـللـمــدفـوعــات اـلعـربـيــة واـلنـظــام اﻷوروبـي لـتســــويــة
المدفوعات الفورية )المعروف باســم "تيبس" ،(TIPS
لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية ب ُعمﻼت متعددة،
بالتعاون بين "بنك إيطاليا" ومنصــة " ُبنى" ،بمشــاركة
كل من جمعية "ســـويفت" ،وبنك "إينتيزا ســـان باولو"
اﻹيطالي ،والبنك اﻷهلي اﻷردني .اشتملت التجربة على
تنفيـذ محـاكاة ﻷعمـال تســــوية حواﻻت ماليـة عبر النظام
اﻷوروبي لتســــويــة المــدفوعــات الفوريــة )"تيبس"(
ومنصة بُنى للمدفوعات العربية.
جرى اســــتعراض نتـائج هـذه التجربـة ،خﻼل المؤتمر
الـدولي حول "تعزيز البنى التحتيـة الرقميـة والعـالميـة
في مجال المدفوعات عبر الحدود" ،الذي انعقد برعاية
الرئـاســــة اﻹيطـاليـة لمجموعـة العشــــرين وبتنظيم من
البنـك المركزي اﻹيطـالي ،يومي  27و 28ســــبتمبر
 .2021يـذكر أن مشــــاركـة منصــــة بنى للمـدفوعـات
العربية في أنشـــطة مجموعة العشـــرين ،يعكس كفاءة
منظومة منصـــة "بُنى" للمدفوعات العربية واتســـاقها
مع المعايير والمبادئ واﻻتجاهات الدولية الحديثة.
 التقدم في ربط البنوك بمنصة "بُنى":
تم التواصل والتشاور مع نحو  190بنك خﻼل عام
 ،2021وتحقيق تقدم مع هذه البنوك بما في ذلك إنجاز
اﻻختبارات ،وهناك  48بنك استكملوا الجهوزية الفنية
للربط ،فيما وصل عدد البنوك التي أتمت الربط  32بنك.
 متابعة التواصل مع اﻻطراف ذات العﻼقة:
واصـــل الصـــندوق اﻹحاطة الدورية حول تقدم العمل
واسـتكمال إنشـاء المؤسـسـة وإطﻼق منصـة "بنى" ،من
خﻼل إعــداد التقــارير الشــــهريــة لمجلس محــافظي
المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية ،ومن
خﻼل اﻻجتمـاعـات الـدوريـة لمجلس المـديرين التنفيـذين
بالصـندوق .كما كان الصـندوق على تواصـل وتشـاور
مســـتمر مع البنوك المركزية والســـلطات اﻹشـــرافية
للعمﻼت الدولية ال ُمدْرجة في المنصة.
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021
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كذلك ،هناك تواصــل مســتمر مع مجموعة المنســقين،
الذين يمثلون المصــارف المركزية ومؤســســات النقد
العربية ،وأيض ـا ً مع أعضــاء اللجنة العربية لنظم الدفع
والتسـوية ،لﻼسـتفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم ،فضـﻼً
عن التواصــل المســتمر مع مجموعة الخبراء المكونة
من المؤسسات المالية الدولية الداعمة للمنصة.
 تعزيز الشراكات اﻹستراتيجية:
جرى خﻼل عام  2021مواصـلة التشـاور للتفاهم على
شــراكات إســتراتيجية مع عدد من المؤســســات المالية
والـدوليـة ومقـدمي الخـدمـات المـاليـة العـالميين ،بمـا يعزز
من تطور الخــدمــات التي تقــدمهــا منصـــــة "بني"
وانتشـارها ،ويسـتجيب ﻻحتياجات المؤسـسـات المالية
والمصرفية العاملة في المنطقة العربية.
تم في هــذا اﻹطــار التوقيع على مــذكرات تفــاهم مع
شــــركتي "فيزا" و"مـاســــتركـارد" ،تتضــــمن قيـام
الشـركتان بالعمل على ربط شـبكتيهما بمنصـة "بنى"،
وتم البـدء في التحضــــيرات الﻼزمـة ﻹجراء التجـارب
الفنية للربط التوافقي بين شبكة منصة "بنى" وشبكاتها
للمدفوعات عبر الحدود.
كـذلـك ،تم تحقيق تقـدم في الربط مع نظـام الـدفع في
القـارة اﻹفريقيـة ،والعمـل جـاري لتوقيع مـذكرة تفـاهم
معهم .كما أن هناك تقدم في المشـاورات مع السـلطات
الصينية بشأن الربط مع نظام الدفع في الصين الشعبية
وتضــمين العملة الصــينية ،حيث يجري اﻵن مناقشــة
مـذكرة التفـاهم المنظمـة للربط بين منصــــة بنى ونظـام
) (CIPSالصـــيني ،بعد أن تم اســـتكمال المناقشـــات
الفنيـة والتقنيـة .كمـا تم التقدم في المناقشــــات للربط مع
نظـام )) (NPCIللـدفع في الهنـد ،حيـث العمـل جـاري
لتوقيع مذكرة تفاهم معهم في هذا الشأن.
أنشطة الصندوق بإطار
المبادرة اﻹقليمية لتعزيز الشمول المالي
في المنطقة العربية

حرص الصندوق خﻼل عام  2021على تكثيف الجهود
الراميـة إلى تعزيز الشــــمول المـالي في الـدول العربيـة،
من خﻼل القيام بالعديد من اﻷنشـــطة والفعاليات ،بإطار
المبـادرة اﻹقليميـة لتعزيز الشــــمول المـالي في الـدول
العربية .ارتكزت جهود الصــندوق بإطار المبادرة على
أربعــة محــاور رئيســـــة تمثلــت في مواكبــة إطﻼق
اسـتراتيجيات الشـمول المالي في الدول العربية ،وتعزيز
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الوعي والمعرفـة بـالشــــمول المـالي ،وبنــاء القـدرات،
وتعزيز ونشر المعرفة المالية والمصرفية.

والتنظيميـة لتعزيز فرص التمويـل اﻷصــــغر على
المديين القصير والمتوسط.

فيما يتعلق بأنشــطة الصــندوق ضــمن المبادرة بإطار
محور مواكبة إطﻼق استراتيجيات الشمول المالي في
الدول العربية ،فقد نظم الصـــندوق "عن بعد" ورشـــة
عمـل حول "بنـاء وتنفيـذ اﻹســــتراتيجيـات الوطنيـة
للشــــمول المــالي في العراق" بــالتعــاون مع البنــك
المركزي العراقي.

 ورشــة عمل بعنوان "التحول المالي الرقمي :كيفيةاختبار وتوسـيع شـمولية الخدمات المالية الرقمية"،
نظمها الصـندوق "عن ُب ْعد" لمناقشـة مختلف جوانب
التحول المالي الرقمي ودور السـلطات اﻹشـرافية في
التخطيط للتحول الرقمي وتوفير البيئــة المشــــجعــة
لﻼبتكارات .تركزت النقاشـات حول القضـايا المتعلقة
بتعزيز البيئة التنظيميّة المسـاعدة على التحول المالي
الرقمي ،وإمكـانيـة تطبيق مجموعـة من اﻷســـــاليـب
والسياسات التي يمكن للسلطات اﻹشرافية استخدامها
ﻹنشـاء مسـارات آمنة لتطور صـناعة التقنيات المالية
المحليــة ،واعتبــارات اختيــار مراكز اﻻختبــارات
التنظيميّة للتقنيات المالية ،إضاف ًة إلى مناقشة الحوافز
التـي ي ـمكـن تقــديمـهــا لمـزودي اـلخــدمــات الرـقمـيــة
والتحـديـات التي تواجههم في تقـديم خـدمـات ذات قيمـة
مضافة لمستهلكي الخدمات المالية.

هـدفـت الورشــــة إلى المســــاعـدة على تعزيز القـدرات
البشــــريـة لـدى البنـك المركزي العراقي على صــــعيـد
اﻹعـداد لﻼســــتراتيجيـة ،بمشـــــاركـة كـافـة اﻷطراف
والجهـات ذات العﻼقـة في العراق ،فضــــﻼً عن تبـادل
التجـارب والخبرات ونقـل المعرفـة بين الـدول العربيـة،
على صعيد إعداد وتنفيذ اﻹستراتيجيات الوطنية.
بالنســـبة ﻷنشـــطة الصـــندوق في إطار محور تعزيز
الوعي والمعرفة بالشــــمول المالي ،نظم الصــــندوق
خـﻼل عــام  2021عــدد مـن الـفـعــالـيــات ،تـم تـركـيـز
النقاشـات فيها حول الموضـوعات ذات الصـلة بقضـايا
الشــــمـول المــالي ،وتحـقـيـق التـنـمـيــة اﻻقتصــــــاديــة
واﻻجتماعية الشاملة والمستدامة.
فيمـا يلي بيـانـا ً بهـذه الفعـاليـات والموضــــوعـات التي
تناولتها ،والجهات المشاركة فيها:
 مؤتمر حول "النهوض بالشـــمول المالي للشـــبابلـتـعـزيـز خـلـق فـرص الـعـمــل والـنـمـو فـي الـمـنـطـقــة
العربيـة" ،نظمـه الصــــنـدوق "عن بُ ْعـد" ،بهـدف
التشــــاور حول التحـديـات التي يواجههـا الشــــبـاب
للحصــول على التمويل ،واﻹجراءات والســياســات
ذات اﻷولـويــة الـتـي يـمـكـن أن تـؤدي إلـى تـعـزيـز
الشمول المالي في المنطقة العربية.
 ورشــة عمل حول "تطوير قطاع التمويل اﻷصــغرفي الدول العربية" ،نظمها الصـــندوق "عن ُب ْعد"،
لمناقشــــة ســــبل تطوير قطاع التمويل اﻷصــــغر،
وتعزيز دوره في تعزيز الشـمول المالي ،والتشـغيل،
وتحقيق التنمية اﻻقتصـادية واﻻجتماعية المسـتدامة.
ناقشــت الورشــة واقع التمويل اﻷصــغر في المنطقة
العربيـة قبـل وخﻼل الجـائحـة وبعـدهـا ،وعـدداً من
القضــايا حول ســبل تطوير قطاع التمويل اﻷصــغر
في المنطقة العربية ،بما يشـمل جوانب اﻹصـﻼحات
لﻼرتقـاء بقطـاع التمويـل اﻷصــــغر ،إضــــافـةً إلى
خيـارات الســــيـاســـــات والمتطلبـات التشــــريعيـة
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 ورشــــة عمـل تحـت عنوان "المـدفوعـات الرقميـة:أداة داعمـة لخلق الوظـائف وتقـديم الخـدمـات العـامـة
في المنطقـة العربيـة" ،نظمهـا الصــــنـدوق "عن
بُ ْعـد" ،بهـدف تعزيز الوعي بإســــهـامات المـدفوعـات
الرقميــة في خلق فرص العمــل وتحســــين تقــديم
الخدمات وتعزيز إدماج الشـباب والنسـاء في القطاع
المالي الرســــمي .تم خﻼل الورشــــة اســــتعراض
إســتراتيجيات المؤســســات التي حققت نجاحات في
مجال الحكومة الرقمية ومنشـــآت اﻷعمال الرقمية،
والخطوات المسـتقبلية لتسـريع اعتماد أسـاليب الدفع
الرقمية في المنطقة العربية بوصـفها ركيزة أسـاسـية
لخريطة التحول الرقمي في المنطقة.
فيما يتعلق بأنشطة الصندوق بإطار محور بناء القدرات
في مجال تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ،فقد
تمثلت في تنظيم أربع دورات تدريبية "عن ُب ْعد" هدفت
إلى إثراء معلومات الكوادر العربية على المستويين
النظري والعملي في مجاﻻت التمويل اﻷصغر المتوافق
مع الشريعة ،والمساعدة على تصميم وتنفيذ المسح
اﻹحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية ،والوقوف
على التطورات الحديثة في صناعة التقنيات المالية
الحديثة ،والتحديات التي تواجه فئة النساء في استخدام
الخدمات الرقمية وكيفية معالجتها ،وزيادة وعي الكوادر
العربية الرسمية بمفاهيم النمو الشامل ،وتعريفهم
باﻷدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية
تأثير السياسات اﻻقتصادية الكلية على النمو اﻻقتصادي،
ومستويات الفقر ،وعدم المساواة ،وتوفير فرص العمل
المستدامة.
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أنشطة الصندوق بإطار مبادرة دعم وتطوير
القدرات اﻹحصائية في الدول العربية
"عربستات"

يحظى مجال توفير اﻹحصـــاءات الشـــاملة والموثوقة
عن اﻻقتصــــادات العربيـة بأولوية ضــــمن اهتمـامات
الصــــنـدوق ،إدراكـا ً منـه ﻷهميـة توفير تلـك البيـانـات
لتعزيز العمل في المجاﻻت اﻻقتصـادية والمالية للدول
العربية.
في هذا الصــدد ،اســتمر الصــندوق خﻼل عام 2021
في العمل على تحديث البيانات الخاصــــة بعام 2020
في قـاعـدة البيـانـات اﻻقتصــــاديـة ،والتركيز على زيـادة
مسـتويات شـمولية البيانات ،وتضـمين سـﻼسـل بيانات
ربع سنوية ﻷهم المتغيرات ،وتحديثها بشكل دوري.
فيما يتعلق باﻷسـواق المالية العربية ،واصـل الصـندوق
عمله بســـياق قاعدة بيانات اﻷســـواق المالية العربية،
ﻹصـــدار ونشـــر المؤشـــر المركب اليومي ﻷداء هذه
اﻷســـواق .كما واصـــل الصـــندوق إصـــدار النشـــرة
اﻷسـبوعية والشـهرية والفصـلية ﻷسـواق المال العربية،
التي يتم من خﻼلها اسـتعراض ورصـد أهم التطورات
في أداء البورصات وأسواق المال العربية.

-

مسوحات اﻻستهﻼك اﻷسري في الدول العربية.
إحصاءات التنمية المستدامة في الدول العربية.
المسوحات اﻻقتصادية ومؤشر اﻹنتاج الصناعي.
التعدادات السكانية.
إحصاءات مالية الحكومة والدين العام.
جودة البيانات اﻹحصائية في الدول العربية.

كما نظم الصندوق "عن بُعد" ،بإطار المبادرة ،دورة
تدريبية حول "استخدام برمجية ) (ERETESفي
إعداد الحسابات القومية السنوية في الدول العربية"،
هدفت إلى تعزيز قدرات الكوادر الفنية العاملة في
المؤسسات المعنية بالعمل اﻹحصائي في الدول العربية.
كذلك ،نظم الصندوق ،في إطار المبادرة ،ورشة عمل
حول "مؤشر أسعار اﻷصول العقارية في الدول
العربية :الواقع واﻵفاق" ،تناولت سبل تعزيز قدرات
العاملين في البنوك المركزية العربية ،وأجهزة اﻹحصاء
الوطنية ،على تطوير مثل هذه المؤشرات ،التي تسهم
في دعم قرارات السياستين النقدية واﻻحترازية الكلية.

كذلك ،واصــل الصــندوق خﻼل عام  2021مســاعيه
لتقـديم الـدعم للجهـات المعنيـة بـالعمـل اﻹحصــــائي في
الـدول العربيـة ،بـالتعـاون مع صــــنـدوق النقـد الـدولي،
بهـدف تطوير اﻹحصــــاءات ومســــانـدة جهود الـدول
اﻷعضــاء لتبني أحدث اﻷدلة والمنهجيات الدولية ،في
إطار مبادرة اﻹحصـاءات العربية "عربسـتات" ،حيث
تم في عـام  2021تقـديم ثﻼث معونـات فنيـة "عن بُ ْعـد"
في مجـال اﻹحصــــاءات اﻵتيـة :إحصــــاءات ميزان
المدفوعات ،ومالية الحكومة.
من جهة أخرى ،نظم الصــندوق "عن ُب ْعد" "اﻻجتماع
الثـامن للجنـة الفنيـة لمبـادرة اﻹحصـــــاءات العربيـة
"عربســــتــات" .تم خﻼل اﻻجتمــاع تقــديم عروض
تناولت موضوعات ذات أولوية بالنسبة للدول اﻷعضاء
على صعيد تطوير العمل اﻹحصائي بما يشمل:
-

الخدمات المالية المقاسة بطريقة غير مباشرة.
واقع إعداد اﻷرقام القياسية ﻷسعار المستهلكين
والتضخم اﻷساسي في الدول العربية.
إحصاءات اﻻستثمار اﻷجنبي المباشر في الدول
العربية.
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الوضع المالي الموحد للصندوق
كما في  31ديسمبر 2021

تُعـدّ البيـانـات المـاليـة الموحـدة لصــ ـنـدوق النقـد العربي
والمؤســــســــتين التـابعتين لـه )برنـامج تمويـل التجـارة
العربيـة ،والمؤســــســــة العربيـة لمقـاصــــة وتســــويـة
المـدفوعـات العربيـة( وفقـا ً للمعـايير الـدوليـة للتقـارير
المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تُ ْ
ظ ِهر البيـانـات المـاليـة الموحـدة المركز المـالي الموحـد
كما في  31ديسـمبر  ،2021ونتائج اﻷعمال والتدفقات
النقدية والتغيرات في صــافي الموجودات العائد للدول
اﻷعضــاء والمســاهمين غير المســيطرين في برنامج
تمويل التجارة العربية ،للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
والسياسات المحاسبيّة الهامة واﻹيضاحات اﻷخرى.
اســــتنـاداً إلى المـادة التـاســــعـة واﻷربعين من اتفـاقيـة
تقوم أصـول وخصـوم وعمليات
صـندوق النقد العربيّ ،
الصـــندوق بالدينار العربي الحســـابي )د.ع.ح ،(.الذي
يعادل ثﻼث وحدات من حقوق الســحب الخاصــة ،كما
يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي.
فيمـا يلي ملخص ﻷهم البنود الواردة في البيـانـات المـاليـة
الموحدة للصندوق:
الموارد

رأس المال
حددت المادة الثانية عشــرة ،من اتفاقية تأســيس صــندوق
النقد العربي ،رأس المال المصـرح به بمقدار 600,000
ألف دينار عربي حســابي ،مقســمة على اثني عشــر ألف
سهم قيمة كل منهما  50ألف دينار عربي حسابي.
بموجب قرار مجلس محافظي الصــندوق رقم ) (3لســنة
 ،2013تـم زيــادة رأس الـمــال الـمصــــرح بــه ـبـقيـمــة
 600,000ألـف ديـنــار عـربـي حســـــابـي لـيصــــبـح
 1,200,000ألف دينار عربي حسـابي .كما تضـمن نص
القرار اكتتـاب الـدول اﻷعضــــاء بقيمـة  300,000ألف
دينار عربي حسـابي ،ليرتفع بذلك رأس المال المكتتب به
إلى  900,000ألف دينار عربي حسابي.
تضـــ ّمن القرار أيضـــاً تســـديد نصـــف اﻻكتتاب البالغ
 149,010ألف دينــار عربي حســـــابي بــالتحويــل من
اﻻحتيـاطي العـام ،والنصــــف اﻵخر بـالتحويـل النقـدي من
الدول اﻷعضــاء ،بواقع خمســة أقســاط ســنوية تبدأ من
أبريل  ،2014مع اسـتمرار تأجيل المطالبة بتسـديد حصـة
فلســـطين في رأس المال بموجب قرار المجلس رقم )(7
لسنة .1978
بلغ الجزء المــدفوع من رأس المــال  883,025ألف
دينار عربي حســـابي في نهاية عام  .2021أما الجزء
غير المــدفوع ،والبــالغ  16,975ألف دينــار عربي
حســابي في نهاية عام  ،2021فيمثل اﻷقســاط المتأخر
ســـدادها بالتحويل النقدي من بعض الدول اﻷعضـــاء،
إضافة إلى حصة دولة فلسطين المؤجل سدادها.

تتكون موارد صــ ـنـدوق النقـد العربي ،وفق مقتضــ ـيـات
المادة الحادية عشـرة من اتفاقية تأسـيسـه من :رأس المال
المدفوع ،واﻻحتياطيات ،والقروض والتســــهيﻼت ،وأية
يقرها مجلس المحافظين.
موارد أخرى ّ

اﻻحتياطيات

قرر مجلس محافظي الصـــندوق في ســـنة  1989قبول
ّ
الودائع من مؤســـســـات النقد والبنوك المركزية العربية،
بهـدف مســـــاعـدة الـدول العربيـة في إدارة احتيـاطـاتهـا
الخــارجيــة ،على أﻻ تســــتخــدم تلــك اﻷموال في تقــديم
القروض ،ذلـك في إطـار تحقيق الصــــنـدوق ﻷهـدافـه،
واســتناداً إلى الوســائل التي أجازتها المادة الخامســة من
اتفاقية الصندوق.

بلغـت اﻻحتيـاطيـات في نهـايـة عـام  2021مـا مجموعـه
 540,809ألف دينـار عربي حســـــابي ،بـالمقـارنـة مع
 524,249ألف دينـار عربي حســـــابي في نهـايـة عـام
 .2020تمثـل اﻻحتيـاطيـات في نهـايـة عـام  2021حوالي
 61في المـائـة من رأس المـال المـدفوع ،بينمـا كـانـت تمثـل
نســــبـة  59في المـائـة في نهـايـة عـام  .2020تتكون
اﻻحتياطيات من اﻻحتياطي العام ،واحتياطي الطوارئ.

أقر المجلس أيضــ ـاً ،من خﻼل النظـام اﻷســــاســــي
كمـا ّ
لبرنامج تمويل التجارة العربية ،مساهمة مؤسسات تمويل
من فئـات مختلفـة في رأســ ـمـال البرنـامج لتعزيز الموارد
الموجهة لتمويل التجارة العربية.

فيما يخص اﻻحتياطي العام ،فقد بلغ رصــيده 350,809
ألف دينـار عربي حســــابي بنهـايـة عـام  2021شــــام ً
ﻼ
مخصــــص التغيّر في قيم اﻻســــتثمـارات المـاليـة بـالقيمـة
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العادلة ،بينما بلغ رصـــيد هذا اﻻحتياطي  339,249ألف
دينار عربي حسابي في نهاية عام .2020
أما بالنســـبة ﻻحتياطي الطوارئ ،الذي ت ّم تكوينه بموجب
قراري مجلس المحـافظين رقم ) (7لســ ـنـة  ،1989ورقم
) (4لسـنة  ،2000لتحويل مبلغ  5,000ألف دينار عربي
حسـابي أو  10في المائة من صـافي الدخل سـنويا ً )أيهما
أكبر( إلى هذا اﻻحتياطي ،ويســـتخدم لمقابلة أي خســـائر
غير متوقعة مســـتقب ً
ﻼ ،فقد بلغ رصـــيده  190,000ألف
دينـار عربي حســـــابي في نهـايـة عـام  ،2021مقـارنـة
برصــ ـيـد بلغ  185,000ألف دينـار عربي حســــابي في
نهاية عام .2020
صافي الموجودات العائد للدول اﻷعضاء
ارتفع صـافي الموجودات العائد للدول اﻷعضـاء ،المتمثل
في رأس المــال واﻻحتيــاطيــات إلى  1,423,834ألف
دينار عربي حســـابي في نهاية عام  ،2021مقارنة بمبلغ
 1,407,274ألف دينـار عربي حســــابي في نهـايـة عـام
 ،2020أي بزيـادة مقـدارهـا  16,560ألف دينـار عربي
حسابي ،ما نسبته واحد في المائة.
تطور صــافي الموجودات
يوضــح الشــكل رقم ) (5أدناه ّ
العائد للدول اﻷعضـاء بصـندوق النقد العربي ،منذ إنشـائه
وحتى  31ديسمبر .2021

مع  118,252ألف دينـار عربي حســــابي في نهـايـة عـام
 ،2020بزيادة قدرها  3,891ألف دينار عربي حســابي،
مـا نســــبتـه  3.3في المـائـة .تعود غـالبيـة تلـك الزيـادة إلى
الفروقات الناتجة عن اﻻختﻼف في سـعر تحويل الدوﻻر
اﻷمريكي )عملة اﻷسـاس للبرنامج( مقابل الدينار العربي
الحسابي.
بـذلـك ،بلغ صــــافي الموجودات العـائـد للـدول اﻷعضــــاء
والمســـاهمين غير المســـيطرين  1,545,977ألف دينار
عربي حســـــابي في نهــايــة عــام  ،2021مقــارنــة مع
 1,525,526ألف دينـار عربي حســــابي في نهـايـة عـام
 .2020توزعـت توظيفـات الموارد على تمويـل عمليـات
اﻹقراض للدول اﻷعضـــاء ،وخطوط اﻻئتمان للوكاﻻت
الوطنية المعتمدة ،واســـتثماراتٍ مال ّي ٍة ،وأصـــول أخرى،
على النحو المبين أدناه:
قروض للدول اﻷعضاء
بلغ رصــ ـيـد القروض القـائمـة في ذمـة الـدول اﻷعضــــاء
 596,436ألـف ديـنــار عـربـي حســـــابـي كـمــا فـي
 31ديســـمبر  ،2021مقارنة برصـــيد قيمته 569,692
ألف دينار عربي حسابي في  31ديسمبر .2020
أما التزامات الصـــندوق للقروض المتعاقد عليها والقائمة
مع الـدول اﻷعضــــاء ،فقـد بلغـت  620,596ألف دينـار
عربي حسـابي كما في  31ديسـمبر .2021
تمثّل التزامات القروض أرصــدة القروض
القائمة في ذمة الدول اﻷعضـاء مضـافا ً إليها
أرصـــــدة القروض المتعـاقـد عليهـا وغير
المســــحوبـة البـالغـة  24,160ألف دينـار
عربي حسابي في نهاية عام .2021
خطوط اﻻئتمان

أما صـافي الموجودات العائد للمسـاهمين غير المسـيطرين
في برنامج تمويل التجارة العربية ،الذي يمثّل حصـصـهم
في رأســ ـمـال واحتيـاطيـات البرنـامج ،فقـد بلغ 122,143
ألف دينـار عربي حســــابي في نهـاية عام  ،2021مقـارنـة
صندوق النقد العربي – ا لتقرير السنوي 2021

51

يقـدم برنـامج تمويـل التجـارة العربيـة خطوط
مقومة بعملة اﻷســـاس وهو الدوﻻر
ائتمان ّ
اﻷمريكي لوكـاﻻت وطنيـة معتمـدة لتمويـل
الصـــــادرات والواردات للســــلع العربيــة
والخـدمـات المصــــاحبـة لهـا .بلغ رصــ ـيـد
ســــحوبـات خطوط اﻻئتمـان كمـا في 31
ديسمبر  2021مبلغ  182,641ألف دينار عربي حسابي
)ما يعادل  767مليون دوﻻر أمريكي( ،مقارنة برصـــيد
قيمتـه  165,516ألف دينـار عربي حســــابي )مـا يعـادل
 715مليون دوﻻر أمريكي( في نهاية عام .2020
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ودائع لدى البنوك المركزية
اســــتنـاداً إلى المادة الرابعة عشــــرة من اتفاقية تأســــيس
سـددت نسـبة  2في المائة من قيمة المسـاهمة
الصـندوقُ ،
المكتتب بها أسـاسـا ً في رأسـمال الصـندوق بعملة العضـو
الوطنيــة ،وأُودعــت لــدى البنوك المركزيــة في الــدول
اﻷعضــاء .تقوم كل دولة عضــو بتعديل مبلغ المســاهمة
بالعملة الوطنية في نهاية كل ســــنة على أســــاس ســــعر
الصـرف المحدّد من ِقبل صـندوق النقد الدولي ،بما يحافظ
مقومة باـلدينـار العربي
على القيمـة اﻹســــميـة للمســــاهمـة ّ
الحســــابي .تبلغ الودائع بـالعمﻼت الوطنيـة لـدى البنوك
المركزيـة مـا يعـادل  5,336ألف دينـار عربي حســــابي،
كما في نهاية عامي  2020و.2021
اﻻستثمارات
تتكون المحفظـة اﻻســــتثمـاريـة الموحـّدة من حســــابـات
جــاريــة وتحــت الطلــب ،وودائع ﻷجــل لــدى البنوك،
وحسـاب الحائزين اﻵخرين لدى صـندوق النقد الدولي،
ومحفظة اﻻسـتثمارات المالية .بلغت قيمة هذه المحفظة
 3,833,351ألف دينار عربي حســـابي في نهاية عام
 ،2021مقـارنـةً بمبلغ  3,584,406ألف دينـار عربي
حسابي في نهاية عام .2020

مبلغ  804,264ألف دينـار عربي حســــابي ،في حين
بلغـت قيمـة العقود قيـد الـدفع مبلغ  825,325ألف دينـار
عربي حسابي ،في نهاية عام .2020
المساهمة بمؤسسة ذات عﻼقة
المقومة بالدينار الكويتي
يُمثّل هذا البند مساهمة الصندوق ّ
في رأسـمال المؤسـسـة العربية لضـمان اﻻسـتثمار وائتمان
الصــــادرات .بلغـت قيمـة المســــاهمـة  7,987ألف دينـار
عربي حســــابي في نهـايـة عـام  ،2021في حين بلغـت
قيمتهـا  7,733ألف دينـار عربي حســــابي في نهـايـة عـام
 .2020كـان مجلس المحـافظين قـد وافق بموجـب قراره
رقم ) (6لعـام  2002على المســــاهمـة نيـابـ ًة عن دولـه
اﻷعضـاء في زيادة رأسـمال المؤسـسـة بما يعادل 8,118
ألف دينار كويتي ،تم سدادها بالكامل .ثم أتبعه بقراره رقم
) (3لعـام  2015القـاضــــي بـاكتتـاب الصــ ـنـدوق بزيـادة
رأســمال المؤســســة بنســبة  25في المائة من مســاهمته
الـقــائـمــة ،وـب ـقيـمــة ـتعــادل  2,030ألـف ديـنــار كـوـيتـي،
وتســديدها على خمســة أقســاط متســاوية ،لتصــل بذلك
مســـاهمة الصـــندوق إلى  10,148ألف دينار كويتي ،تم
سدادها بالكامل.
موجودات أخرى

بلغ رصـــيد الودائع المقبولة من المؤســـســـات النقدية
والـمــالـيــة الـعـربـيــة  3,097,798ألـف ديـنــار عـربـي
حســـــابي في نهـايـة عـام  2021مقـارنـةً برصــــيـد
 2,803,635ألف دينار عربي حســـابي في نهاية عام
 .2020في حين بلغت اﻻستثمارات من الموارد الذاتية
للصـــندوق  735,553ألف دينار عربي حســـابي في
نهـايـة عـام  ،2021مقـارنـةً مع  780,771ألف دينـار
عربي حسابي في نهاية عام .2020

يتم اعتبـار مـا يتح ّملـه الصــ ـنـدوق من تكـاليف ﻹنشــــاء
مؤســســة عربية تدير النظام اﻹقليمي لمقاصــة وتســوية
المـدفوعـات العربيـة ،جزءاً من مســــاهمتـه برأســ ـمـال
المؤســســة ،اســتناداً إلى قرار مجلس المحافظين رقم )(4
لسنة  .2018ﻻ تتض ّمن الموجودات اﻷخرى كما في 31
ديســمبر  2021مبالغ مدفوعة مقابل إنشــاء المؤســســة،
نظراً ﻻكتمال إنشـاءها في أبريل  ،2021وصدور بيانات
مسـتقلة لها ،تم توحيدها مع البيانات المالية للصـندوق لعام
.2021

عقود تبادل عمﻼت آجلة

تجدر اﻹشـــارة إلى أن رصـــيد الموجودات اﻷخرى في
 31ديســمبر  ،2020تضـ ﱠـمن مبلغ  8,377ألف د.ع.ح،.
يمثل ما تح ّمله الصندوق حتى نهاية العام المذكور.

يســتخدم الصــندوق وســيلة العقود اﻵجلة لتبادل العمﻼت
بإطار إدارة مخاطر العمﻼت اﻷجنبية .بلغ صافي القيمة
العـادلـة للعقود اﻵجلـة لتبـادل العمﻼت قيـد اﻻســــتﻼم
 35,854ألف دينار عربي حسـابي بنهاية عام ،2021
يعكس الفرق بين العقود قيـد اﻻســــتﻼم البـالغ قيمتهـا
 1,177,928ألف دينـار عربي حســــابي ،والعقود قيـد
الــدفع البــالغ قيمتهــا  1,142,074ألف دينــار عربي
حسابي في ذلك التاريخ .بلغت قيمة العقود قيد اﻻستﻼم
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نتائج اﻷعمال
بلغ صــافي الدخل التشــغيلي الموحّد المح ّقق خﻼل الســنة
المنتهية في  31ديســمبر  ،2021بعد اســتبعاد ما يخص
المســـاهمين غير المســـيطرين في برنامج تمويل التجارة
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العربية 31,960 ،ألف دينار عربي حسـابي مقارنة بمبلغ
 41,228ألف دينار عربي حسابي لسنة .2020
يتمثل صــافي الدخل التشــغيلي بعناصــر الدخل واﻹنفاق
التالية:
الدخل
بلغ إجمالي الدخل الموحد للصـندوق والمؤسـسـات التابعة،
بعـد اســــتقطـاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من
المؤســســات النقدية والمالية العربية ،مبلغ  39,579ألف
دينار عربي حســــابي للســــنة المنتهية في  31ديســــمبر
 ،2021مقارن ًة بمبلغ  49,818ألف دينار عربي حسـابي
لسنة .2020
المصروفات اﻹدارية والعمومية
بلغ إجمالي المصروفات اﻹدارية والعمومية  5,649ألف
دينار عربي حســــابي للســــنة المنتهية في  31ديســــمبر
 ،2021مقارنة بمبلغ  6,740ألف دينار عربي حســـابي
لســ ـنـة  .2020تتضــــمن بنود اﻹنفـاق :نفقـات العـاملين،
ومصــــروفـات اجتمـاعـات مجلس المحـافظين والمـديرين
التنفيـذيين ،إضــــافـة إلى مصــــروفـات أشــ ـغـال المكـاتـب
والضــــيـافـة ،واﻻتصــــاﻻت ،والمصــــروفـات البنكيـّ ة
واﻻستشارات.

العمﻼت
يعتمد الصـندوق في توظيف موارده المالية سـياسـة تجنب
مخـاطر العمﻼت ،بـاﻻلتزام بتوزيع موجوداتـه بـالعمﻼت
المكونة لوحدة
بشـــكل متوافق مع أوزان ســـلة العمﻼت
ّ
حقوق الســحب الخاصــة ،التي يرتبط بها الدينار العربي
الحســابي .تتم جميع عمليات اﻹقراض للدول اﻷعضــاء
بالدينار العربي الحسـابي .يتم تضـمين حصـة الصـندوق
في عمليــات برنــامج تمويــل التجـارة العربيــة ،التي تتم
بـالـدوﻻر اﻷمريكي ،كجزء من الشــــريحـة الـدوﻻريـة
لمحفظــة العمﻼت .تٌ َو ّ
ظف الموارد اﻷخرى في عمﻼت
قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة.
المكونــة لوحــدة
يبين الجــدول رقم ) (1أوزان العمﻼت
ّ
حقوق الســ ـحـب الخـاصــــة ،التي يعـادل الـدينـار العربي
الحســابي ثﻼثا ً منها كما في نهاية عامي  2020و،2021
وكــذلــك اﻷوزان الــمــعــمــول بــهــا اعــتــبــاراً مــن
 30سبتمبر .2016
جدول رقم ) :(1تطور أوزان العمﻼت المكونة لوحدة حقوق السحب
الخاصة خﻼل الفترة )(2021 - 2016

نفقات المعونة الفنية
يقدّم الصــندوق برامج معونة فنية للدول العربية ،تســاهم
فيها مؤسـسـات إقليمية ودولية بإطار الشـراكات معها .بلغ
اﻹنفـاق على برامج المعونـة الفنيـة المقـدّمـة خﻼل عـام
 2021مــا مجموعــه  108ألف د.ع.ح ،.مقــارنــة بنحو
 288ألف د.ع.ح ،.في عام .2020
بلغت المســــاهمة العينية للجهات المشــــاركة في المعونة
الفنية المقدمة  68ألف د.ع.ح .في عام ) 2021ما نســبته
 63في المـائـة( ،مقـابـل  61ألف د.ع.ح .في عـام 2020
)ما نســبته  21في المائة( .أي أن مســاهمة الصــندوق في
نفقـات المعونـة الفنيـة قـد بلغـت  40ألف د.ع.ح .في عـام
) 2021مـا نســــبتـه  37في المـائـة( ،مقـابـل  227ألف
د.ع.ح) ،.ما نسبته  79في المائة( في عام .2020
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تخصيصات العون اﻹنساني للشعب الفلسطيني
ُيسـاهم صـندوق النقد العربي في ال ُجهد الجماعي للهيئات
المالية العربية ،بهدف تقديم العون اﻹنســــاني للشــــعب
الفلســـطيني ،ذلك بتخصـــيص نســـبة  10في المائة من
صافي الدخل السنوي للصندوق منذ عام .2002
بهذا اﻹطار ،وافق مجلس محافظي الصـــندوق ،بموجب
قراره رقم ) (6لســ ـنـة  2021الصــــادر عن اجتمـاعـه
ـيص
الســـنوي الرابع واﻷربعين ،بالتمرير ،على التخصــ ٍ
التـاســــع عشــــر ،الـذي بلغـت قيمتـه  4.123مليون دينـار
عربي حســــابي )مـا يعـادل حوالي  17.8مليون دوﻻر
أمريكي(.
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أقرها مجلس
وصــل بذلك مجموع التخصــيصــات التي ّ
المحافظين ،للدعم اﻹنســـاني للشـــعب الفلســـطيني ،إلى
 58.8مليون دينـار عربي حســــابي )مـا يعـادل حوالي
 257مليون دوﻻر أمريكي(.
يعتمـد مجلس المـديرين التنفيـذيين مكونـات البرامج التي
يُو ـّج ه لهـا الـدعم اﻹنســـــاني ،بنـا ًء على منهجيـّ ٍة ُم ٌ
تفق
عليها مع صــندوق اﻷقصــى ،بإدارة البنك اﻹســﻼمي
للتنميـة ،تتمثّـل في اعتمـاد اللجنـة اﻹداريـة لصــــنـدوق
اﻷقصــى لبرامج ومكونات المشــاريع المقترح تنفيذها
لكل تخصــيص ،بما يأخذ باﻻعتبار التنســيق الﻼزم مع
محـافظي الهيئـات المـاليـة العربيـة اﻷخرى من جهـ ٍة،
ومع صـندوق النقد العربي وصـندوق اﻷقصـى من جه ٍة
أخرى ،وبحيث تتكامل المشـــاريع ذات اﻷولو ّية للدعم
اﻹنساني للشعب الفلسطيني.
ّ
توزعت التخصــيصــات على قطاعات تشــكل اﻷبواب
الرئيســــة ،التي تنـدرج بـإطـارهـا مكونـات المشــــاريع
الممولة من تخصـيصـات صـندوق النقد العربي للدعم
ّ
اﻹنساني للشعب الفلسطيني كما يلي:

اﻷ ُســـر المحتاجة واﻷيتام .بلغ مجموع اﻻعتمادات
لــدعم هــذا القطــاع  86.7مليون دوﻻر أمريكي،
بنسبة  34في المائة من إجمالي التخصيصات.
التـاريخيـة :مثـل
 .5قطـاع حمـايـة وتطوير المبـاني
ّ
إعمـار البلـدة القـديمـة بـالقـدس ،وتـأهيـل المبـاني
التـاريخيـة .بلغ مجموع اﻻعتمـادات للقطـاع 5.5
مليون دوﻻر أمريكي ،بنســــبـة  2في المـائـة من
إجمالي التخصيصات.
إضـافةً لما تقدّم ،يو ّفر الصـندوق للكوادر الحكومية في
دولـة فلســــطين فُرص للتـدريـب وبنـاء القـدرات في
مجـاﻻت تخصــــص الصــــنـدوق ،من خﻼل الـدورات
التـدريبيـة و ِورش العمـل التي يقـدّمهـا معهـد التـدريـب
وبناء القدرات التابع للصـــندوق ،وفق برامج ســـنوية
منتظمة بالتعاون مع العديد من المؤســـســـات اﻹقليمية
والدولية ،يُدعى إليها كوادر من جميع الدول العربية.
بلغ عـدد المتـدربين الفلســــطينيين  701متـدربـا ً ،حتى
نهاية شهر ديسمبر .2021

 .1قطـاع التعليمِ ،مثـل إنشــــاء مـدارس جـديـدة ،ودعم
صــــنـدوق إقراض الطﻼب الفلســــطيني ،وترميم
وصــــيــانــة وتـجـهـيـز الـمــدارس .بـلـغ مـجـمـوع
اﻻعتمــادات لــدعم القطــاع حوالي  101.8مليون
دوﻻر أمريكي ،مـا يمثـل حوالي  40في المـائـة من
مجمل المبالغ التي تم تخصيصها.
 .2قطاع الخدمات الصـحية ،بما يتضـمن إنشـاء مراكز
طبية ،وبناء وتوسـعة مسـتشـفيات ،وتجهيزات طبية
لمســــتشــــفيات وعيادات .بلغ مجموع اﻻعتمادات
الـمـوجـهــة لـلـقـطــاع حـوالـي  34.2مـلـيـون دوﻻر
أمريكي ،مـا نســــبتـه  13في المـائـة من إجمـالي
التخصيصات.
 .3قطاع دعم المؤســـســـات والجمعيات اﻷهليةِ ،مثل
دعم أنشـــطة الهﻼل اﻷحمر ،ومشـــاريع تشـــغيل
وتـأهيـل الشــــبـاب .بلغ مجموع اﻻعتمـادات حوالي
 28.8مليون دوﻻر أمريكي ،بنســــبـة تبلغ حوالي
 11في المائة من إجمالي التخصيصات.
 .4قـطــاع الـتـنـمـيــة الـريـف ّـيــة الـمـنــدمـجــة والـتـمـكـيـن
اﻻقتصـــادي ،بما يشـــمل دعم صـــغار الحرفيين،
وتأهيل المناطق ،ودعم القرى ،وشــبكات الكهرباء
والمياه ،والطرق الريفية ،واسـتصـﻼح اﻷراضـي،
وتعبيـد وتـأهيـل الطرق الـداخليـة ،وإقـامـة شــــبكـات
الصـرف الصـحي ،ومشـاريع المرأة ال ُمنتجة ،ودعم
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الهيكل التنظيمي للصندوق
يتضــــمن الهيكل التنظيمي لصــــندوق النقد العربي :مجلس المحافظين ،ومجلس المديرين التنفيذيين ،والمدير العام
رئيس مجلس المديرين التنفيذيين.
مجلس المحافظين
يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ تعينهما كل دولة من الدول اﻷعضــاء في الصــندوق ،وينتخب
المجلس رئيس ـا ً له من بين أعضــائه بالتناوب .يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصــندوق ،ويتمتع
بجميع ســلطات اﻹدارة .يعقد مجلس محافظي الصــندوق اجتماعا ً ســنوياً ،في النصــف اﻷول من كل عام ،في دولة
المقر أو خارجها .يوضح الجدول التالي تشكيل مجلس محافظي الصندوق كما في  31ديسمبر :2021
المحافظون ونواب المحافظين

الدول اﻷعضاء
المملكة اﻷردنية الهاشمية

المحافظ
نائب المحافظ

دولة اﻹمارات العربية المتحدة

المحافظ
نائب المحافظ

معالي محمد بن هادي الحسيني
)(2
معالي خالد محمد بالعمى

المحافظ

معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة

نائب المحافظ

سعادة رشيد محمد المعراج

المحافظ

معالي الدكتور مروان العباسي

نائب المحافظ

سعادة مراد عبد السﻼم

المحافظ

معالي أيمن بن عبد الرحمان

نائب المحافظ

سعادة رستم فاضلي

المحافظ

معالي عبد الكريم آدم شير

نائب المحافظ

سعادة أحمد عثمان علي

المحافظ

معالي محمد بن عبد ﷲ الجدعان

نائب المحافظ

معالي الدكتور فهد بن عبد ﷲ المبارك

مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الفيدرالية
جمهورية العراق

معالي الدكتور محمد محمود العسعس
)(1

)(3

)(4

المحافظ

معالي الدكتور جبريل إبراهيم محمد

نائب المحافظ

سعادة محمد الفاتح زين العابدين

المحافظ

معالي الدكتور كنان ياغي

نائب المحافظ

سعادة الدكتور محمد عصام هزيمة

المحافظ

معالي عبد الرحمن دعاله بيله

نائب المحافظ

سعادة عبد الرحمن محمد عبد ﷲ

المحافظ

معالي مصطفى غالب مخيف

نائب المحافظ

سعادة الدكتور صﻼح الدين حامد جعاطة

صندوق النقد العربي – ا لتقرير الس نوي 2021

95

معالي الدكتور زياد فريز

)(5

95

الدول اﻷعضاء
سلطنة عُمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القُمر المتحدة

دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولــــة ليبيــــــــا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

المحافظون ونواب المحافظين
المحافظ

معالي سلطان بن سالم الحبسي

نائب المحافظ

سعادة طاهر بن سالم بن عبد ﷲ العمري
معالي الدكتور محمد مصطفى

نائب المحافظ

عطوفة اللواء طﻼل دويكات

المحافظ

معالي علي بن أحمد الكواري

نائب المحافظ

سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

المحافظ

)(6

)(8

المحافظ

معالي كمال دين صيف

نائب المحافظ

سعادة يونس إيمان

المحافظ

معالي عبد الوهاب محمد الرشيد

نائب المحافظ

معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل

المحافظ

معالي رياض توفيق سﻼمة

نائب المحافظ

سعادة الدكتور وسيم منصوري

المحافظ

سعادة الصديق عمر الكبير

نائب المحافظ

سعادة ناجي محمد عيسى بلقاسم

المحافظ

معالي طارق عامر

نائب المحافظ

معالي الدكتور محمد معيط

) (9

)(10

)(11

)(12

المحافظ

معالي نادية فتاح

نائب المحافظ

معالي عبد اللطيف الجواهري

المحافظ

معالي الشيخ الكبير ولد موﻻي الطاهر
)(13

نائب المحافظ

سعادة فيﻼلي محمد فيﻼلي

المحافظ

معالي سالم صالح بن بريك

نائب المحافظ

)(7

معالي أحمد أحمد غالب

)(14

اعتبارا ً من أكتوبر  2021خلفا ً لمعالي عبيد حميد الطاير.
اعتبارا ً من أبريل  2021خلفا ً لمعالي عبد الحميد محمد سعيد اﻷحمدي.
اعتباراً من يناير  2021خلفا ً لمعالي أحمد بن عبد الكريم الخليفي.
اعتبارا ً من فبراير  2021خلفا ً لمعالي الدكتورة هبة محمد علي.
اعتبارا ً من أبريل  2021خلفا ً لسعادة الدكتور حازم يونس قرفول.
اعتبارا ً من أكتوبر  2021خلفا ً لسعادة على شريف العمادي.
اعتبارا ً من نوفمبر  2021خلفا ً لسعادة الشيخ عبد ﷲ بن سعود آل ثاني.
اعتبارا ً من أكتوبر  2021خلفا ً لمعالي سيد علي شيخان.
اعتباراً من ديسمبر  2021خلفا ً لمعالي خليفه مساعد حماده.
اعتبارا ً من يوليو  2021خلفا ً لسعادة رائد شرف الدين.
اعتبارا ً من أغسطس  2021خلفا ً لسعادة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
اعتبارا ً من أكتوبر  2021خلفا ً لمعالي محمد بنشعبون.
اعتبارا ً من أكتوبر  2021خلفا ً لسعادة بومدين ولد الطايع.
اعتبارا ً من ديسمبر  2021خلفا ً لمعالي أحمد عبيد الفضلي.
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مجلس المديرين التنفيذيين
يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصــندوق رئيس ـا ً للمجلس ،وثمانية مديرين أعضــاء غير متفرغين
ينتخبهم مجلس المحافظين من الدول اﻷعضاء ،يعي ّـنون لمدة ثﻼث سنوات قابلة للتجديد .ويتولى المجلس اﻹشراف
على نشـاط الصـندوق وتقديم ما يراه مناسـبا ً من مشـورة .يوضـح الجدول التالي تشـكيل مجلس المديرين التنفيذيين
) ،(2022-2019كما في نهاية ديسمبر :2021
المديرون التنفيذيون

الدولة/الدول التي يمثلونها

معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد ﷲ الحميدي

المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين

سعادة الدكتور رياض بن محمد الخريّف

)(1

القوة التصويتية
)(%

المملكة العربية السعودية

13.96

سعادة علي بوهراوة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

12.27

سعادة مازن صباح أحمد

جمهورية العراق

12.27

سعادة جمال محمد نجم )مصر(

جمهورية مصر العربية
الجمهورية اليمنية
جمهورية السودان
جمهورية الصومال الفيدرالية

*19.65

جمهورية جيبوتي
جمهورية القمر المتحدة
سعادة يونس حاجي الخوري )اﻹمارات(

دولة الكويت

15.13

سعادة ناجي محمد عيسى )ليبيا(

دولة اﻹمارات العربية المتحدة
المملكة المغربية

12.87

دولة ليبيا
الجمهورية التونسية
سعادة الدكتور قيس بن عيسى اليحيائي )عٌمان(

الدكتور وسيم منصوري )لبنان(

)(2

الجمهورية اﻹسﻼمية الموريتانية
دولة قطر
مملكة البحرين
سلطنة عُمان
الجمهورية العربية السورية
المملكة اﻷردنية الهاشمية

6.77

7.07

الجمهورية اللبنانية
دولة فلسطين
* تتأثر القوة التصويتية المبينة أعﻼه بسبب الوقف المؤقت لعضوية جمهورية الصومال الفيدرالية.
 (1اعتباراً من مايو  2021خلفا ً لسعادة حسين بن شويش الشويش
 (2اعتباراً من أبريل  2021خلفا ً لسعادة رائد شرف الدين
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اﻹدارة التنفيذية للصندوق
يعيّن مجلس المحافظين مديراً عاما ً للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد ،ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة
اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين .يعتبر مدير عام الصــندوق الرئيس اﻷعلى لموظفي الصــندوق والمســؤول
عن جميع أعماله ،ويقدم تقريراً ســنويا ً عن أعمال الصــندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه الســنوي العادي.
يســــاعد المدير العام في إنجاز أعمال الصــــندوق موظفون فنيون ينتظمون في عدة دوائر .إضــــافة إلى الدوائر،
يتضـــ ّمن الهيكل التنظيمي مكتبا ً للتدقيق الداخلي ،ووحدة لﻼســــتراتيجية والتقييم ،ووحدة ﻹدارة المخاطر .كما تم
تشــــكيـل خمس لجـان ،منهـا لجنتين دائمتين ،همـا لجنتي القروض واﻻســــتثمـار المنصــــوص عليهمـا في اتفـاقيـة
الصــــندوق ،إضــــافة إلى اللجنة اﻹدارية التي أنشــــئت بموجب نظام العاملين ،الذي وافق عليه مجلس المديرين
التنفيـذيين ،وتم اعتمـاده من قِبـل مجلس المحـافظين ،ولجنـة إدارة المخـاطر ،إضــــافة إلى لجنة المراجعة والمخاطر
المنبثقة عن مجلس المديرين التنفيذيين.
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مﻼحق التقرير
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ملحق رقم ) :(1جداول القروض
ج���دول ) أ :(1 -تعاق��دات الق��روض م��ع ال��دول اﻷعض��اء س��نويا ً ) (2021 - 1978
أل���ف دين���ار ع���ربي حس���ابي

الس��نة

رق��م
الق��رض

الدول���ة

1978

1
2

مص��ر
الس��ودان

1979

3
4
5
6
7

موريتاني���ا
المغ��رب
س��وريا
الس��ودان
الس��ودان

1980

8
9
10
11

موريتاني���ا
موريتاني���ا
الص��ومال
الس��ودان

1981

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اليم��ن
المغ��رب
المغ��رب
المغ��رب
اليم��ن
المغ��رب
الص��ومال
الص��ومال
الس��ودان
اليم��ن

1982

22
23
24
25
26
27
28
29

الس��ودان
الس��ودان
موريتاني���ا
المغ��رب
س��وريا
موريتاني���ا
اليم��ن
اليم��ن

1983

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

الع��راق
الس��ودان
الس��ودان
اليم��ن
موريتاني���ا
الع��راق
س��وريا
اﻷردن
اﻷردن
اليم��ن

1984

40
41
42
43
44

الص��ومال
اليم��ن
الس��ودان
المغ��رب
اليم��ن

1985

45
46
47
48
49
50
51
52
53

اليم��ن
المغ��رب
المغ��رب
اليم��ن
اﻷردن
اﻷردن
اﻷردن
موريتاني���ا
الع��راق

تلق����ائي

4,688
1,875
6,563
750
1,875
750
1,875
5,250
750
1,500
2,250
2,940
1,875
3,600

ع��ادي

0

0

4,500

11,250
11,250

0

0

8,820

5,000
5,000

9,800

8,820

44,590
5,000

9,800

0

13,240

3,920
3,920

0

0

0

0

31,440

4,800
3,920

750

27,000

3,990
5,700
5,700

0

31,800

4,335

8,880

0

0

0

80,925

4,900

4,335

0

3,000
1,960

0

4,900

0

0

0

16,300

5,100

1,050

2,660

2,190
27,930
42,495

0

0

0

0

78,615

8,240

1,875

1,875
3,690
7,065
3,975
3,600
3,750

0

0

0

0

11,750

12,740

3,675

34,545
1,500

0

0

0

0

16,500

31,850

3,600
2,190
1,875
2,940

14,280
27,930

0

0

0

0

0

0

6,563

4,500

1,440
1,875
3,675
15,405

ممت�د

تعويض����ي

تس���هيل
تج���اري

تس���هيل النف���ط

تص���حيح
هيكل��ي

تس��هيل دع��م
البيئ��ة المواتي� ��ة
للمش� ���روعات
الص���غيرة
والمتوس��طة

إجم����الي
الس���نة

0

0
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7,760

700

700

0

0

0

50,955

100

100

ج��دول ) أ :(1-تعاق�دات الق�روض م��ع ال��دول اﻷعض��اء س��نويا ً ) - (2021 - 1978تابع
أل���ف دين���ار ع���ربي حس���ابي

الس��نة

رق��م
الق��رض

الدول���ة

1986

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

اليم��ن
المغ��رب
س��وريا
س��وريا
المغ��رب
المغ��رب
موريتاني���ا
موريتاني���ا
ت��ونس
اﻷردن
ت��ونس

1987

65
66
67

ت��ونس
اليم��ن
الع��راق

1988

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

المغ��رب
اليم��ن
اﻷردن
المغ��رب
الج��زائر
موريتاني���ا
اليم��ن
مص��ر
اليم��ن
موريتاني���ا
اليم��ن
س��وريا
الج��زائر
الع��راق

1989

82
83
84
85
86

الع��راق
اﻷردن
مص��ر
المغ��رب
الج��زائر

1990

87
88

موريتاني���ا
مص��ر

89
90

المغ��رب
ت��ونس

1993

91

موريتاني���ا

1994

92
93
94
95

اليم��ن
موريتاني���ا
اﻷردن
الج��زائر

1995

96
97
98

اليم��ن
ت��ونس
اﻷردن

1996

99
100

الج��زائر
موريتاني���ا

1991
1992

تلق����ائي
3,675
1,875
2,940
2,400

1,500
3,675
3,990
1,500
21,555

ممت�د

ع��ادي

6,250

2,500

3,250

6,250

3,250

0

2,500
0
1,875
3,690

2,500

0

0

4,687
3,975
2,190

27,930
27,930
79,627
3,300
5,250

8,550

0

3,675
3,675
0
11,340

2,460

6,150

18,620
22,070

0

0

0

24,570

14,350

18,620

5,100

8,200

0

2,460

25,680

0

0

0

122,117

5,320

41,640
46,960

0

17,150
17,150
9,050
9,050

0

0

6,625
6,625

0

0

0

0

0

0

0

72,660

15,675

14,800
0
0

11,340

0
15,120

5,175

15,120

5,175

2,500
3,450

0

0

0

33,555

1,960

7,350

0

0

14,800
3,250
3,250

7,980
29,150
37,130

5,320
5,320
31,230
4,955
36,185
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تعويض����ي

تس���هيل
تج���اري

تس���هيل النف���ط

تص���حيح
هيكل��ي

تس��هيل دع��م
البيئ��ة المواتي���ة
للمش�� ��روعات
الص� ��غيرة
والمتوس��طة

إجم����الي
الس���نة

0

0

0

0

0

0

0

18,475

0

0

3,250

2,460

2,460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,930

25,615

36,185
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ج��دول ) أ :(1-تعاق�دات الق�روض م��ع ال��دول اﻷعض��اء س��نويا ً ) - (2021 - 1978تابع
أل���ف دين���ار ع���ربي حس���ابي
الس��نة

رق��م
الق��رض

الدول���ة

1997

101
102
103

اﻷردن
جيبوت���ي
اليم��ن

1998

104
105

اﻷردن
اليم��ن

1999

106
107
108
109
110

الج��زائر
ت��ونس
المغ��رب
ت��ونس
لبن��ان

2000

111
112
113
114
115

جيبوت���ي
لبن��ان
موريتاني���ا
المغ��رب
مص��ر

2001

116
117
118
119
120
121

اﻷردن
المغ��رب
مص��ر
مص��ر
ت��ونس
ت��ونس

2002

122
123
124

مص��ر
جيبوت���ي
لبن��ان

2003

125
126
127

المغ��رب
جيبوت���ي
مص��ر

2004

128
129
130
131

القم��ر المتح���دة
ت��ونس
الس��ودان
مص��ر

2005

132

موريتاني���ا

133
134

الس��ودان
لبن��ان

2006

135

جيبوت���ي

2007

136
137

س��وريا
لبن��ان

2008

138

القم��ر المتح���دة

139
140
141

جيبوت���ي
س��وريا
لبن��ان

ع��ادي

تلق����ائي

367
0

0

367

0

تعويض����ي

ممت�د

تس���هيل
تج���اري

تس���هيل النف���ط

2,660
19,656
19,656

0

2,660

0

0

0

0

0

5,175

3,675
8,850

0

0
245

0

4,245

3,675
3,675

0
184

0

0

0

7,400
7,400

0

0

3,450
0

0

0

0

19,200

0

0

368
55,125
55,493

0

0

0

0

0

0

9,800

46,555

23,153
26,754
5,214
14,504

6,762
26,480
30,870
420

0

31,290
11,100

0

11,100

0

55,405

0

0

0

0

38,399

69,305

34,965

66,593

5,175

9,800
184

0

12,967

3,601

15,750

23,625

23,625

0
3,910
9,057
12,967
30,605

0

22,683

10,878
5,072

4,000

0

تص���حيح
هيكل��ي

تس��هيل دع��م
البيئ ��ة المواتي� ��ة
للمش� � ��روعات
الص� ��غيرة
والمتوس��طة

إجم���الي
الس���نة

0

0

0

23,625
28,800

0

38,784

8,600

0

0

8,600

0

0

0

9,800
6,825
16,625

0

0

0

0

0

0

0

350
350

0

2,000
9,100
11,100

0

0

0

0

0

0

0

25,225
350

11,100

184
614
9,600
18,200
0

184

0

0
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0

18,814

9,600

0

28,598

102

102

ج���دول ) أ :(1 -تعاق��دات الق��روض م��ع ال��دول اﻷعض��اء س��نويا ً )  - (2021 - 1978تابع
أل���ف دين���ار ع���ربي حس���ابي
الس��نة

رق��م
الق��رض

2009

تلق����ائي

الدول���ة

ممت�د

ع��ادي

تعويض����ي

142

اﻷردن

143

اﻷردن

12,275

144
145
146

المغ��رب
موريتاني���ا
المغ��رب

47,863
9,120

147

اﻷردن

148

اﻷردن

149

المغ��رب

150

اليم��ن

2011

151
152
153

المغ��رب
مص��ر
مص��ر

2012

154
155
156
157
158
159
160

اﻷردن
اليم��ن
اليم��ن
ت��ونس
ت��ونس
ت��ونس
المغ��رب

2013

161
162
163
164
165
166
167
168

الس��ودان
اليم��ن
اﻷردن
اﻷردن
القم��ر المتح���دة
ت��ونس
ت��ونس
المغ��رب

2014

169
170

موريتاني���ا
اليم��ن

2015

171
172
173
174

اﻷردن
مص��ر
مص��ر
الس��ودان

2016

175
176
177

اﻷردن
موريتاني���ا
مص��ر

2017

178
179

اﻷردن
المغ��رب

2018

180
181
182
183
184

ت��ونس
ت��ونس
الس��ودان
مص��ر
المغ��رب

2019

185
186
187

اﻷردن
الس��ودان
الس��ودان

2020

2010

7,365

7,365

17,185
47,863

43,725
7,365

188
189
190

المغ���رب

16,927

21,000

9,820

0

13,675

21,000

0

0

21,000

0

59,160
59,160
9,964

9,964

0

0

0

0

0

13,577
20,000
36,510
56,510

39,900
39,900

0

0

0

58,300
58,300

0

115,700

0

0

15,935
9,800

0

117,962

12,790

12,790

0

0
12,340
81,820
94,160
13,400
13,400
18,532

41,125
59,657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000
20,000
60,000
101,800

0
13,285
78,880

92,165

0

0

0

0

0

69,500
69,500

0

149,167

56,510

191,225

104,124

82,900

18,532
22,800
87,700
0

0

0

129,032

188,689

23,000

27,400
27,400

27,350
64,100

65,048

0

117,868

15,935

12,750

12,790
787

0

0

0

27,400
27,400

0

0

23,000

0

77,800

153,475
10,000
30,844

191

المغ���رب

192

ت��ونس

193

ت��ونس

194

ت��ونس

19,175

195

اﻷردن

14,770

51,406

196

اﻷردن

14,381
23,968
0

0

0

0

0

228,849

0

284,074

13,290
0

المجمـــــــ������وع

0

0
13,675

24,000

21,000

55,225
2021

0

0

9,562

0
مص��ر

0

43,000
43,000

43,725

0

اﻷردن

0

0

21,880
21,880

0

0

69,258

0

98,503

9,820

0

486,475

0
174,151

0
450,331

33,945
436,237
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103

تس���هيل
تج���اري

تس���هيل النف���ط

تص���حيح
هيكل��ي

تس��هيل دع���م البيئ���ة
المواتي � ���ة
للمش����� ��روعات
الص����غيرة والمتوس�����طة

إجم����الي
الس���نة

0
64,730

0
32,489

0
945,476

13,290
142,322

47,235
2,732,211

103

ج��دول )أ : (2-تعاق�دات الق�روض م�ع ال�دول اﻷعض�اء حس�ب ن��وع الق��رض )(2021 - 1978

ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض التلقائي����ة
المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية
الجمهوري��ة التونس��ية
الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية
جمهوري��ة الس��ودان
الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية
جمهوري��ة الص��ومال
جمهوري��ة الع��راق
الجمهوري��ة اللبناني��ة
جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
المملك���ة المغربي���ة
الجمهوري��ة اﻹس��ﻼمية الموريتاني��ة
الجمهوري��ة اليمني��ة
جمهوري��ة القم��ر المتح��دة

ع�دد
الق��روض
7
7
1
5
4
3
4
2
6
11
7
9
1
67

ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض العادي���ة

ع�دد
الق��روض

قيم�ة الق��روض
ملي��ون د.ع.ح.
43.724
43.143
27.930
11.100
9.030
4.440
87.090
7.350
141.135
60.394
10.320
40.635
0.184
486.475
قيم�ة الق��روض
ملي��ون د.ع.ح.

المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية
الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية
الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية
المملك���ة المغربي���ة
الجمهوري��ة اﻹس��ﻼمية الموريتاني��ة
الجمهوري��ة اليمني��ة
جمهورية جيبوت�ي
جمهوري��ة القم��ر المتح��دة

1
1
1
1
1
7
1
1

جمهوري��ة الس��ودان

1

5.320
41.640
8.200
6.250
4.500
80.290
0.367
0.184
27.400

15

174.151

ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض التعويض���ية
المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية
الجمهوري��ة التونس��ية
جمهوري��ة الس��ودان
جمهوري��ة الع��راق
جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
المملك���ة المغربي���ة
الجمهوري��ة اﻹس��ﻼمية الموريتاني��ة
الجمهوري��ة اليمني��ة

ال��دول المس��تفيدة م��ن ق��رض تس��هيل النف��ط
جمهورية جيبوت�ي
الجمهوري��ة اللبناني��ة
المملك���ة المغربي���ة

ع�دد
الق��روض

قيم�ة الق��روض
ملي��ون د.ع.ح.

6
4
3
1
3
5
3
3

56.100
53.907
37.200
27.000
104.195
107.555
17.260
33.020

28

436.237

ع�دد
الق��روض

قيم�ة الق��روض
ملي��ون د.ع.ح.

1
1
1

0.614
18.200
13.675

3

32.489
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ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض الممت���دة
المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية
الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية
جمهوري��ة الس��ودان
جمهوري��ة الص��ومال
جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
المملك���ة المغربي���ة
الجمهوري��ة اﻹس��ﻼمية الموريتاني��ة
الجمهوري��ة اليمني��ة
جمهورية جيبوت�ي
جمهوري��ة القم��ر المتح��دة

ال��دول المس��تفيدة م��ن التس���هيل التج���اري
المملك��ة اﻻردني��ة الهاش���مية
الجمهوري��ة التونس��ية
الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية
الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية
جمهوري��ة الع��راق
المملك���ة المغربي���ة
الجمهوري��ة اليمني��ة

قيم�ة الق��روض
ع�دد
الق��روض ملي��ون د.ع.ح.
3
2
5
1
1
3
8
3
2
1

26.090
60.380
70.285
12.740
55.125
63.800
61.345
99.166
0.613
0.787

29

450.331

قيم�ة الق��روض
ع�دد
الق��روض ملي��ون د.ع.ح.
3
1
1
1
1
1
3

11

4.620
3.450
18.620
3.000
18.620
2.500
13.920

64.730

قيم�ة الق��روض
ع�دد
ال��دول المس��تفيدة م��ن تس���هيل التص���حيح الهيكل���ي
الق��روض ملي��ون د.ع.ح.
المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية
الجمهوري��ة التونس��ية
الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية
جمهوري��ة الس��ودان
الجمهوري��ة اللبناني��ة
جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
المملك���ة المغربي���ة
الجمهوري��ة اليمني��ة
جمهورية جيبوت�ي
الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية
الجمهوري��ة اﻹس��ﻼمية الموريتاني��ة

ال��دول المس��تفيدة م��ن ق�رض تس��هيل دع��م البيئ��ة
المواتي���ة للمش���روعات الص���غيرة والمتوس����طة
جمهوري��ة الس��ودان
جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
الجمهوري��ة التونس��ية
المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية

6
7
1
2
3
6
8
1
2
2
1

74.869
88.912
30.605
19.600
19.526
368.303
313.114
9.057
0.770
11.600
9.120

39

945.476

قيم�ة الق��روض
ع�دد
الق��روض ملي��ون د.ع.ح.
1
1
1
1
4

22.800
87.700
18.532
13.290
142.322

104

104

ج���دول ) أ : (3 -أرص��دة التزام��ات الق��روض حس��ب الدول��ة المقترض���ة ) (2021 - 2020
)أل�ف دين��ار ع��ربي حس��ابي(

نهاية ع��ام 2020
الدول��ة

أرص�دة س��حوبات
الق��روض القائم��ة ف��ي
ذم�ة ال�دول

اﻷرص��دة غ��ير
المس�حوبة م��ن
الق��روض المتعاق��د
عليه�ا

أرص�دة س��حوبات
إجم��الي
الق��روض القائم��ة
إلتزام��ات الق��روض
ف�ي ذم�ة ال��دول

اﻷرص��دة غ��ير
المس�حوبة م��ن
الق��روض المتعاق��د
عليه�ا

إجم��الي
إلتزام��ات الق��روض

المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية

35,921

35,921

50,609

جمهوري��ة الس��ودان

110,645

110,645

110,645

110,645

الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

2,880

2,880

2,880

2,880

جمهوري��ة الص��ومال

14,876

14,876

14,876

14,876

جمهوري��ة الع��راق

1,368

1,368

-

-

جمهوري�ة مص�ر العربي�ة

164,876

65,775

230,651

202,587

202,587

المملك���ة المغربي���ة

122,051

20,562

142,613

86,539

86,539

الجمهوري��ة اليمني��ة

62,605

18,255

80,860

62,605

الجمهوري��ة اﻻس��ﻼمية
الموريتاني��ة

6,250

5,905

18,255

56,514

80,860

6,250

2,500

2,500

الجمهوري��ة التونس��ية

48,220

9,588

57,808

63,195

63,195

المجم���وع

569,692

114,180

683,872

596,436
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نهاية ع��ام 2021

24,160

620,596

105

جدول )أ : (4-أرص��دة التزام��ات الق��روض القائم��ة س��نويا ً )(2021 -1978
)أل��ف دين��ار ع���ربي حس���ابي(
الس��نة

قيم���ة الق���روض المقدم���ة
خ��ﻼل الع��ام

أرص���دة التزام���ات
الق���روض*

أرص���دة س���حوبات
الق���روض**

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6,563
16,500
11,750
78,615
31,440
80,925
16,300
50,955
33,555
24,570
122,117
72,660
15,675
18,475
3,250
50,930
25,615
36,185
22,683
12,967
55,405
38,399
69,305
34,965
66,593
38,784
25,225
350
11,100
28,598
98,503
117,868
115,700
117,962
149,167
56,510
191,225
104,124
82,900
188,689
77,800
284,074

6,563
23,063
48,687
102,834
129,733
198,587
189,388
187,724
195,558
167,666
226,484
283,740
244,329
213,441
189,467
162,451
203,450
211,728
218,253
231,295
227,413
263,858
276,416
300,630
278,180
316,658
280,182
275,201
262,611
247,693
283,693
352,671
418,105
466,769
509,723
541,148
474,284
528,846
570,911
542,813
574,279
504,396
683,872

6,563
18,062
42,187
68,674
111,700
193,037
183,423
181,759
183,843
157,451
213,717
242,041
233,379
198,641
179,467
151,131
167,985
177,562
186,905
206,697
199,314
229,129
250,459
278,997
275,970
281,121
252,695
253,376
231,511
226,218
251,111
318,273
356,614
416,119
440,605
466,096
402,047
451,978
542,869
486,578
502,558
465,981
569,692

2021

47,235

620,596

596,436

* أرص ��دة التزام��ات الق ��روض القائم���ة والمتمثل���ة بأرص���دة س ��حوبات الق���روض مض ��افا ً إليه ��ا اﻷرص��دة غ���ير المس ��حوبة م���ن الق ��روض القائم���ة.
** أرص ��دة الس��حوبات م ��ن الق���روض القائم ��ة مطروح� �ا ً منه ��ا اﻷقس��اط المس ��د ّدة.
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جدول رقم ) :( 2أسعار الفائدة المطبقة على تسهيﻼت الصندوق حسب اﻵجال خﻼل عام 2021
ين�اير
2021

ف�براير
2021

م�ارس
2021

أبريل
2021

م�ايو
2021

أج��ل  7س��نوات

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

1.14%

أج��ل  5س��نوات

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

أج��ل  4س��نوات

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

أج��ل  3س��نوات

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

0.88%

أج��ل  6أش��هر

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%

0.83%
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يوني�و
2021

يولي�و
2021

أغسطس
2021

س�بتمبر
2021

أكتوب�ر
2021

نوفم�بر
2021

ديس�مبر
2021

107

ملحق رقم ) :(2رأس المال

رأس المال كم�ا ف�ي  31ديس��مبر 2021
)أل��ف دين��ار ع���ربي حس���ابي(

الدول���ة

مق��دار المس���اهمة
ب���رأس الم���ال
المكتت��ب ب���ه

رأس الم���ال الم���دفوع
الم����دفوع بالتحوي����ل
الم���دفوع ب���العمﻼت
الم���دفوع
م���ن اﻹحتي���اطي
إجم���الي الم���دفوع
بالعمل���ة الوطني����ة القابل����ة للتحوي����ل
الع���ام **

-1

المملك��ة اﻻردني��ة الهاش���مية

14,850

80

7,795

6,975

14,850

-2

دول��ة اﻻم��ارات العربي��ة المتح��دة

52,950

300

27,725

24,925

52,950

-3

مملك��ة البح��رين

13,800

80

7,220

6,500

13,800

-4

الجمهوري��ة التونس��ية

19,275

100

10,113

9,063

19,275

-5

الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية

116,850

760

61,115

54,975

116,850

-6

المملك��ة العربي��ة الس���عودية

133,425

760

69,878

62,788

133,425

-7

جمهوري��ة الس��ودان

27,600

200

14,400

13,000

27,600

-8

الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

19,875

80

7,120

9,363

16,563

-9

جمهوري��ة الص��ومال الفيدرالي��ة

11,025

80

3,920

5,188

9,188

-10

جمهوري��ة الع��راق

116,850

760

61,115

54,975

116,850

-11

س�لطنة عم�ان

13,800

80

7,220

6,500

13,800

-12

دول�ة قط�ر

27,600

200

14,400

13,000

27,600

-13

دول�ة الكوي��ت

88,200

500

46,200

41,500

88,200

-14

الجمهوري��ة اللبناني��ة

13,800

100

7,200

6,500

13,800

-15

دول�ة ليبي�ا

37,035

186

19,427

17,423

37,035

-16

جمهوري�ة مص�ر العربي�ة

88,200

500

46,200

41,500

88,200

-17

المملك���ة المغربي���ة

41,325

200

21,688

19,438

41,325

-18

الجمهوري��ة اﻻس��ﻼمية الموريتاني��ة

13,800

80

7,220

6,500

13,800

-19

الجمهوري��ة اليمني��ة

42,450

280

16,535

19,975

36,790

-20

دول�ة فلس��طين*

5,940

-

-

-

-21

جمهورية جيبوت�ي

675

5

245

313

563

-22

جمهوري��ة القم��ر المتح��دة

675

5

245

313

563

900,000

5,336

456,979

420,710

883,025

المجم���وع

-

 تم تأجيل المطالبة بتسديد مساهمة فلسطين بموجب قرار مجلس المحافظين رقم ) ( 7لسنة . 1978
 التحويل من اﻻحتياطي العام إلى رأس المال تمّ على مرحلتين:
اﻷولى :بموجب قرار مجلس المحافظين رقم ) ( 3لسنة  ، 2005تمّ رسملة جز ٍء من اﻻحتياطي العام لﻼكتتاب بالرصيد المتبقي من رأس المال الذي كان مص ّرحا ً
به آنذاك والبالغ  271.7مليون دينار عربي حسابي.
الثانية :بموجب قرار مجلس المحافظين رقم ) ( 3لسنة  2013تم زيادة رأس المال المصرح به بقيمة  600مليون دينار عربي حسابي ،واﻻكتتاب بنصف الزيادة
وبقيمة  300مليون دينار عربي حسابي بنفس نسب الحصص المكتتب بها ،وتم تسديد نصف اﻻكتتاب من خﻼل رسملة اﻻحتياطيات وال نصف المتبقي
والبالغ  149.01مليون دينار عربي حسابي يتم تسديده نقدا ً من قبل الدول اﻷعضاء وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بدءا ً من أبريل . 2014
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ملحق رقم ( 3) :
عدد الكوادر العربية المشاركة في الدورات التدريبية بصندوق النقد العربي
خﻼل الفترة )( 2021/12/31 - 1988/1/1
ع��دد المش��اركين ف��ي
ع��دد المش��اركين ف��ي ال��دورات وورش
ال��دورات وورش العم��ل المش��تركة م��ع
العم��ل ال��تي يق��دمها الفنيي��ن بالص��ندوق
المؤسس��ات الدولي��ة واﻹقليمي��ة *

الدول���ة

إجم�الي الع��دد ال��تراكمي
للمش�اركين

250

261

513

المملك��ة اﻷردني��ة الهاش���مية

493

538

1031

دول��ة اﻹم��ارات العربي��ة المتح��دة

498

413

911

مملك�ة البح�رين

356

313

669

الجمهوري��ة التونس��ية

361

364

725

الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية

329

372

701

جمهوري��ة جيبوت��ي

68

336

404

المملك��ة العربي��ة الس��عودية

607

612

1219

جمهوري��ة الس���ودان

540

513

1053

الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

418

508

926

جمهوري��ة الص���ومال الفيدرالي���ة

36

66

102

جمهوري��ة الع��راق

381

587

968

س�لطنة عُم�ان

355

390

745

دول��ة فلس��طين

362

339

701

دول��ة قط��ر

224

242

466

جمهوري��ة القُم��ر المتح���دة

51

48

99

دول��ة الكوي��ت

371

326

697

الجمهوري��ة اللبناني��ة

189

292

481

دولــــ�ة ليبيــــــــ��ا

297

234

531

جمهوري��ة مص��ر العربي��ة

550

474

1024

المملك��ة المغربي��ة

417

489

906

الجمهوري��ة اﻹس��ﻼمية الموريتاني���ة

290

299

589

الجمهوري��ة اليمني��ة

277

335

612

ع� � � � ����دد اﻷنش� � � � ����طة

الع��دد اﻹجم��الي للمش��اركين

7,470

8,090

15,560

* تتضمن المؤسسات الدولية واﻻقليمية التي يشترك الصندوق معها في تقديم دورات وحلقات عمل بالمعهد :صندوق النقد الدولي ،منظمة التجارة العالمية ،البنك اﻹسﻼمي للتنمية،
البنك المركزي اﻷلماني ،بنك انجلترا المركزي ،بنك التسويات الدولية ،البنك الدولي ،الوكالة اﻷلمانية للتنمية ،مجلس الخدمات المالية اﻻسﻼمية ،البنك المركزي الفرنسي ،الوكالة
اليابانية للتنمية الدولية )جايكا(.
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