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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

  

  

  تقديــــــــم

  
يتم إعداد التقرير الســنوي لصــندوق النقد العربي حســب مقتضــيات المادة الثالثة والثالثين من اتفاقية إنشــائه،  

، بما 2021ديسمبر    31م التقرير خالـصة نـشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في  دِ َق ويُ 

اإلقراض   أنشطة من خالل    ، من دعم على المستويين المالي والفني األعضاء   للدول يتضمن ما قدمه الصندوق  

ـــهاـماـته في مـجال   ــرفي في اـلدول العربـية  والمعوـنة الفنـية، وإســ اء  ، و دعم تطوير القـطاع الـمالي والمصــ بـن

ة بوزارات الـمالـية  ــمـي ة الرســ ــاد، والتـجارة، والبنوك  والتخطيط،    ، وتطوير ـقدرات الكوادر العربـي واالقتصــ

التي    ، والندوات   ، بية، وورش العمل من خالل الدورات التدري   الرســمية، المركزية، والمؤســســات اإلحصــائية  

  ، بما يتـضمن الدراـسات األنـشطة البحثية يـستعرض التقرير  كما  التابع له.    التدريب وبناء القدرات ينظمها معهد  

  ، ألنشــــطة األخرى ا التقرير    كذلك، يتضــــمن والكتب.  التقارير والنشــــرات  و   والنقدية،   والمالية   االقتصــــادية 

، بهدف طرح حلول ومقترحات  والنقدية والمالية   التي نظمها الصــندوق في المجاالت االقتصــادية   ، والفعاليات 

ــاـيا   ــأن القضــ ــادات العربـية، وتـبادل اآلراء والخبرات بشــ لمواجـهة التـحدـيات المختلـفة التي تواجهـها االقتصــ

ة، وبوجه خاص على بما يســهم في دعم جهود التنمية االقتصــادية في الدول العربي ،  االقتصــادية المعاصــرة 

والمصــرفي، وقطاع مالية الحكومة. كما يلقي التقرير الضــوء على المبادرات  والنقدي  صــعيد القطاع المالي  

نظمة  البنية التحتية لأل   تطوير وتحديث ، و التي يتبناها الـصندوق اـستجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله األعـضاء 

أيضـاً تطورات النشـاط االسـتثماري الذي يقوم به يبين التقرير  .  ة في الدول العربي والمصـرفية    ة والنقدي المالية  

ائه، وكذلك خالـصة نـشاطه في   دعم وتعزيز  مجال  الـصندوق، حـسب ما حددته المادة الخامـسة من اتفاقية إنـش

    التجارة العربية.  
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

  
  
  
  
  
  

وجني ثمار اإلجراءات  ،  2021خالل عام    بدأت العديد من االقتصادات العالمية تخطو خطوات جادة على طريق التعافي 
، حيث شهد االقتصاد  19- كوفيد جائحة  والحزم التحفيزية الشاملة والسريعة التي قدمتها الحكومات للحد من تداعيات  

عن عدم المساواة في توزيع اللقاحات،    ناشئة ال أنها تنطوي على عدد من التحديات  إ العالمي بوادر انتعاش متفاوتة،  
  امة، وضيق الحيز المالي المتاح للحكومات لتمويل مرحلة التعافي.  وتصاعد أعباء المديونية الع 

  
إال أنه    ، 19- جائحة كوفيد مع تداعيات  منذ البداية  على الرغم من جهود غالبية الحكومات على مستوى العالم في التعامل  

العالم ألسباب كثيرة  القرار في  متخذي  السياسات و   صانعي حالة من الترقب والحذر انتابت    سادت   2021خالل عام  
الدخل المحدود على توفير التمويل الالزم للحصول على   ومتنوعة في مقدمتها عدم قدرة غالبية الدول النامية وذات 

حتى نهاية عام    على تلقيح كامل من السكان في الدول منخفضة الدخل  فقط  في المائة    4  حوالي   ى ، حيث حظ اللقاحات 
اإلقليمية  المؤسسات    يستدعي تكثيف وهو ما  إضافة إلى التباين في توزيع اللقاحات،  في غالبيتها،  تمويلية  ، ألسباب  2021

لتعزيز الدولية  و  النامية    جهودها  الدول  حصول  وتسهيل  الالزم  التمويل  وتوفير  للقاحات  والمتوازن  العادل  التوزيع 
إنتاج  على  البلدان النامية  كما يعتبر نقل التقنيات وتعزيز قدرة    . ومنخفضة الدخل على اللقاح في توقيتات وبتكاليف مناسبة 

تدبير التمويل  ات في  صعوب العديد من الدول منخفضة الدخل    تواجه لتباين في توزيع اللقاحات. كذلك  ل بمثابة الحل    اللقاحات 
إضافة إلى ضيق الحيز المالي    ، للحد من تداعياتها من موارد  إلعادة عجلة اإلنتاج للدوران، وتعويض ما استنزفته الجائحة  

  ، من تداعيات الجائحة حزم الدعم التي تبنتها الحكومات للحد  ترتبت عن لتمويل مرحلة التعافي نتيجة للضغوطات التي 
  .فاقم من التحديات القائمة قبل الجائحة ،  والتي مثلت عبئاً غير متوقع على الموازنات الحكومية 

  
بعد    ، في المائة   5.9  يقدر بحوالي ،  2021خالل عام    حقيقياً   اً انتعاش سجل االقتصاد العالمي  على صعيد النمو االقتصادي،  

يعد األسوأ  وهو ما  في المائة    3.1بنحو  أن أنهي االقتصاد العالمي عاماً استثنائياً شهد الناتج المحلي اإلجمالي فيه انكماشاً  
قيادة االقتصاد العالمي في مرحلة   المتقدمة  البلدان ن. ويعول بشكل كبير على اقتصادات  العشري  القرن  ثالثينيات  منذ 

 أنحاء العالم  جميع  في  التحصين  معدالت  ارتفاع  استمرار  مع   نسبياً   تحسنت معدالت النمو االقتصادي   التعافي. وبالفعل 
ومنطقة اليورو فضًال عن الصين التي سجلت أسرع معدل تعافي من    ، الواليات المتحدة األمريكية   تصدرته ،  المتقدم 

  تداعيات الجائحة.  
  

في    9.3بحوالي    2021التجارة الدولية من السلع والخدمات نمواً خالل عام  حجم  سجل    ، على مستوى التجارة الخارجية 
على  تصادية، وترتب  االق   األنشطة   ه تقلصت خالل الذي    2020في المائة خالل عام    8.2  بنحو ، مقارنة بانكماش  المائة 
تحدياً كبيراً لتعافي التجارة   العرض  جانب المرتبطة ب  تشكل العوامل كما    . الخدمات و   السلع   ى الطلب عل    في انخفاٍض ذلك  

الذي يتزامن   الموصالت،  أشباه الخارجية والعودة إلى مساراتها المعهودة قبل الجائحة نتيجة نقص المعروض العالمي من  
 سالسل د، فضًال عن التحدي المرتبط بتعطل  عْ ُب  عن  العمل  إلى  التحول لكترونيات لمواكبة  مع الطلب المرتفع على اإل 

 مستويات  إلى  الشحن خالل فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف   النقل  خطوط  تعطيل الناتج عن    الصناعات  من  العديد  في  اإلنتاج 
  . قياسية 

  
أظهرت مواطن الضعف فيه، فضالً عن تسليط  ،  تحديات جراء الجائحة   لنظام المالي العالمي في ضوء ما سبق، يواجه ا 

هيكل الديون  الضوء على الحاجة الملحة إلعادة النظر والبحث والتطوير، لمعالجة االنعكاسات الهيكلية الحالية على  
وضاع االقتصادية  وآليات عمل المؤسسات الدولية وإجراءاتها للتدخل خالل األزمات للحد من تداعياتها على األ الدولية،  

البلدان النامية ومنخفضة الدخل. يشار في هذا الخصوص إلى أن تأخر وعدم كفاية التدخالت   في جتماعية، خاصة واال 
الدولية لمساعدة هذه البلدان قد ساهم في تطويل المدى الزمني الالزم لمواجهة تداعيات الجائحة والعودة لمسارات التعافي  

اقتصادات  مواطن الضعف في  وعدم وصول المساعدات الموجهة لعالج  ، خر بالقدر والكيفية المالئمتين. نتيجة لهذا التأ 
،  عودة هذه البلدان إلى الحالة االقتصادية قبل انتشار الوباء سنوات عديدة للحد المأمول، يتوقع أن يستغرق    البلدان النامية 

قدرتها على العودة للمسارات االعتيادية للنمو،  من تحديات هيكلية مزمنة، بما يقلص من  على خلفية ما تعانيه هذه البلدان  
 خالل المديين القصير والمتوسط. 

    ررسسااللةة  االلممددييرر  االلععاامم  ررئئييسس  ممججللسس  ااإلإلددااررةة         
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لتوفير   الالزم  المالي  الحيز  وتوفير  اإلمكانات  كافة  حشد  بشأن  تحديات  المنطقة  تواجه  العربية،  الدول  مستوى  على 
  صوى للحيلولة دون التعرض اللقاحات، وإعادة النظر في التخصيصات المخططة لهذا الغرض من خالل إيالء أولوية ق 

، وانعكاساتها على رأس المال البشري، الذي يمثل الثروة الحقيقية  2020لألزمة الصحية التي شهدها عام    من جديد 
  والمستدامة في الوطن العربي. 

  
، حيث  ن الديو على خدمة   النامية  بلدان تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى ما خلفته الجائحة من تحديات، وعدم قدرة ال 

ً  33كما شهد  بلداً نامياً ارتفاعاً في حجم الدين العام اإلجمالي،   116بلداً من أصل   108شهد  ملموسة   زيادة  بلداً ناميا
األثر المزدوج المتمثل في    نتيجة   2021و   2020خالل العامين  ،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  العام  الدين  نسب  في 

. وعلى الرغم من المبادرات  وارتفاع حجم المديونية العامة من جهة أخرى   ، تراجع الناتج المحلي اإلجمالي من ناحية 
العشرين  مجموعة  مبادرة  مقدمتها  وفي  المديونية  معالجة  على  التي ركزت  المملكة  ،  الدولية  رئاسة  العربية  خالل 

تلك    ، للمجموعة السعودية   من  استفادت  التي  الدول  عدد  أن  إال  المديونية،  أعباء  لتخفيف  العالمي  التمويل  ومجلس 
 لتصنيف منها ما هو متعلق بتأثير الدعم المقدم بإطارها على ا المبادرات لم يصل للعدد المأمول ألسباب مختلفة،  

ي حالت دون تمكن عدد من الدول المثقلة بالمديونية  للدول المستفيدة واالشتراطات الخاصة باالستفادة والت ي  االئتمان 
الديون، مما   تحمل  على  والقدرة  السيولة  في  صعوبات  تواجه من االستفادة منها، وبقيت الدول النامية منخفضة الدخل 

، بما ينذر باحتماالت تعرضها ألزمة مديونية قد يكون من الصعب  لتحقيق التعافي االقتصادي قد يحد من فرصها  
 التنبؤ بانعكاساتها على االقتصاد العالمي.  

  
مليار دوالر أمريكي، الذي أعلن    650قد يمثل التخصيص الجديد لوحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادل حوالي  

ومنخفضة الدخل للحصول    النامية  لبلدان فرصة أمام ا ،  2021عنه صندوق النقد الدولي خالل النصف الثاني من عام  
  .  الخارجية   ا تعزز قدراتها خالل مرحلة التعافي من الجائحة دون مفاقمة الوضع الحرج لمديونيته  سيولة على  

  
، إال أن نسبتها  مليار دوالر   21تبلغ نحو  على الرغم من أن حصة الدول النامية ومنخفضة الدخل من تلك التخصيصات  

نتيجة االعتماد في التخصيص على حصصها في رأسمال  فقط، في المائة   3.2تبلغ حوالي من التخصيصات اإلجمالية 
  يؤكد أهمية الدول لمواجهة اآلثار المترتبة على الجائحة، مما  صندوق النقد الدولي، وهو ما ال يتناسب مع احتياجات هذه  

    .الدولي  النقد  صندوق  حصص  نظام  صالح تكثيف الجهود الرامية إل 
  

نتج عن الجائحة تغيرات متسارعة في مجال المدفوعات، حيث باتت المدفوعات الرقمية عبر الهاتف  من جانب آخر،  
المحمول بفعل الجائحة، والوسائل اإللكترونية األخرى من الوسائل األساسية للمدفوعات على حساب المدفوعات النقدية،  

رات التي حدثت في هذا المجال في الدول النامية نتيجة  ما نتج عنه تغيراً كبيراً في أنماط التجارة، وهو ما تعكسه التطو 
فيه أيضاً الجهود التي بذلتها     ت انتعاشاً غير مسبوق ساهم   الشبكة اإللكترونية الجائحة، حيث شهدت مبيعات التجزئة عبر  

في    ، ع االبتكار ي وتشج  ، الحكومات والهيئات التنظيمية في صياغة السياسات التي تضمن الوصول اآلمن  إلى هذه النظم 
على الرغم من اآلثار السلبية للجائحة، إال أنها من ناحية أخرى   . الوقت الذي تشجع وتيسر فيه انتشار نظم الدفع الجديدة 

 الخاصة  الدفع  أنظمة  تحديث  على  العالم  أنحاء  جميع وشجعت الدول في  ية،  الرقم  المدفوعات  لتحفيز ة سانحة  مثلت فرص 
  .  للتنمية المسارات االعتيادية    إلى  بالعودة  والسماح  والقيمة  الحجم  حيث  من  التجارة  دعم  أجل  من  بها 
  

وما توفره من وسائل تسهم في تحقيق طفرة في مجال  الناشئة،  الدفع  طرق للتحول نحو   الحماس  من  الرغم  على 
شريحة أكبر ل عادلة  ال فعالة و ال مشاركة  ال إتاحة  من خالل  ،  والمستدام   ز النمو االقتصادي الشامل وتعز  المالي  الشمول 

تحديات تحتاج لجهود سريعة ومستدامة إلزالة التخوفات المتعلقة  ل هناك تزا  ال   ،االقتصادي  النشاط من السكان في  
، وهو ما يلقي السيبراني  واألمن المالي،   واالحتيال البيانات،   أمن ب   الخاصة بالمدفوعات الرقمية، في مقدمتها تلك  

على   كبيراً  لمواكبة التطور التقني المتسارع في مجال المدفوعات    السلطات المعنية بتنظيم واإلشراف على عبئاً 
  المدفوعات الرقمية واالقتصاد الرقمي بوجه عام. 

  
من    إقليمية  احتكارات  إلى  ، جغرافياً  المتجاورة  البلدان  بين  مشتركة  تنظيمية  معايير  وجود  عدم ، قد يسفر  ناحية أخرى من  

 أساسية  بنية بناء  و   ، السريعة  االستجابة  رموز  مثل  التقنيات  توحيد العمل على  مواجهتها من خالل  المفيد العمل على  
 التقليدية،  الشركات  تواجه  نفسه،  الوقت  وفي .  عالمياً  إليها  الوصول  يمكن   ، موحدة  مدفوعات   منصة   إنشاء  مثل  ، للمدفوعات 

المجاالت التقنية،   في  استثماراتها زيادة  مما يتطلب   ، اإللكتروني   الدفع  منصات ة، و الرقمي  نظيراتها  قبل  من  المنافسة  خطر 
  لشركات المتقدمة رقمياً.   لصالح ا لمخاطر الخروج من السوق    ، المديين القصير والمتوسط لتجنب تعرضها، في  
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، ضاعف من زخمها  المدفوعات الرقمية ما قد يسمى بثورة    ا شهد   2021و   2020عامي    إن ال يعد من قبيل المبالغة القول  
انتشار العمالت الرقمية والتطبيقات الفائقة، التي تسمح بالمزيد من البيع المتبادل إلكترونياً، على الرغم مما تنطوي عليه  

ما   المستدام، وهو  االئتمان  وشروط  والخصوصية  البيانات  بأمن  تتعلق  مخاطر  الجهود  من  تكثيف  أهمية  إلى  يشير 
ومقدمي خدمات المدفوعات، وشركات الخدمات المالية    ، والسلطات المحلية المعنية الحكومات،    من جانب واالستعداد  

  . لتحوالت ا هذه  المرتبطة ب لالستفادة من الفرص الجديدة  التقليدية  
  

المالي  تشجيع وتعزيز االستثمارات في مجاالت أنظمة الدفع الرقمي والتحول    أهمية األهمية بمكان التأكيد على  من  كذلك،  
تبني نهجاً    أهمية الرقمي بوجه عام، خاصة في البلدان ذات المستوى المنخفض من الرقمنة والشمول المالي، فضًال عن  

االعتبار    في   دفوعات الرقمية، أخذاً عند صياغة معايير وضوابط جديدة لنظم الم   التقنية استباقياً ومتنوعاً يواكب التغيرات  
  . المخاطر المالية التي تتسم بها تلك النظم 

  
لتحدي    تقديم حلول ، والعمل على  تقديم هوامش وفوائد أكبر للعمالء ب منصات الدفع  قيام مديري  ه من األهمية بمكان  كما أن 

زيادة الطلب على خدمات  بطبيعة الحال في  ذلك سينعكس ، حيث  ارتفاع تكاليف وتعقيدات االمتثال للمتطلبات التنظيمية 
أما بالنسبة للشركات ومقدمي    .  من االعتماد على الخدمات المالية التقليدية إلى الرقمية ويشجع على التحول  ،  الدفع الرقمي 

هو المحك الرئيس لمدى االستفادة من التحول الرقمي واللحاق بركب التطوير من  الخدمات فإن عامل الوقت سيكون  
  ، ونشر واجهات برمجة التطبيقات   ، خالل تبني استراتيجيات فعالة وفاعلة لتحسين وتطوير آليات تشغيل منصاتها الرقمية 

  . المتطورة للسماح باستخدام نظم الدفع  
  

ومؤـسـسات    ة المـصرفي بإـشراف البنوك المركزي أيـضاً في هذا الـصدد على القطاع المالي العربي، خاـصة القطاع  ل يعوَّ 
ــاد، واســــتغالل  ، من خالل ة النـقد العربيـ  دورـها الفـعال في مرحـلة التـعافي من ـتداعـيات الـجائـحة ـكداعم رئيس لالقتصــ

ــانحة للتحول إلى االعتما  ــائل المالية الرقمية   د الفرصــة الس مواكبة التطورات    ، بما يَُمكن من بصــورة أوســع على الوس
الذي  العالمية في هذا المجال، حيث فرضــت الجائحة تغيرات ملموســة في ســلوك المســتهلك المالي في الدول العربية،  

  أضعاف قابليته لها قبل الجائحة.  تبلغ   ، صبحت لديه قابلية كبيرة للتحول نحو التعامل بالوسائل واألدوات المالية الرقمية أ 
  

ــوع  من جهة أخرى، لم   ــهد العالمي خالل عام  يغيب موض ــحى ، 2021تغير المناخ عن المش على جداول أعمال وأض
رتفاع  اال كما أن  .  بشـأن المناخ التحديات  م مجموعة من  ل ونقاشـات متخذي القرار وصـانعي السـياسـات بعد أن شـهد العا 

ــبي أل  ــعار الطاقة  النس ــوف يكون له ،  2021خالل عام  س ــافة إلى العوامل األخرى، س ــات  ، إض ــخم  على  انعكاس التض
  .  العالم بعضها من قبل يشهد عوامل متنوعة لم  سببته االقتصادي، خاصة وأن االرتفاع في األسعار  ، والنمو  العالمي 

  
أمام التحول نحو الطاقة المتجددة، في ضــوء طبيعتها المتقطعة وصــعوبة التخزين، فضــالً عن   ال يزال الطريق طويًال 

، واســتمرار ضــعف القدرة التنافســية  الطاقة الكهرومائية أو الطاقة النووية االســتثمارات الضــخمة الالزمة لمشــروعات  
  ، ال يعرف العالم قد  در الطاقة المتجددة  كما أن بعض مصــا مع مصــادر الطاقة التقليدية.  لطاقة الشــمســية وطاقة الرياح ل 

  كامل المخاطر التي قد تنشأ عنها.   ، حتى اآلن 
  

 لمبادئ اإلرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع ا "  صندوق النقد العربي صدر  أ بهذا الصدد،  
العديد من الجوانب تضمنت    ، " المالي تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي واالستقرار  

، تطوير حوكمة إدارة الكوارث الطبيعية داخل المصرف المركزي  :من أبرزها  ،قضايا االستقرار المالي المتعلقة ب
تطوير خطط ، و بين المصرف المركزي والهيئات المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية   ة إستراتيجي وضع شراكة  و 

أوضاع ضاغطة تتضمن األثر المحتمل   اختبارات إعداد  ، و عمل األنظمة المركزية األساسية   استمرارية لضمان  
التأمين  وقطاع  المصرفي  القطاع  على  المناخ  وتغيرات  الطبيعية  و للكوارث  أثر  ،  وتحليل  من   نتقال اال دراسة 

متابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة و ،  "المنتجات كثيفة "غاز الكربون" إلى المنتجات منخفضة "غاز الكربون 
  . عن التغيرات المناخية ودراسة أثرها القطاعي 
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    ننببذذةة  ععنن  صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي

 
  
  

  النشأة
 

أت الدول العربية   صـندوق النقد العربي رغبة منها أنـش
ل االقتصــــادي   اـم ة للتـك دـي في إرســــاء المقوـمات النـق
ة في جميع  ــادـي ة االقتصـــ ة التنمـي العربي، ودفع عجـل
الدول العربية. تم التوقيع على اتفاقية إنشـاء الصـندوق  

في    1976في الســابع والعشــرين من شــهر أبريل عام 
اتفاقية    مدينة الرباط عاصـمة المملكة المغربية. تميزت 

إنشـاء الصـندوق بشـمولية األغراض التي أوكلت إليه،  
ــم   ا. يضــ ه لتحقيقـه ا ـل احتـه ل التي أـت ة الوســــاـئ ومروـن
ــويـته جميع اـلدول العربـية   ـــندوق ـحالـياً في عضــ الصــ
ــندوق   األعضــاء في جامعة الدول العربية. ويتخذ الص
مدينة أبو ظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة  

  . مقراً دائماً له 
  

  الرسالة
  

ــاء الصـــــندوق ثمرة للجهود التي ـبذلتـها اـلدول   يـعد إنشــ
العربـية في مـجال التـعاون النـقدي والـمالي مـنذ منتصــــف  
ة بين ـكاـفة   ات، لتنفرد ـبذـلك المنطـقة العربـي عـقد األربعيـن
الم   ة في الـع ــادـي ة واالقتصــ التكتالت والتجمـعات اإلقليمـي

ـصندوق النقد  د إنـشاء  بوجود ـصندوق نقد خاص بها. جسـَّ 
نَّاع لم الذي راود العربي الحُ  القرار في الدول العربية    صــٌ

ة التي   اد اآللـي إيـج ة ـب ل    تعزز لفترة طويـل اـم اون والتـك التـع
النقدي بين الدول العربية، ضــمن منظومة العمل العربي  
اون   ــر التـع المشــــترك، اـلذي يســــعى إلى تقوـية أواصــ

اً للوصــول  والتكامل االقتصــادي بين الدول العربية تمهيد 
  إلى هدف الوحدة العربية المنشودة على كافة األصعدة.  

  
ــتباقية في تقديم الدعم لدوله   ــندوق منهجية اس يعتمد الص
ــادية   ــة التداعيات االقتص األعضــاء، حيث يبادر بدراس
النـاجمـة عن التطورات   العربيـة،  ــادات  على االقتصـــ
االقتصــادية على المســتويين اإلقليمي والدولي، ويضــع 

اعدة في  البد  بة لتقديم الدعم المالي والفني للمـس ائل المناـس
ــادات العربـية المـتأثرة   التـعاـمل معـها، والعودة ـباالقتصــ

ق  بِّ طَ بتلك التطورات إلى مسـار التنمية المسـتدامة. كما ُي 
الصـــندوق خطط اســـتراتيجية ممنهجة إلدارة األزمات 
العربيــة   المنطقــة  ــادات  لهــا اقتصـــ قــد تتعرض  التي 

  . اعياتها ومواجهة تد 

ـــندوق اهتـماـماً كبيراً بتحقيق التـعاون وتـبادل    يولي  الصــ
بين الدول  والمالية    الخبرات، في مجال السياسات النقدية 

ات   اـع ل واالجتـم اـف ا في المـح ــيق مواقفـه ة وتنســ العربـي
الدولية، وكذلك تعزيز التنسيق بين المصارف المركزية  

المجاالت ذات  ومؤســـســـات النقد العربية، في مختلف  
ــاعد على تبادل   ــارف، بما يسـ ــلة بعمل هذه المصـ الصـ
ــيق المواقف تـجاه   التـجارب والخبرات فيـما بينـها، وتنســ
ل  العـم ة ـب ة ذات العالـق دولـي ة واـل دات اإلقليمـي ــتـج المســ
ــب هذه الجهود في العمل على تحقيق   ــرفي. تصـ المصـ

ية الوـصول لـصيغة  غْ التعاون النقدي بين الدول العربية ُب 
  في بناء السياسات النقدية.   مشتركة 

  
ــواق المالية العربية   ــوع تطوير األسـ كما يحظى موضـ
باهتمام خاص من جانب الصــندوق، انطالقاً من قناعته  
ة   الـي ة الموارد الـم ــواق في تعبـئ ذه األســ ة دور ـه أهمـي ـب
ــامـلة   ــادـية الشــ وتوجيهـها لتموـيل خطط التنمـية االقتصــ

ــهم في خلق فرص العمل ا  ــتدامة، بما يسـ لمنتج،  والمسـ
  وتنويع وتوسيع قاعدة االقتصاد واإلنتاجية.   

  
الفنية  برامج للمعونة  يوفر الصــندوق لدوله األعضــاء،  

قدرات  وتنمية  ،  بتطوير الســياســات وآليات العمل   ترتبط 
ة الكوادر   و العربـي التي  يحرص على  ،  ادرات  إثراء المـب

ة اـلدفع،   ــتوى اإلقليمي لتطوير أنظـم ا على المســ اـه يتبـن
وأـسواق رأس المال،  وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة،  

ــاءات   ــادية وإحصـ ــابات  وقواعد البيانات االقتصـ الحسـ
  ، وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الشمول المالي، القومية 

  الصندوق.  وغيرها من النشاطات ذات العالقة بعمل 
  
  

  ألهدافا 
  

تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق ثمانية  
إلى أهداف يـسعى الـصندوق من خالل أنـشطته المختلفة  

 تحقيقها، وهي: 
  
دول   . 1 اـل االختالل في موازين مـدفوعـات  ــحيح  تصــ

  األعضاء. 
ــرف بين العمالت العربية،   . 2 ــعار الصـ ــتقرار أسـ اسـ

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

 األعضاء. 
إرـساء الـسياـسات وأـساليب التعاون النقدي العربي،   . 3

اـمل االقتصــــادي   د من خطى التـك ا يحقق المزـي بـم
ــادية في الدول   العربي، ودفع عجلة التنمية االقتصـ

  األعضاء. 
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تثمارية   . 4 ياـسات االـس إبداء المـشورة فيما يتصـل بالـس
األعضــاء،  العربية  الخارجية للموارد النقدية للدول  

ــة   القيم على  ــة  ــافظ المح يؤمن  ــذي  ال النحو  على 
لهـذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتهـا حيثمـا   ة  الحقيقـي

  ب منه ذلك. َل طْ يُ 
دراســــة ســــبل توســــيع اســــتعمال الدينار العربي   . 5

روف المؤدية إلى إنشـاء عملة الحسـابي، وتهيئة الظ 
  عربية موحدة. 

 تطوير األسواق المالية العربية.  . 6
األعضــاء في مواجهة العربية  تنســيق مواقف الدول   . 7

ــادـية اـلدولـية، بـما يحقق    التـحدـيات  النـقدـية واالقتصــ
مصـالحها المشـتركة، وبما يسـهم في الوقت ذاته في  

  . تلك التحديات  ة معالج 
ة   . 8 الجـارـي ة المـدفوعـات  ــوـي دول  تســ ة  بين اـل العربـي

  بما يعزز حركة المبادالت التجارية.   ، األعضاء 
  

إضــافة إلى ذلك، نصــت المادة الثامنة من االتفاقية على  
الفنيـة في  أن يقـدم   المعونـات والخـدمـات  ــنـدوق  الصــ

ــاء، التي تعـقد  المـجاالت النـقدـية والـمالـية لـلدول األعضــ
اتفاقيات اقتصــادية، تســتهدف الوصــول إلى اتحاد نقدي  
ــمى   األســ الهــدف  تحقيق  من مراحــل  كمرحلــة  بينهــا 
للصــــندوق، وهو الوصــــول إلى التكامل االقتصــــادي  

  والنقدي العربي. 
  
  

  الوسائل والموارد
  

يعتمد الصـــندوق عدد من الوســـائل في ســـبيل تحقيق  
ا  ة من اتفاقية إنـش ، منها، ئه أهدافه، أفردتها المادة الخامـس

ـــطة األـجل لـلدول   ــيرة ومتوســ ــهيالت قصــ تـقديم التســ
األعـضاء، للمـساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين  
ــلع   مدفوعاتها مع باقي دول العالم، الناجم عن تبادل السـ

ـح ـت واـل ــات  ــدم األـموال،  واـلخ رؤوس  ــال  ق ـت واـن وـيالت 
ــاء  ــالح الدول األعضـ ــدار الكفاالت لصـ تعزيزاً    ، وإصـ

لفرص اسـتفادتها من المصـادر المالية األخرى من أجل 
ــط   تموـيل العجز الكلي في موازين ـمدفوـعاتـها، والتوســ
ة   ة العربـي الـي ــواق الـم في إصـــــدار القروض في األســ

  .والدولية لحساب الدول األعضاء وبضماناتها 
  

هذه الوسـائل أيضـاً، تنسـيق السـياسـات النقدية للدول  من  
األعضــاء وتطوير التعاون بين الســلطات النقدية  العربية  

في هذه الدول، كذلك العمل على تحرير وتنمية المبادالت  
التـجارـية والـمدفوـعات الـجارـية المترتـبة عليـها وتشــــجيع  

  حركة انتقال رؤوس األموال بين الدول األعضاء.  
  

نصت االتفاقية على أن يضع الصندوق باالتفاق مع كما  
العالقة،  ذات  األعضاء،  الدول  أو  العضو  الدولة 
الترتيبات الالزمة إلدارة أي أموال تعهد بها إليه دولة 

عربية   ، عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى
  بما يتفق مع أهداف الصندوق.  ، أو غير عربية

  
الـصندوق    الـسادـسة من اتفاقية إنـشاء المادة  كذلك، أكدت  

تعاون الدول األعضــاء فيما بينها، وفيما على ضــرورة  
ــدوق،   ــن الصــ وـبـين  ــا  ـنه ـي ـعـلى  ـلإل ـب ـقـيود  اـل ـمن  ـقالل 

الـمدفوـعات الـجارـية، وـكذـلك القيود على انتـقال رؤوس  
ــتهداف إزالة القيود   األموال وعوائدها فيما بينها، مع اسـ

الـقدر الضــــروري    ، والعـمل على تحقيق الـمذكورة كلـيًة 
يما المالية   ات االقتصـادية، ال ـس ياـس يق بين الـس من التنـس
ــادي العربي   اـمل االقتصــ ا يـخدم التـك ا، بـم والنـقدـية منـه
ة   ة عربـي ــاء عمـل ــاـعد على تهيـئة الظروف إلنشــ ويســ

    .موحدة 
  

ـــندوق في تحقيق أـهداـفه،   أكـيداً للمروـنة المعـطاة للصــ ـت
دوق، بقرار  نـصت المادة التاـسعة على إمكانية قيام الـصن 

من مجلس المحافظين، باتباع أي وســيلة أخرى تســاعد  
  على تحقيق أهدافه. 

  
ــندوق، وفقاً لما نصــــت عليه المادة   تتكون موارد الصــ
ه، من رأس الـمال  ــاـئ ة إنشــ اقـي ــرة من اتـف ادـية عشــ الـح
المدفوع، واالحتياطيات، والقروض والتســــهيالت التي  
ـــندوق، وأـية موارد أخرى يقرـها  ــل عليـها الصــ   يحصــ

 مجلس المحافظين. 
  
  

  إطار الحوكمة بالصندوق
  

ة   دوق يرتكز إـطار الحوكـم ـــن الصــ على مجموـعة من    ـب
ــندوق مهمة االلتزام بها في  حيث  المبادئ،   ــع الصـ يضـ

  مقدمة أولوياته، وتتلخص بالتالي: 
  

مبدأ حماية حقوق الدول األعضــاء والمعاملة المتكافئة  
حماية حقوق حيث يكفل إطار الحوكمة بالـصندوق    لهم، 

وتســهيل ممارســتهم لها ومعاملتهم بتكافؤ،    المســاهمين، 
ــائل الجوهرية،   وال يتيح اإلطار التفرد بالقرار في المسـ
ســواًء على مســتوى مجلس المديرين التنفيذيين أو على  
مســــتوى اإلدارات التنفيذية، حيث أن أعضــــاء مجلس 
 المديرين التنفيذيين تتم الموافقة على ترـشيحهم من أعلى 

ــلطـة، وهو  من    ، مجلس المحـافظين   ســ ارهم  ويتم اختـي
مواطني الدول األعـضاء المـشهود لهم بالخبرة والكفاءة.  
ة   ذيين وفق قواعـد إجرائـي التنفـي ديرين  يعمـل مجلس الـم
تنظم اتخاذ القرارات. على مســـتوى اإلدارات التنفيذية،  
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ــؤوليــات   العمــل المســ وإجراءات  ــات  ــيــاســـ تنظم ســ
جان المتخصــصــة األمور كما تدرس الل   ، والصــالحيات 

  الجوهرية وتتخذ التوصية بشأنها. 
  

الذي يهدف  مبدأ االعتراف بحقوق أصــحاب المصــالح،  
إلى حماية حقوق أصــحاب المصــالح، بما يشــمل الدول  

 األعضاء والموظفين والمتعاقدين مع الصندوق. 
  

باعتبار أن مجلس والشـــفافية،    مبدأ تحقيق اإلفصـــاح 
الـمـعـني   هو  ــافـظـين  ــه الـمح ــذات ــات   ب ــالمرتب ــا    ب والمزاي

الممنوحة ألعـضاء مجلس اإلدارة، واإلفـصاح عن مدى 
على   مجتمعـاً  ث يوافق المجلس  حـي ة،  ادـي الحـي تمتعهم ـب

  المزايا الممنوحة لهم.   ترشيح األعضاء ويحدد 
  

ــاءـلة،   ـــندوق مـبدأ المســ على جميع   اـلذي يطبـقه الصــ
ات، إذ يعكس  ــتوـي ة  المســ ار الحوكـم دى    إـط الُمَطبَّق ـم

الحرص الذي يوليه الصـندوق لتوضـيح اختصـاصـات  
ذـية، وتـكاملـها   التوجيهـية   األجهزة  ــرافـية والتنفـي واإلشــ

وتفاعلها، وتعزيز قنوات االتصــــال والتنســــيق بينها،  
إـضافة إلى توـسيع نطاق المـشاركة في الرأي قبل اتخاذ  

  القرار.  
  

ون هيـكل أجهزة الحوكـمة من مجلس المـحافظين،  يتك 
ذي   اـل ذيين  التنفـي ة ت ومجلس المـديرين  ه لجـن نبثق مـن

ة   ة الوحـدات التنظيمـي ة والمخـاطر، ومنظوـم المراجـع
دوائر   ــمـل اـل التي تشــ التنفيـذيـة،  والوحـدات  لإلدارة 

داخلي دقيق اـل ب الـت ة ولجـان اإلدارة، ومكـت ذـي ،  التنفـي
    ومدققي الحسابات الخارجيين. 

 
، يضـم محافظي جميع الدول العربية  مجلس المحافظين 

بالتوجيه    األعضـاء، ويعتبر بمثابة السـلطة العليا المعنية 
ــاءـلة وتقييم األداء، حـيث أـناـطت   ــتراتيجي والمســ االســ
ــلـطات اإلدارة إلى مجلس  ـــندوق ـكاـفة ســ ة الصــ اقـي اتـف
ديرين   ــلطـة تفويض مجلس الـم ه ســ المحـافظين وخّولـت

ــة أ في  التنفيذيين   ــلطات  ممارســ ــلطة ما عدا الســ ي ســ
ــرية   ــنوياً وفقاً ) 1(له الحصــ . يعقد المجلس اجتماعاته ســ

االجتمــاعــات   إجراءات  تنظم  التي  اإلجرائيــة  للقواعــد 
المجلس ســنوياً أحد المحافظين من  ينتخب  والتصــويت.  
  رئيساً له بالتناوب.    بين أعضائه 

  
التنفيــذيين،  المــديرين  العــام    يتكون   مجلس  المــدير  من 

رئيســـاً وثمانية أعضـــاء غير متفرغين، يتم تعيينهم من  
ــاء لمدة ثالث  جانب مجلس المحافظين من الدول األعض

 
تتمـثل الســـــلـطات الحصـــــرية لمجلس المـحافظين وفق اتـفاقـية    1

إنشاء الصندوق في: تعيين المدير العام رئيس مجلس المديرين  
مجلس المــديرين التنفيــذيين، وتحــديــد   التنفيــذيين وأعضــــــاء 
مكافآتهم ومخصــــصــــاتهم، وقبول األعضــــاء الجدد، وإيقاف  

يين  ســــنوات ـقابـلة للتـجدـيد. يتولى مجلس الـمديرين التنفـيذ 
اإلشــراف على نشــاط الصــندوق، حيث يختص مجتمعاً 
باإلشـــراف على وضـــع الســـياســـات الجوهرية وخطط 
وبرامج العمل االســــتراتيجية واألداء ومســــاءلة اإلدارة  

ورفع التـقارير لمجلس المـحافظين. يعـقد المجلس    التنفـيذـية 
اـعات ربع ســــنوـية التـخاذ القرارات  اً لقواـعد  ،  اجتـم وفـق

  التصويت المحددة باتفاقية إنشاء الصندوق. وإجراءات  
  

ــاطر والمخ ــة  المراجع ــة  مجلس   ،لجن عن  ــة    المنبثق
التنفيــذيين ــاء  و،  المــديرين  تتكون من ثالثــة أعضـــ

عن إدارة الصـــندوق التنفيذية، يتم انتخابهم    مســـتقلين
ــائه مجلس المديرين التنفيذيين   قِبَّلمن    من بين أعضــ

اللجـنة بمـهامـها وفـقاً في ـبداـية ـكل دورة للمجلس. تقوم  
ا اق ينظم عملـه دف  لميـث إلى مســـــاـعدة المجلس  ، ويـه

، من خالل مراقبة سالمة اإلشرافية  بمهامهالقيام  على  
اســــات إدارة   ـــي ابـعة تطبيق ســ ة، ومـت الـي اـنات الـم البـي
فعـاليـة مكتـب  وتقييم  الـداخليـة،  المخـاطر والرقـابـة 
التدقيق الداخلي ومناقشـة تقاريره، ومراقبة اسـتقاللية  
مدقق الحســـابات الخارجي ومناقشـــة تقاريره، وتلقي  

  بالغات المخالفات والتوصية بشأنها.  
  

التنظيميــة  التنفيــذيــة   منظومــة الوحــدات  التي    ، لإلدارة 
اـلمــدـيرـين   ـمـجـلس  رـئـيس  اـلعــام  اـلمــدـير  ـمن  ـتـتـكون 

تنفيذية متخصـصـة هي: الدائرة    التنفيذيين وسـت دوائر 
ــادية، ومعهد التدريب وبناء القدرات،     والدائرة االقتصــ

ودائرة االســتثمار، ودائرة الخدمات المســاندة،    ، المالية 
وحــدة   إلى  ــة  ــاف إضــــ ــال،  واالمتث ــة  ــانوني الق ودائرة 
ا   ووحـدة إدارة المخـاطر. كـم والتقييم،  ة  ــتراتيجـي االســ
تتولى لجان اإلدارة التنفيذية بصـفتها جهات اسـتشــارية  
تقديم المشورة في األمور الجوهرية، وتتكون عضويتها  

وي االختـصاـصات، وهذه من كبار موظفي الـصندوق ذ 
اللجان هي: لجنة القروض، ولجنة االســتثمار، واللجنة  
ــدات   الوح ــل  تعم ــاطر.  المخ إدارة  ــة  ولجن ــة،  اإلداري

ــإطــار  ب ــدوق  ــن الصــ في  ــة  للضــــبط   التنظيمي نظــام 
مترابط ومتكامل، يشــتمل على لوائح تنظيمية،    الداخلي 

وســـياســـات وقواعد، وإجراءات عمل تنظم نشـــاطات  
ه، وال يتيح النظام التفرد بالقرار في  الصــندوق وعمليات 

  المسائل الجوهرية.  
  

ً   اـلذي ،  مكـتب الـتدقيق اـلداخلي  ا ـــكل مكوـن ـهاـماً في    يشــ
منظومة الضـــبط الداخلي، حيث تحرص اإلدارة العليا  

ــمل مهام المكتب   أن  على  ــتقاللية. تشـ يؤدي دوره باسـ
ــبط اـلداخلي   ـــطة إدارة  تقييم فـعالـية أنظـمة الضــ وأنشــ

قبي  العـضوية، وزيادة رأس المال، وتوزيع الدخل، وتعيين مرا 
ــير   ــابات الختامية، والبت في تفسـ ــابات، واعتماد الحسـ الحسـ

  وتعديلها.   أحكام اتفاقية الصندوق 
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ــل   المـخاطر والحوكـمة وفـقاً لمنهجية معتمدة، ويتواصــ
ة  اطر المنبثـق ة والمـخ ة المراجـع ــرة مع لجـن اشــ عن   مـب

  مجلس المديرين التنفيذيين.  
  

، الذي يشــكل حلقة هامة في منظومة التدقيق الخارجي 
افظين دون غيره  الح  ث يختص مجلس المـح ة، حـي وكـم

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

ــاص ألي من   لمجلس المحافظين تفويض هذا االختصـ
  السلطات األخرى بالصندوق.  

  
دوق يتبنى أفضـــــل   ـــن تجـدر اإلشـــــارة إلى أن الصــ
اً إلدارة المـخاطر   ا دولـي المـمارســــات المتـعارف عليـه
ــه   أهــداف تحقيق  على  ــه  قــدرت في  تؤثر  يمكن أن  التي 

ــتراتيج  من  اإلســ ــه  يطبّق ــا  م ــث  وتحــدي وتطوير  ة،  ــّ ي
ــك   تل ــار  آث من  الحــدّ  أو  ــة  ــاي للوق ــدابير  وت إجراءات 

  المخاطر. 
  

ترمي ـسياـسة إدارة المخاطر في الـصندوق إلى ـضمان 
ــندوق   ُحســــن إدارة المخاطر التي قد تُعيق قدرة الصــ
على النهوض بمهمـته وبلوغ أـهداـفه، والمـبادرة ـباتـخاذ  

المخـ ات  داعـي من ـت كمـا  مـا يلزم للحـدّ  ة.  المحتمـل اطر 
تســتهدف ســياســة إدارة المخاطر في الصــندوق العمل 
المحتملــة من خالل  ــلبيــة  الســ األحــداث  تــدارك  على 

وقيـاس،   والتقرير عن تحـديـد،  ــد، ومراقبـة،  ورصـــ
احتمالية التّعرض لمخاطر ضـمن الحدود والمسـتويات  
ــموح بـها، ورفع التـقارير لإلدارة العلـيا ومجلس  المســ

ديرين   ام إدارة  الـم ان اتســـــاق مـه ـــم ذيين، وضــ التنفـي
ــات الرائدة  ــندوق مع الممارسـ مما    ، المخاطر في الصـ

التعامل مع    في تعزيز االنضباط المؤسسي  على يساعد  
  المخاطر. 

  
ــندوق وبغرض تعزيز إطار الحوكمة  ــاء  تم  ،  بالص إنش

  يزتعزّ ضـمن البناء المؤسـسـي، ل   وحدة إدارة المخاطر 
خطوط ثالثة  منظومة الحوكمة في الصــندوق لتشــمل  

ــدات   الوح في  ــل  تتمث ــاطر،  المخ إدارة  ــة  لجه ــاع  دف
اطر   دة إدارة المـخ ه وـح اع أول، يلـي ة كخط دـف التنظيمـي
كخط دـفاع   اٍن، ثم مكـتب الـتدقيق اـلداخلي  كخط دـفاع ـث

ث  اـل مفهوم " ـث ــيـل  أصــ إلى ـت اإلدارة  . تهـدف الوحـدة 
،  الـصندوقبطة بنـشاط  المرت الرئيـسة    للمخاطر "  الفّعالة 

ـــية إلنـجاز   مـحددات من خالل التركيز على   ــســ مؤســ
والتأكيد على النهج  جماعية األداء،  ضــمان و   األعمال، 

     إلدارة المخاطر في الصندوق. االستباقي  
  

ــتمرت   خالل   إدارة المخاطر وحدة  في هذا اإلطار، اسـ
القـدرات  وتطوير  تعزيز  في العمـل على    2021عـام  

المؤســــســــية إلدارة المخاطر من خالل القيام بمراقبة  

مسـتقلة وإشـراف على المسـتوى المؤسـسـي للمخاطر  
  ،التشـــغيليةواالســـتثمارية، و   ، والمالية   ، ســـتراتيجية إل ا 
وضـع إجراءات مالئمة فضـالً عن   ، السـمعة مخاطر و 
فّعالة إلدارتها وفقاً إلطار وـسياـسة تتناسب مع أنشطة  و 

ــندوق وطبيعة  ــتراتيجية إل وتوجهاته ا   ، عملياته  الص   ،س
المرونة  أخذاً باالعتبار ـضرورة توافر قدر مناـسب من  

  حداث.  أل وبدائل للتعامل مع المتغيرات وا 
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    سستتررااتتييججييةة  االلصصننددووقق  إإ  إإططاارر    

  ))2020    –    2025((    
    
  

لتحقيق الرؤية االستراتيجية لصندوق النقد العربي،  
ينطوي البعد االستراتيجي للصندوق على أربعة خطط 

  2025- 2020باستراتيجية  استراتيجية خمسية، تبدأ  
  . 2040- 2035وتنتهي باستراتيجية  

  
  

  مالمح االستراتيجية وإطارها العام
  

ـــندوق رؤـية    تؤـكد  ــرـيك "   ه كوـنعلى    2040  الصــ   الشــ
  لتعزيز   التطورات   مع   تـفاعلـها  في   العربيـّة   لـلدول   األقرب 

ــيرة  ــتقرار   مســ ــادي   والتطوير   االســ   والـمالي   االقتصــ
دي  ا  " والنـق كـم ة  .  ــتمرة  تؤطر هـذه الرؤـي جهوده المســ

تتمحور  ، والتي  تحقيق أهدافه المتضـمنة باتفاقية إنشـائه ل 
إرســــاء المقومات النقدية للتكامل االقتصــــادي  " حول  

  العربي ودفع عجلة التنمية االقتـصادية في جميع الدول 
    ". العربية 

  
  الخطة و   2040رؤية    ن محافظي ال مجلس  اعتمد  

التي    ، 2025  –   2020االستراتيجية للصندوق للفترة  
خالل العقدين  بما يتفق مع رؤية الصندوق  عدادها  إ تم  

و القادمين  األعضاء،  ،  دوله  وطموحات  آمال  تعكس 
ل تتضمن  و  عمله  خطط  مجاالت  في  المستمر  لتطوير 

التي   المتغيرات  لتواكب  هذه  قد  وأنشطته  على  تطرأ 
اإلقليمية   الساحتين  في  المتغيرات  حسب  الطموحات، 

باالعتبار  والدولية  الصندوق  استراتيجية  تأخذ  كذلك   .
السابقة، إضافة    ته استراتيجي بإطار  منجزات  ال نتائج تقييم  

تباين  إ  ظل  في  السيما  المأمول  المستقبلي  دوره  لى 

العربيّة  الدول  التحديات    األعضاء،   احتياجات  وتزايد 
المحلية واإلقليمية والدولية، بالقدر الذي يساهم في دعم  
جهودها في تحديد أولويات العمل المطلوب والسياسات  
والمالية   النقدية  اإلصالحات  إلجراء  المالءمة 

  ضي قدماً في برامجها التنموية.  واالقتصادية، والم 
  

االســتراتيجية للصــندوق باالعتبار ســبل  التوجهات  أخذت  
االســتفادة من المزايا النســبية التي يتمتع بها، لكونه  تعظيم  

ــة النـقدـية   الوحـيدة ـبالمنطـقة العربـية،  اإلقليمـية  المؤســــســ
والتشـــــاور   ه كمركز للتالقي  ذي يلعـب دور اـل اـل ة  وألهمـي

والمالية والنقدية، إلى  لصــانعي الســياســات االقتصــادية  
ب   درـي اء الـقدرات من خالل برامج الـت ب دوره في بـن ـجاـن
المتخـصـصة التي يقدمها معهد التدريب وبناء القدرات في  

ك تشـــمل هذه  الصـــندوق لكوادر الدول األعضــــاء. كذل 
الي   الـم ة المركز  اـن مـت ا  ة المزاـي وثـق دوق،  ـــن دول    للصــ اـل

    . األعضاء فيه 
  

 ) للفترة  ــتراتيجيتــه  اســ يولي  )،  2025- 2020بــإطــار 
ـــندوق  كبيراً  ا   الصــ ــتغالل الفرص هتـماـماً  المـتاـحة    باســ

اجـات   ة لالحتـي ــتجـاـب ه على االســ درـت لتطوير وتعزيز ـق
المتزايدة للدول األعضـاء في توفير الدعم المالي، وتقديم  

ــورة  ــة   المشــ ــالح    والمعون اإلصــ مجــاالت  في  ــة  الفني
ــادي،   وتلبية االحتياجات المتنامية والمتنوعة في  االقتصـ

المجـاالت   في مختلف  القـدرات  وبنـاء  التـدريـب  مجـال 
  .  ، واإلحصائية المالية النقدية، و و   ، ة االقتصادي 

  
شـــكلت احتياجات الدول العربية، مرجعاً  بهذا الصـــدد،  

ــتراتيجيته   ــندوق عند إعداد اإلطار العام السـ مهماً للصـ
)، حـيث ركز ـهذا اإلـطار على  2025  - 2020للفترة ( 

اســتخالص وتحديد توقعات وتطلعات الدول األعضــاء  
ومــا   المــذكورة،  الفترة  ذلــك من تعزيز  خالل  يتطلبــه 

لقنوات التواصل الفّعال معها، وتطوير قدراته ومبادراته  
الرامية لمســـاعدة دوله األعضـــاء، إضـــافة إلى تطوير  
ــادية   ــائي لتوفير بيانات اقتصـ ــاطه البحثي واإلحصـ نشـ
اً، ـتدعم   وعمـق ــموالً  موثوـقة، وتـقارير تحليلـية، أكثر شــ

  جهود صانعي السياسات والباحثين. 
  

منحت مرونة الوـسائل المتاحة للـصندوق، واتـساع نطاق  
مع   ل  اـم من التـع ه  تَُمِكـن ة أخرى  ــبـي ميزة نســ ه  ــطـت أنشــ
الـدول   ــادات  اقتصـــ تواجههـا  التي يمكن أن  التحـديـات 
واـلـتـطورات   ــات  ــاه االـتج ـمع  ــب  ـيـتواك ــا  ـبم ــة،  اـلـعرـبي
ــات المحتملة   ــادية والمالية العالمية، واالنعكاســ االقتصــ

وا  ة  الـي ال  على القـطاـعات الـم ــواق الـم ة وأســ ــرفـي لمصــ
  العربية.  
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  األهداف االستراتيجية 

  
ــل  الـعربي    يـعم ــد  الـنق ــدوق  ــن ــه    عـلى صــ رؤـيت تـحـقـيق 

ــتراتيجية من خالل تحقيق مجموعة من األهداف،   االسـ
ة  امـل ل:    تغطي مجـاالت متـك ـــم تعزيز فرص النمو  تشــ

ونقدية  الشــامل، وإرســاء مؤســســات اقتصــادية ومالية 
ــادي العربي،  فـعاـلة  ، وتقوـية التـعاون والتـكاـمل االقتصــ

ة   دـي ة والنـق الـي الـم ــســـــات  اون الوثيق مع المؤســ التـع ـب
ــلة،   ــادية اإلقليمية والدولية األخرى ذات الصـ واالقتصـ

  فضالً عن تطوير قدرات وفعالية بنيانه المؤسسي.  
  

ــندوق للفترة  تتمثل   ــتراتيجية الص  - 2020أهداف اس
ــي لدعم جهود تطوير : في   2025 ــاط اإلقراضــ النشــ

ــادـية والـمالـية في اـلدول   ــالح االختالالت االقتصــ إصــ
ة  ــّ دوره و ،  العربي ــدعم  ي ــا  بم ــالي  الم القطــاع  تطوير 

تعزيز دور الصندوق كمركز ، و كقاطرة للنمو والتنمية 
ــادية والمالية   ــات االقتص ــياس ــانعي الس ــاور لص للتش

للمعرفة  تعزيز دور الصندوق كمركز تميّز و ،  والنقدية 
  وبناء القدرات 

  
  

  هداف االستراتيجيةاأل الوسائل واألنشطة لتحقيق 
  
 

-2020للفترة    اسـتراتيجيته بإطار    ، يحرص الصـندوق 
،  الوســــائل المتاحةعلى رفع كفاءة اســــتخدام  ،  2025

ــهم في تعزيز نـتائج   ــاـئل ـجدـيدة تســ ــتـحداث وســ واســ
بــأدائهــا   يقوم  التي  والمتطورة،  المتنوعــة  ــطــة  األنشــ
للوصــول إلى أفضــل النتائج المرجوة، وتحقيق أهداف  
ــتراتيجية على النحو الذي يحقق طموحات الدول   االسـ

  األعضاء.  
  

ــمن الوســـــاـئل، التي  ،  في ـهذا اإلـطار    عتـمدـهاي تتضــ
ــنــدوق   ب لتحقيق  الصــ األول الخــاص  تطوير  الهــدف 

مجموعة من النوافذ اإلقراضــية    ، النشــاط اإلقراضــي 
دعم   اـل ديم  الي لتـق لمواجهـة العجز الكلي في ميزان    الـم

اع  ة في قـط ات الهيكلـي ــالـح ات، ودعم اإلصــ دفوـع الـم
ــرفي، ذـلك في   ـمالـية الحكوـمة والقـطاع الـمالي والمصــ

ــي   ــاط اإلقراضـ ــاء    حددته الذي  إطار النشـ اتفاقية إنشـ
ــائل التي أتيحت له  ــندوق على رأس قائمة الوســ الصــ

  لتحقيق أهداف إنشائه.  
  

لوســائل التي يعتمد عليها الصــندوق  ألهم ا أما بالنســبة  
ــتراتيجـية  لتحقيق   ،  2025 –   2020الـهدف الـثاني الســ

في   المــالي   تطوير المتمثــل  دوره    ، القطــاع  يــدعم  بمــا 
للنمو   ــة كقــاطرة  مقــدمتهــا  ،  والتنمي في  البرامج  فيــأتي 
تقوـية القـطاـعات الـمالـية والنـقدـية  ل يتبـناـها    والمـبادرات التي 

والمصـــرفية بالدول العربية، وتعزيز فرص الوصـــول  
للتموـيل والـخدـمات الـمالـية، حـيث تســــهم ـهذه المـبادرات  

وتعزز والبرامج في تعميق القطاع المالي والمصــــرفي،  
ــتقرار   ــامل وتحقيق االسـ دوره في دعم فرص النمو الشـ

الصــــندوق    اعتمد االقتصــــادي والمالي. بهذا الســــياق،  
ــتراتيجي الـخاص   ــاـئل الـتالـية لتحقيق الـهدف االســ الوســ

     :  القطاع المالي   بتطوير 
  
العمالت  مـبادرة  تفعـيل   ▪ ــواق الســـــندات ـب تطوير أســ

فنّية  ة المحلية في الدول العربّية (تشــمل تقديم مشــور 
، وتنظيم ورش  وتقديم دورات تدريبية للدول العربّية،  

 . ) عمل 
  
ــاـمل  إطالق   ▪ في    لتعزيز الشــــمول الـمالي برـنامج شــ

ــتراتيجيات  إل ا بناء على للمســـاعدة  ،  الدول العربية  سـ
ــمول المالي،   منظومة الخدمات المالية  و الوطنية للشــ

لتوعية والتثقيف المالي،  اسـتحداث برامج ل و الرقمية،  
ــع األطر الالزمة ل و  ــتهلكي الخدمات  وضـ حماية مسـ

ة،   الـي ال  و الـم درات في مـج ات  تعزيز الـق اـن توفير البـي
خاـصة تلك لخدمات المالية،  المتعلقة با واإلحـصاءات  

ادة  المتعلـقة   ـــباب   ، المرأة بـمدى اســــتـف ورواد   ، والشــ
ــآت متناهية    ، األعمال  ــغر و والمنشـ ــغيرة  الصـ الصـ

 المالية.   تمويل والخدمات من ال   ، والمتوسطة 
  
  المصرفية تطوير المؤسسات المالية غير  ل برامج  تبني   ▪

 الدول العربية.  في  
 
ة برامج  دعم   ▪ ة   التقنـيات   منظوـمة   تنمـي الـي ة   الـم ،  الـحديـث

ــاهم  بـما  ـــنة   البيـئة  خلق   في   يســ  لنمو   المالئـمة   الـحاضــ
ـــناـعة    الـخدـمات   وتطوير   ، الـحديـثة   الـمالـية   التقنـيات   صــ

ة  ة   المـالـي دول   في   الرقمـي ة   اـل ة   إطـار   في   ، العربـي  بيـئ
 . مالئمة   ورقابية   تشريعية 

 
مبادرات   ▪ ب إطالق  وتقوية  تختص   البنىتعزيز 

والمصرفي   المالي  للقطاع  بما العربي،  التحتية 
نظم   تطوير  ومركزية يشمل  االئتماني  االستعالم 

، إضافة إلى المخاطر، ونظم اإلقراض المضمون
تهدف لدعم جهود الدول األعضاء مبادرات  إطالق  
الرقابة تقوية التشريعات الرقابّية وسياسات  بإطار  

 االحترازية الكلّية.
  
مؤشــر الشــمول  و إطالق مؤشــر االســتقرار المالي،   ▪

 المالي. 
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إطالق أنشـــــطة تطوير قـطاع التموـيل المتوافق مع   ▪
لتحقيق حزـمة من األـهداف، منـها: تعزيز   الشــــريـعة 

واق  تطوير وتحديث  و اإلـسالمي،    ل التموي أنـشطة   أـس
تنظيم  تـبادل الخبرات من خالل و الـمال اإلســــالمـية،  

 . الملتقيات وورش العمل 
 
 ذات   الدولية   المعايير   لتطبيق   األعضاء   الدول مساعدة   ▪

 . فيها   القدرات  وبناء   الصلة 
 
العربيــّ  ▪ الــدول  بين  المــالي  االنــدمــاج  و تعزيز  دعم ة 

 ارتباطها مع تكتالت مالية أخرى. 
 

لالسـتراتيجية،    الثالث لهدف  تحقيق ا فيما يخص وسـائل 
ل في   دوق كمركز  المتمـث ـــن لتشـــــاور  ل تعزيز دور الصــ

فقد تم  ،  لـصانعي الـسياـسات االقتـصادية والمالية والنقدية 
ار   ة للتغير االخـذ في االعتـب اـب ــتـج اصـــــل في   االســ   الـح

ــادات العالمية  ــارعة    والتطورات ،  اتجاهات االقتص المتس
والرقم  ة،  المعرـف فضــــًال عن    ة، نـفي مجـال اقتصـــــاد 

ا  و التطورات  ــاد تبــاين  لــديمغرافيــة    ، محركــات االقتصـــ
ســـتدعي أن يعمل  ي ما  لى الموارد،  المنافســـة المرتقبة ع و 

مع الدول العربّية لتنـسيق مواقفها   ة فعال   الـصندوق بـشراكةٍ 
ومواجهة األخرى،  التكتالت االقتصــادية    التعامل مع   في 

  ظمها المالية والمصرفية والنقدية.   ُن ل   التحديات 
  

ــدد   ــياق عمله لتحقيق  يركز بهذا الص ــندوق في س الص
  والمشورة  للحوار   كمركز   ه دور تعزيز    الهدف على   ا هذ 

  الدول في  العامة   المالية   ســـياســـات   صـــعيد  على   الفنية 
ــة،  ــدعم   العربي ــا جهود   ل   إدارة   تطوير   مجــاالت   في   ه

ات  ــتراتيجيـّ ــراـكات   وتعزيز   الـعام،   اـلدين   اســ بين    الشــ
ام  ــالح   والـخاص،   القـطاعين الـع   اـلدعم   منظوـمة   وإصــ

ــات  ــبك ــان   وشــ ــاعي،   األم ــالح  ودعم   االجتم   اإلصــ
ــريبي،  ــيركز    . العام   نفاق اإل  كفاءة  وتعزيز   الضـ كما سـ

تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية  الـصندوق على 
ة  دولـي واـل ة  واإلقليمـي ة  ة المحلـي ل أطر ،  والتنموـي وتفعـي

ولوّية لصانعي السياسات  األ ذات   المجاالت في   التعاون 
 في الدول العربّية. 

  
بخصــوص وســائل تحقيق الهدف االســتراتيجي الرابع  

  للمعرفة   تميّز  كمركز   الصــندوق   دور   المتمثل في تعزيز 
ــملـت مجموعـة متنوعـة  ،  بنــاء القــدرات و  من  فقـد شــ

ــائل   تحت المحاور الرئيســة لتحقيق الهدف  تندرج  المس
لبـناء وتعزيز    نشـــــاط الـتدرـيب   : من أهمـها   ، المنوه عـنه 

توســيع نطاق الفعاليات  و قدرات الكوادر الفنية العربّية،  
من خالل المســتفيدين من برامج التدريب  زيادة أعداد  و 

ــع   ــطة  في التدريب عن بُعد التوسـ ــافة إلى األنشـ ، إضـ
البحثية واإلحصـائية التي تدعم صـانعي السـياسـات في  

ــراكات مع عدد من  فضـــالً عن الدول العربّية،   بناء شـ

  المؤســـســـات اإلقليمية والدولية ذات الصـــلة، وتحديث 
ــطــة  وتطوير   الموقع أنشــ وتطوير  ة،  ــّ ــتراتيجي االســ

ــندوق و  ثراء محتواه الرقمي وتحديثه  إ اإللكتروني للصـ
باـستمرار، وتكثيف النـشاط اإلعالمي للـصندوق إلبراز  

التي تقوم بها الدول  اإلصــالحات االقتصــادية والمالية  
العربية، وإطالق برامج وأنشطة مشتركة مع مؤسسات  
ــترك والـجامـعات العربيـّة ومراكز  العـمل العربي المشــ

   األبحاث ومنظمات المجتمع المدني. 
  

يعتبر نشـــاط االســـتثمار من األدوات الهامة التي  كما  
ــاء،   ــندوق لتقديم الدعم لدوله األعضـ ــتخدمها الصـ يسـ

نـشاط قبول الودائع من الدول األعـضاء  ال حيث يتـضمن  
المحــافظ   وإدارة  العربيــة،  المــاليــة  ــات  ــســـ والمؤســ
الفنيــة   المعونــة  نيــابــة عنهــا، وتقــديم  ــتثمــاريــة  االســ

ــتثمارية.   ــدد،  االسـ ــندوق بإطار بهذا الصـ اعتمد الصـ
من الوسـائل تسـهم    الهدف، مجموعة سـعيه لتحقيق هذا 

األمــوال  إدارة  مــجــال  فــي  الــقــدرات  ــاء  ــن ب فــي 
تنمية نشــاط قبول الودائع من الدول  و ســتثمارات،  واال 

األعضــاء والمؤســســات المالية العربية، بما يتضــمن  
توســيع قاعدة الجهات المودعة وتنوعها الجغرافي عن 

دول األعضــــاء ــتقـطاب أكبر ـعدد من اـل ،  طريق اســ
المؤـسـسات والمنظمات العربّية، مّما يـسهم في توـسيع  و 

ــاط.   النشـــ ل هـذا  ــادر تموـي   اعتمـدكمـا  وتنويع مصـــ
ــتراتيجـية،   ـــندوق خالل فترة االســ مجموـعة من  الصــ

تنمية نـشاط إدارة المحافظ االـستثمارية،  تكفل  األنـشطة  
المؤســســات  بما يتضــمن تشــجيع الدول األعضــاء و 

لالســتفادة من إمكانات الصــندوق  ،  المنظمات العربية و 
ــندوق   في إدارة احتياطاتها الخارجية، حيث يوفر الصـ

  .  المحافظ االستثمارية خدمات إدارة  
  

كأمانة فنية    تطوير دوره كذلك يحرص الصندوق على  
لمجلس محافظي المصـــارف المركزية ومؤســـســـات 

ة   الـي ة ومجلس وزراء الـم أحـد  العرب النقـد العربـي ، ـك
الوـسائل التي يـستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة  
ــاء في المـجالين النـقدي   ــيق بين اـلدول األعضــ ـبالتنســ
والمالي، وتنسـيق مواقف الدول األعضـاء في مواجهة 

ات  دـي ا يحقق    التـح ة، بـم دولـي ة اـل ة واالقتصـــــادـي دـي النـق
  . المشتركة مصالحها  

  
ــين إـطاراً ـهاـماً   ة للمجلســ ــنوـي تمـثل االجتـماـعات الســ

ــل ـبأـهداف  ل  ــيع التي تتصــ ــة ـعدد من المواضــ مـناقشــ
جانب القـضايا الراهنة المختلفة  إلى  الـصندوق مباـشرة،  
  . ن ا التي يناقشها المجلس 
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ــاـعدة  ـيأتي ـهدف   ـــناع  دعم ومســ متـخذي القرار وصــ

الـسياـسات االقتـصادية في الدول العربية، في المجاالت  
قائمة أولويات    في صــدارة   االقتصــادية المتخصــصــة، 

حيــث   ــنــدوق،  ــطتــه تتركز  الصــ   المجــاالتفي    أنشــ
المرتبطة بالتطورات االقتصادية والمالية والنقدية على 

ــتويين   تنعكس بصــورة  العالمي، والتي  اإلقليمي و المس
ــادي   ــرة على األداء االقتصــ ــرة أو غير مـباشــ مـباشــ
العربي، بما يسـهم في تعزيز قدرة صـانعي السـياسـات  

تحديد التحديات    على ومتخذي القرار في الدول العربية 
ــبل   ن  مواجهتها بما وسـ من رســـم  هم  يوفر أســـاس يَُمّكِ

  . السياسات وتحديد مسارات اإلصالح الالزمة 
  

ك  ذـل دوق  ـك ـــن ب ، يولي الصــ اً  اـم ات  اهتـم توفير المعلوـم
ــادي اـلذي   ن المهتمين  والبـياـنات والتحلـيل االقتصــ يَُمّكِ

بالـشؤون االقتـصادية العربية والباحثين من مناقـشة أهم  
  القـضايا االقتـصادية التي تواجه الوطن العربي، إـضافةً 

ــات   ــياس ــانعي الس الدول العربية من  في  إلى تمكين ص
ات المســتقبلية اســتناداً إلى أســس  وضــع االســتراتيجي 
  علمية وموضوعية. 

  
اســــتثمر الصــــندوق جزء   19- جائحة كوفيد منذ بداية  

لتخفيف عبء تداعـيات الـجائـحة على كبير من إمـكاناته  
المتعلقة  اقتصـادات دوله األعضـاء، حيث كثف جهوده  

.  بدراسة هذه التداعيات وانعكاساتها على الدول العربية
ـــندوق مرحـلة ـجدـيدة  ،  2021ومـنذ ـبداـية ـعام   ـبدأ الصــ

التعــافي   ــة  في مرحل ــه األعضـــــاء  دول ــدعم جهود  ل
ــارات االعتـيادـية   ــاـعدة على العودة مـجدداً للمســ للمســ

   . ، ومعالجة أثار األزمة للنمو 
  

  2021الصــــندوق خالل عام  واكب في ضــــوء ذلك،  
هدتها االقتـصادات العربية  ا  تثنائية التي ـش لظروف االـس

ــخير  ، حـيث تم  19- جائـحة كوفـيد جراء  ـــلة تســ   مواصــ
ــائل واإلجراءات التي   ــندوق  يعتمدها  كافة الوســ الصــ

ة  ا   لمواجـه ة، منـه ادـي الظروف والتطورات غير االعتـي
اإلجراءات الســريعة لإلقراض، وإجراء المشــاورات  
ــلطات المعنية بالدول طالبة   "عن بُْعد" لالتفاق مع السـ
االسـتفادة من موارد الصـندوق حول برامج اإلصـالح  

ا   ا القروض  ـبالتي يتم دعمـه ــحـب  المعمول بـه ، أو ســ
ات   ا دفـع ــحبـه ب ســ ا، ويتطـل د عليـه اـق من قروض متـع

برامج    وقوف الصــــندوق على ســــير تنفيذ عناصــــر 
  .  اإلصالح المتفق عليها 

  
ــتجاب  ــدد، اس ــندوق لكافة طلبات الدول    بهذا الص الص

للحصــول  ،  2021العربية، التي تقدمت بها خالل عام  
  برامج إصالح في المجاالت  لدعم   تسهيالت مالية على 

  
ــادـية   ومواجـهة العجز الكلي  والـمالـية،  والنـقدـية  االقتصــ

دفوعـاتهـا.   ذا الصـــــدد،  في موازين ـم ت بـه ك تـم ذـل ـك
دول األعضـــــاء  ة من اـل دـم ات المـق ة للطلـب اـب ــتـج االســ
للحصــــول على تســــهيالت بإطار دعم البيئة المواتية  
للمـشروعات الـصغيرة والمتوـسطة، ومواجهة المواقف  
الطارئة بميزان المدفوعات، أو تلك التي تتضمن طلب  

ـــحب دفـعات قروض ـقائـمة. ـكذـلك،   تم االتـفاق على ســ
التي تم دعمها بموارد    مجموعة من برامج اإلصــــالح 

    . الصندوق 
  

ً كذلك،   ــندوق اهتماما ــاً بتعزيز قدرات   أولى الصـ خاصـ
ترمي لتحقيق  مالية   ات سـياسـالدول العربية على انتهاج  

ــمن آلـيات وبرامج للحـماـية   ـــتداـمة الـمالـية، وتتضــ االســ
ــالح االجتمــاعيــة،   دخًال   لصـــ األقــل  وتعزيز  الفئــات   ،

إمكانات النمو من خالل اإلنفاق الذي يدعم اإلـصالحات  
الهيكلية، وـضمان استمرارية الموارد العامة على المدى  

  المتوسط. 
  

كان من أولويات الصـندوق خالل عام في هذا الـسياق،  
اإلصالحات  ، مساعدة دوله األعضاء على تنفيذ  2021

وتعميق درجـة  ــادي،  االقتصـــ الراميـة لزيـادة التنوع 
ات   ــروـع ة للمشــ ة مواتـي ة بيـئ الي، وتهيـئ ــمول الـم الشــ

طة   طالع بدورها  ضـال لتمكينها من ا الصـغيرة والمتوـس
ــتدام وخ  ــادي المسـ لق  الحيوي في تحقيق النمو االقتصـ

  .  فرص العمل المنتج 
  

جاء في مقدمة اإلصــــالحات التي دعمها الصــــندوق  
عــام   ــول  المتعلقــة  تلــك  ،  2021خالل  بتعزيز وصــ

تعزيز  والمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة للتمويل،  
ضيق الحيز المالي  معالجة تحديات  ، والنظم الضريبية

ا   ة التي تبنتـه ة نتيجـة الحزم التحفيزـي اـم ة الـع الموازـن ـب
واحتواء المخاطر  ،  حكومات الدول العربية األعضــاء

ــتقرار الـمالي بـما في ذـلك التـهدـيدات  ،  التي تـهدد االســ
تـحدـيات  ، لمواجـهة التي يتعرض لـها األمن اإللكتروني

ــهد تحالقطاع المالي والمصـــرفي،   والً كبيراً  الذي يشـ
ــتخدام التقنيات المالية  ــع في اسـ   نحو الرقمنة، والتوسـ

  .والتحديات المرتبطة بها
  

  ةدعم الصندوق توجهات الدول العربيي  ، في نفس الوقت 
الرامية  ـسياـسات  تبني ال هيكلية و ال ـصالحات  المتعلقة باإل 

هذه    الناتجة عن ، والبناء على المكتسبات  رفع اإلنتاجية ل 
ــالحات، من خالل  ــجيع االبتكار اإلصـ ــر  ات،  تشـ ونشـ

من    العمل، خاـصة ، وزيادة المـشاركة في ـسوق التقنيات 
في  تعزيز االســــتثمارات  و   جانب النســــاء والشــــباب، 

  عمل. ال التدريب لزيادة فرص 
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9



10   
 

                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

ب آخر،   اـن دوق  من ـج ـــن ام  ركز الصــ ،  2021خالل ـع
األنـشطة  على ،  2025- 2020ـضمن اـستراتيجيته للفترة  

ــهم ف  ــادات العربـية  ي التي تســ في  تعزيز منـعة االقتصــ
ا   الـه ـــك أشــ ات ـب ة عن األزـم اجـم الـن ات  دـي ة التـح مواجـه

ــتباقي   ــتقبلية  المختلفة، بإطار النهج االســ والرؤية المســ
  . األصعدة منهجيات عمله على كافة    تتسم بها التي  

  
، وافق الصندوق خالل عام  اإلقراضي   ه ط نشا   إطار في  

لكل من المملكة  على تقديم خمسة قروض جديدة    2021
(قرض  الهاشمية  التونسية،  ي األردنية  والجمهورية  ن)، 

بقيمة   العربية،  مصر  وجمهورية  المغربية،  والمملكة 
بلغت   د.ع.ح.،    147.683إجمالية    نحو تعادل  مليون 

أمريكي مليون    623 احتياجات  ،  دوالر  تلبية  أجل  من 
االقتصادي   اإلصالح  جهود  ودعم  الطارئة  التمويل 

    والمالي في ظل التحديات الراهنة.  
  

 2021تتمـثل القروض التي تم الموافـقة عليها خالل عام 
  تعويضي أحدهما  للمملكة األردنية الهاـشمية    ين في قرـض

ــهـيل  اآل ، و مليون د.ع.ح.   14.770بقيـمة   خر ـبإـطار تســ
البيئة المواتية للمشــروعات الصــغيرة والمتوســطة  دعم  

ــة   د.ع.ح.   13.290ـبـقـيم ــي ـمـلـيون  ـتـعويضــ وـقرض   ،
ة   ة بقيـم ـــي ة التونســ ،  مليون د.ع.ح.   19.175للجمهورـي

ة   ل دعم البيـئ ــهـي إطـار تســ ة ـب ة المغربـي وقرض للمملـك
ـــطة بقيـمة   ــغيرة والمتوســ ــروعات الصــ المواتـية للمشــ

ضــي  ، إضــافة إلى قرض تعوي مليون د.ع.ح.   12.748
تم   مليون د.ع.ح.  87.7لجمهورية مصــر العربية بقيمة  
ــة   هذه القروض،    لثالثة من ســـحب المبالغ المخصـــصـ

خالل عام اآلخرين  لقرضـــين  على ا وســـيتم الســـحب  
  بعد استكمال إجراءات التعاقد. ،  2022

  
ــحب دفعات قروض  ــندوق على ســ كذلك وافق الصــ

ــير   ــاء، بناًء على س ــبق تقديمها للدول األعض تنفيذ  س
ك القروض ة بتـل دعوـم ــالح الـم بقيمـة  ،  برامج اإلصــ

ــدد،    مليون د.ع.ح.  95.925إجمالية بلغت   بهذا الصــ
ــية   ــحب الجمهورية التونسـ ــندوق على سـ وافق الصـ

هيل التصـحيح الهيكلي في الد فعة الثانية من قرض تـس
ــرفي الغـة  القطـاع المـالي والمصــ مليون    9.588  الـب

العربية قيمة الدفعة  ، وـسحب جمهورية مـصر د.ع.ح.
الثانية من قرض تسـهيل التصـحيح الهيكلي في قطاع 

فضالً    مليون د.ع.ح.،  65.775البالغة   مالية الحكومة
ة   دفـع ة اـل ة المغربـي ب المملـك ـــح ة على ســ عن الموافـق

تسـهيل التصـحيح الهيكلي في قطاع الثانية من قرض 
  مليون د.ع.ح.    20.562، البالغة  مالية الحكومة

  
التي قدمها الصـندوق لدوله    المعونة الفنيةبخصـوص  

، فقد غطت المجاالت ذات  2021األعضاء خالل عام  
ــطـته مـثل تطوير البنـية التحتـية   ـــلة ـبأنشــ للقـطاع  الصــ

ــندات الحكومية ــواق الســ ــرفي وأســ ،  المالي والمصــ
ة   دول العربـي ــمول  على  وتعزيز ـقدرات اـل تحقيق الشــ

ــمول المـال التي ي ادرة الشــ إطـار مـب اهـا  المـالي ـب تبـن
ــندوق،   وتطوير وتعزيز القدرات في مجال إعداد  الص

ــةاإلحصــــــاءات   ــات    االقتصــــــادي المنهجي وتطبيق 
ــة   ــةاإلحصــــــائي ــدولي ــة  ال العربي ــادرة  المب ــإطــار  ب  ،

وغيرها من المجاالت  لإلحصــــاءات "عربســــتات"،  
  ذات الصلة.  

  
اعدات الفنية المقدمة منه  ركز الصـندوق، بإطار المـس

، على األنشــــطة  2021 خالل عام   للدول األعضــــاء
ــميم البرامج،   ــات، وتصــ ـــياســ المتعلـقة بتطوير الســ
تـطبيق   عـلى  القــدرات  ــة  وتـقوي ــارات،  الـمه وتـعزيز 
وتنفيذ وقياس كفاءة الســياســات، إضــافة إلى التطوير  
ــاعد على تحســين جودة تصــميم   ــســي، بما يس المؤس
ووضـــع برامج اإلصـــالح والتصـــحيح الهيكلي، من 

  السياسات االقتصادية، وتوجيه    األوضاعأجل إصالح  
  نحو تحقيق األهداف التنموية المنشودة.

  
ــع في  ــاطاته المتعلقة بالتوسـ ــندوق نشـ كما كثف الصـ

المـاليـة   التقنيـات  ــتخـدام  في المجـاالت  الحـديثـة  اســ
االقتصــادية، والمالية، والمصــرفية، وتعزيز قدرات  
ادة من التـجارب   ــتـف اـلدول العربـية في تطبيقـها واالســ

ــتمرار في العالمي ــافة إلى االسـ ة في هذا المجال، إضـ
تقديم الدعم من خالل أنشطته الرامية لتطوير األنظمة 

  المالية في الدول العربية.   
  

في إنجاز    2021اســتمر الصــندوق خالل عام كذلك،  
ة لمجلس مـحافظي  المـهام المرتبـطة ـبدوره ـكأـماـنة فنـي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة  

ة للـجان وفرق العـمل المنبثـقة عـن .  هلتولي األـماـنة الفنـي
ة لمجلس   ة الفنـي دوق مهـام األمـاـن ـــن كمـا يتولى الصــ

  وزراء المالية العرب.
  

لنشاط   القدرات،  بالنسبة  وبناء  به  التدريب  يقوم  الذي 
الصندوق من خالل معهد التدريب وبناء القدرات التابع  

بحيث  ،  2021تصميم البرنامج التدريبي لعام  له، فقد تم  
باالعتبار    ،19- كوفيد   بجائحة المرتبطة    التحديات   يأخذ 

تداعيات  من  عنها  ترتب  مع  وما  التعامل  وكيفية   ،
الجائحة،  من  التعافي  مرحلة  خالل  حيث    المستجدات 

الدورات من    الصندوق ن  تمك  جدولة  تعذر    إعادة  التي 
، حيث  2020عقدها خالل فترة اإلغالق التي شهدها عام  

دورة تدريبية، "عن بُْعد".     52عقد   2021تم خالل عام  
ً   1,521استفاد منها       . من الكوادر الرسمية العربية   متدربا

ــتفيدين من الدورات التدريبية   ــل عدد المسـ بذلك، وصـ
، وحتى نهاية عام ه ئ إنشــــا ، منذ  الصــــندوق التي قدمها 

   متدرباً.    15,559، إلى  2021
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ــة  نســـــب قــارـير   بــاـل ـت ـل مــل  ،  ـل ـع اـل ـحوث  وأوراق  ـب واـل
ــات  ــرات    ، والدراس ــادية  والكتب،  والنش واألدلة اإلرش

بلغ فقد    ، 2021التي أصــــدرها الصــــندوق خالل عام 
قضــايا    تناولت إصــداراً   28، منها إصــداراً  82عددها  

ــاـلي   م اـل ــاع  اـلـقط ـطوـير  ـت ـب ـتـخـتص  ــات  ــوع وـموضــ
فضـــالً عن االســـتقرار المالي في الدول    والمصـــرفي 

    . العربية 
  

ـــندوق إلى   ــدارات الصــ في    ه تعزيز جهود ـهدـفت إصــ
متخذي القرار وـصناع الـسياـسات االقتـصادية  مـساعدة  

،  اهتمامات دوله األعضـاء، ومواكبة العربية في الدول  
  .  ) 2025- 2020(   للفترة في إطار استراتيجيته  

  
ــمنت اإلصــــدارات   ً  19كما تضــ ، هدفت  كتيباً تعريفيا

  لزيادة الوعي االقتصادي والمالي لدى النشء العربي.  
  
فقد    ، مجال االســتثمار   صــندوق في ما يخص نشــاط ال في 

  على مســــتوى عالٍ  2021خالل عام  حافظ الصــــندوق  
اً   ــبـي ة  نســ دول العربـي ة من اـل ألرصـــــدة الودائع المقبوـل

واصـل الصـندوق    الـستثمارها نيابةً عنهم. كما األعـضاء  
حافظة م   إتباع سـياسـة واسـتراتيجية اسـتثمار نهجه في  

تلتزم    ، في إدارة أموال ومخاطر المحافظ االســـتثمارية 
ازل  بمقررات   ت في  ،  مـخاطر ال إلدارة  )  III( ـب ســـــاهـم

ــتثمر و  ــتمر اال حماية رأس المال المسـ في تحقيق  ار  سـ
ــتوى الكلي  ــتقرة على المســ مســ ة  د إيجـابـي مع    ، عواـئ

    المحافظة على نسب متدنية من المخاطر االستثمارية. 
  

كما اســتمر الصــندوق ضــمن نشــاطه االســتثماري في  
إضــافة إلى نشــاطه في اســتثمار  توظيف موارده الذاتية،  

جزء من أموال برـنامج تموـيل التـجارة العربـية، واألموال  
ــة   العربي للمنظمــات  الموحــد  ــاب  الحســـ في  المجمعــة 

إلشــراف على الجزء المدار من  وكذلك ا   ، المتخصــصــة 
وفقاً لســياســة واســتراتيجية االســتثمار    ، أطراف خارجية 

  المعتمدة إلدارة كل منها. 
  

ــمال   ــندوق في رأس ــاهمة الص برنامج  بخصــوص مس
ل التـجارة العربـية  د  تموـي ات التي  ، فـق ة الطلـب بلـغت قيـم

  ديســـمبروحتى نهاية   وردت إلى البرنامج منذ إنشـــائه 
لتمويــل    ، مليــار دوالر أمريكي   19.4، حوالي  2021

ا حوالي   ة قيمتـه ات تجـارـي ــفـق ار دوالر   25.6صــ ملـي
ملـيار   18.9وافق البرـنامج على تموـيل  حـيث  أمريكي،  

  الفترة خالل   دوالر أمريكي، كما بلغت قيمة الـسحوبات 
  مليار دوالر أمريكي.  18.3حوالي    ة المذكور 

  
  
  
  

  
        اإلقراضنشاط الصندوق في مجال 

 
ــائــه،   إنشـــ بــاتفــاقيــة  المحــدد  من دوره  يعمــل  انطالقــاً 

ــي، على دعم  ــاطه اإلقراضـ ــندوق، من خالل نشـ الصـ
العربية  الدول    والهيكلي في برامج اإلـصالح االقتـصادي  

األعضـــاء، في المجاالت ذات الصـــلة بمهامه، وتقديم  
ــرـعة   الســ ــميم ـهذه البرامج، ـب اـلدعم الفني الالزم لتصــ

ــبتين، بهدف   ــاء ال والكفاءة المناســ ــاعدة على إرســ مســ
ــاد الكلي، ومعالجة اختالالت   ــتقرار االقتص مقومات اس

جهود الرامية إلى تنفيذ  ال موازين المدفوعات، ومســـاندة  
ــالحات المطلوبة   ــين  اإلص في عدد من القطاعات لتحس

دام الموارد، وتعزيز فرص تحقيق النمو   ــتـخ اءة اســ كـف
االقتصــادي الشــامل والمســتدام. كذلك، يســاهم النشــاط  
اإلقراضـي للصـندوق بشـكل أسـاسـي في تحقيق أهداف  

، من خالل تســخير  2025  - 2020اســتراتيجيته للفترة  
إمكاناته وتطويرها باســـتمرار لتتواكب مع االحتياجات  

  المتغيرة والمتنامية لدوله األعضاء. 
  
   

  أنواع القروض والتسهيالت 
  

تتـضمن القروض والتـسهيالت التي يوفرها الـصندوق  
ــتين، رئيســ المجموعــة    مجموعتين  قروض  ــهم  تســ

مـعالـجة االختالالت في موازين ـمدفوـعات األولى في  
دول   دم قروض    في حين  األعضــــاء،اـل المجموـعة  تـق

لـدعم   انيـة  ــالحـات في  الـث عـدد من القطـاعـات  إصــ
  .االقتصادية

  
ــهيالت التي يوفرها الصــندوق  تتمثل   القروض والتس

الــدول   في موازين مــدفوعــات  لمعــالجــة االختالالت 
ــاء، في: القرض التلـقائي، والقرض الـعادي،   األعضــ

د،   ــيووالقرض الممـت ل  القرض التعويضــ ــهـي ، وتســ
  .  السيولة قصير األجلالنفط، وتسهيل  

  
يُقدم للمســـاهمة في تمويل    للقرض التلقائي،بالنســـبة  

ــو   ة العضــ دوـل العجز الكلي في ميزان مـدفوعـات اـل
ة من اكتتـابهـا في   75وبحجم ال يزيـد عن   في المـاـئ

ــندوق المدفوع بعمالت قابلة للتحويل.   ــمال الصـ رأسـ
ــترط   ــنوات، وال يشــ يبلغ أـجل ـهذا القرض ثالث ســ

تفاق الدولة العضـــو المقترضـــة مع للحصـــول عليه ا
الصـندوق على برنامج تصـحيحي لتخفيف العجز في 

  ميزان المدفوعات.
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يقدم للدولة العضـو المؤهلة  ف  للقرض العادي،بالنسـبة  
ا من الموارد عن   اجتـه د ـح ا تزـي دـم   75لالقتراض عـن

بــالعمالت القــابلــة   المــدفوع  في المــائــة من اكتتــابهــا 
دود   ك في ـح ل، ذـل اب    100للتحوـي ة من اكتـت اـئ في الـم

ل،   ة للتحوـي ابـل العمالت الـق دفوع ـب ــو الـم ة العضــ اـلدوـل
ــى ــيعه، بحد أقصــ   ، في المائة  175 حيث يمكن توســ

ــول   ــترط للحصـ ــافة حدود القرض التلقائي. يشـ بإضـ
ــو المقترضـــــة على  ة العضــ دوـل اق مع اـل ه االتـف علـي
ــريانه لفترة ال تقل عن  برنامج تصــحيح مالي يمتد س

ات واإلجراءات المـضمنة في ـسنة. وتـستهدف الـسياـس
ـهذا البرـنامج العـمل على إـعادة التوازن الـمالي بـهدف  
تخفيض العجز في ميزان المدفوعات. تسـدد كل دفعة 
ــنوات من  العــادي خالل فترة خمس ســ من القرض 

  .تاريخ سحبها
  

ــو  ف  القرض الممتـد،فيمـا يخص   ة العضــ دوـل لـل دم  يـق
ة وجود عجز مزمن في  ة لالقتراض في حـاـل المؤهـل
ـفي  ـكـلي  ـهـي ـخلــل  ـعن  نــاـجم  ــات،  ــدـفوع اـلم ـمـيزان 
اقتـصادها. ويـُشترط لتقديم القرض، االتفاق مع الدولة  
امل يغطي  العضـو على برنامج تصـحيح اقتصـادي ـش
ــنتين. ويـقدم القرض الممـتد   فترة زمنـية ال تـقل عن ســ

دود   ــو    175بـح ة العضــ دوـل اب اـل ة من اكتـت اـئ في الـم
ابـلة للتحوـيل، ويم ــيـعه  الـمدفوع ـبالعمالت الـق كن توســ

ــاـفة ـحدود    250إلى   ــى، ـبإضــ في الـماـئة، كـحد أقصــ
ــبع   ــدد ـكل دفـعة مـنه خالل ســ القرض التلـقائي. وتســ

  .سنوات من تاريخ سحبها
  

يُقدم لمـساعدة الدولة  ف  بالقرض التعويـضي،فيما يتعلق  
ميزان   في  التي تعــاني من موقف طــارئ  ــو  العضــ
ــادراتـها   الـمدفوـعات، ـناتج عن هبوط في ـعاـئدات صــ

ــل في قيمــة من الســ كبيرة  والخــدمــات و/أو زيــادة  ع 
ـتردي   ـنـتـيجــة  ــة،  اـلزراـعي ــات  اـلـمـنـتج ـمن  وارداـتهــا 
مســـتويات اإلنتاج المحلي من المحاصـــيل الزراعية.  
ل   أـج دم ـب ذي يـق ذا القرض، اـل ــى لـه د األقصــ يبلغ الـح

ــنوات،   اب    100ثالث ســ ة من اكتـت اـئ ة  في الـم دوـل اـل
  العضـــو المدفوع بالعمالت القابلة للتحويل. يُشـــترط 

أن يكون كالً من   على القرض التعويضــيللحصــول  
الواردات   في  ــادة  الزي أو  ــادرات  الصــــ في  الهبوط 

 ً ا ومؤقـت اً  طـارـئ ة أمراً  يســـــدد مبلغ القرض    .الزراعـي
  خالل ثالث سنوات من تاريخ السحب.

  
ــهيل النفطفيما يخص   ــائه،  تســ بناًء على   فقد تم إنشــ

، الذي  2007) لســـنة  3قرار مجلس المحافظين رقم (
ــاده   اعتم ــديرين  تم  الم مجلس  ــة  ــي توصــ على  ــاًء  بن

نة  1التنفيذيين الواردة بقراره رقم ( كآلية   ،2007) لـس
ــنوات من بدئها،  إقراض مؤقتة  لتوفير  لمدة خمس ســ

ار   ـــع اع أســ ارتـف أثرة ـب دول األعضـــــاء المـت دعم لـل اـل

ا  الواردات المنتجــات  الطبيعي،  من  ــاز  والغ ــة  لنفطي
ــبة التي   ــالحات المناسـ ــاعدتها على تنفيذ اإلصـ ومسـ
ة.   ارجـي ات الـخ ة الصـــــدـم ا على مواجـه درتـه تعزز ـق
ــمـنت القواـعد المنظـمة لمنح القروض في إـطار   تضــ

يُقدم التســــهيل للدول المؤهلة بحد  تســــهيل النفط، أن  
ــى ـقدره   اب الـمدفوع    100أقصــ اـئة من االكتـت في الـم
ــى  بالعمالت القاب لة للتحويل، ويمكن تقديمه بحد أقصـ

العمالت    200يبلغ   ة من االكتـتاب الـمدفوع ـب اـئ في الـم
ــو مع  ــريـطة اتـفاق اـلدوـلة العضــ الـقابـلة للتحوـيل، شــ
الـصندوق على تنفيذ برنامج إـصالحي. يـسدد القرض  
ا أربع   ل النفط خالل فترة أقصـــــاـه ــهـي في إـطار تســ

    سنوات من تاريخ السحب.
  

المــ رقم (بموجــب قرار مجلس  التنفيــذيين  )  2ديرين 
ــنة   ، تم الموافقة  2017مارس    13، بتاريخ  2017لسـ

تســـهيل النفط  على توصـــيات لجنة القروض باعتبار  
ة إعـادة العمـل   ه، والنظر في إمكـانـي منتهي العمـل ـب
بالتســهيل مســتقبالً بحســب تطورات أســعار النفط في 

موافقة مجلس المحافظين على بعد  األسـواق العالمية،  
  العمل به.  إعادة 

  
يمثل آلية  ف، بتسـهيل السـيولة قصـير األجلفيما يتعلق  

ة  إقراض لمســــاـعدة اـلدول األعضــــاء على مواجـه
ـــبب التطورات في   تـحدـيات ــيوـلة بســ مؤقـتة في الســ

دم القروض في إـطار  ة. تـُق المـي ة الـع الـي ــواق الـم األســ
تراط االتفاق مع  ريعة ودون اـش هيل بإجراءات ـس التـس

بحد  إصالح، ذلك  الدولة العـضو المؤهلة على برنامج 
ــى يبلغ   دفوع    100أقصــ اب الـم ة من االكتـت اـئ في الـم
لقرض دفعة ـسحب مبلغ ا  للتحويل، ويتم بعمالت قابلة  

ــو   ــب رغبة الدولة العضــ واحدة أو على دفعات حســ
المقترضــة، وتســدد كل دفعة منه بعد ســتة أشــهر من 
تاريخ ســحبها، مع إمكانية تمديد األجل نفســه لمرتين  

    .كحد أقصى
  

ــير األجل   ــيولة قصـ ــهيل السـ تم  جدير بالذكر، أن تسـ
هإنشــــا اًء على قرار مجلس المـحافظين رقم (  ـئ )  4بـن

ـــنة   ـما تم اعتـماد القواـعد المنظـمة للعـمل . ك2009لســ
ــهـيل بموـجب قرار مجلس الـمديرين التنفـيذيين   التســ ـب

) ــنــة  13رـقم  لســ ـمـجـلس  2009)  ـقرار  ـبـموجــب   .
) رقم  التنفيــذيين  تمــت  و  ،2017  لعــام )  2المــديرين 
لفترة مؤقتة تمتد  بالتســـهيل  الموافقة على تمديد العمل 

ــهـيل   ــنوات، والنظر بـعدـها في تفعـيل التســ لثالث ســ
ــ ـفة دائـمة أو ـمد العـمل ـبه لفترة مؤقـتة أخرى أو  بصــ

  إيقاف العمل به.
  

اـلثــاـنيــةأمــا   ــاـلـقروض    اـلـمـجـموعــة  ب ـتـتـعـلق  اـلـتي 
عدد من اإلصــالحات في والتســهيالت المتاحة لدعم  
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ــادية، فتشـــمل تســـهيل التصـــحيح   القطاعات االقتصـ
ــهـيل    الهيكلي ــرفي، وتســ في القـطاع الـمالي والمصــ

، وتســهيل  مالية الحكومةالتصــحيح الهيكلي في قطاع 
ــهـيل   ــالح التـجاري، وتســ ة    دعم اإلصــ ة المواتـي البيـئ
  .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

  
بدأ العمل به في   الهيكلي،لتسـهيل التصـحيح  بالنسـبة  

ز القروض المـقدـمة في إـطاره  1998ـعام   ، حـيث تَُرّكِ
ــاء   على دعم اإلصـــالحات التي تنفذها الدول األعضـ
المقترضـة في القطاع المالي والمصـرفي، وفي قطاع 
ــترط لتقديم القروض في إطار هذا   مالية الحكومة. يُش
التسـهيل، أن يكون العضـو المقترض قد بدأ بمباشـرة  

ــ ـــباً من جهود اإلصــ الح الهيكلي، وحقق ـقدراً مـناســ
ــتقرار االقتصــــادي الكلي. يُمنح التســــهيل بعد   االســ
االتفاق على برنامج إـصالح هيكلي يـشرف الـصندوق  

  على متابعة تنفيذه.  
  

تم  )  4/2009بموجـب قرار مجلس المحـافظين رقم (
القطاع المالي والمصرفي،  الفصل بين شقي التسهيل (

يبلغ الحد األقـصى لالقتراض  ) لوقطاع مالية الحكومة
في المائة من اكتتاب العضــــو    175كل شــــق بإطار 

ــدد ـكل دفـعة  الـمدفوع ـبالعمالت الـقابـلة للتحوـيل، وتســ
  من القرض على مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها.  

  
ــوص   ــالح  بخصـ ــهيل اإلصـ الذي أقره    ،التجاريتسـ

ــندوق في عام   ، من أجل  2007مجلس محافظي الصـ
توفير الدعم للدول األعضـاء لمواجهة األعباء التي قد  

ات وإجراءات اإلصـالح التجاري،  تترتب   ياـس على ـس
ــرورـية لرفع ـقدرتـها على  ــالـحات الضــ ودعم اإلصــ
االســـتفادة من القروض التي تقدمها األســـواق المالية  

ــة ــدولي ــل   ،ال العم فرص  وخلق  النمو  تعزيز  ــدف  به
في المائة   175المنتج. يُقدم التـسهيل بحد أقـصى قدره  

ــو الـمدفوع  اـلدوـلة  من اكتـتاب   ـبالعمالت الـقابـلة  العضــ
اق معهـ ل، بعـد االتـف ــالح    اللتحوـي امج إصــ على برـن

الصـندوق متابعة تنفيذه. تسـدد  ، يتولى  هيكلي مناسـب
ــنوات من  ة ســ ة من القرض على ـمدى أربـع ـكل دفـع

  تاريخ سحبها.  
  

دعم البيئة المواتية للمـشروعات   لتـسهيلأما بالنـسبة  
ــتحدثه الصــندوق في الصــغيرة والمتوســطة،   فقد اس

، لدعم اإلصالحات في قطاع المشروعات  2016م  عا
ه   ة اـلدور اـلذي تلعـب ـــطة، ألهمـي ــغيرة والمتوســ الصــ
ة النمو   ذا القـطاع في دفع عجـل ة بـه امـل ــرـكات الـع الشــ
االقتصــــادي وتوفير فرص العمل. تقدم القروض في 

ــهـيل بـحدود   في الـماـئة من االكتـتاب    100إـطار التســ
ــد د ـكل دفـعة الـمدفوع ـبالعمالت الـقابـلة للتحوـيل، وتســ

  من القرض على مدى أربع سنوات من تاريخ سحبها. 

  
  التزامات القروض القروض الجديدة وطلبات  

  
خمس طلبات من الدول    2021تسلم الصندوق خالل عام  

دعم  العربية األعضــاء لالســتفادة من موارد الصــندوق، ل 
ــا   ــاه ـتـتـبن إصــــالح  ـبراـمج  ودـعم  ــدـفوعــات،  اـلم ـمـيزان 

اقتصـــادية مختلفة. بهذا الصـــدد،  في مجاالت   ات الحكوم 
ـــندوق،  وافق   ــة ،  2021ـعام    في الصــ  على تـقديم خمســ

اإلجمــاليــة   قيمتهــا  بلغــت  ــاء،  لــدولــه األعضـــ قروض 
ــين للمملـكة    ، مليون د.ع.ح.   147.683 تمثـلت في قرضــ

  14.770األردنـية الـهاشــــمـية أـحدهـما تعويضــــي بقيـمة  
، والثاني بإطار تســهيل دعم البيئة المواتية  مليون د.ع.ح. 

مليون   13.290للمـشروعات الـصغيرة والمتوـسطة بقيمة 
ــية بقيمة د.ع.ح.  ــي للجمهورية التونسـ ، وقرض تعويضـ

د.ع.ح.   19.175 ــة ـمـلـيون  اـلـمـغرـبي ــة  ـلـلـمـمـلك وـقرض   ،  
بإطار تســهيل دعم البيئة المواتية للمشــروعات الصــغيرة  

بقيمــة   د.ع.ح.   12.748والمتوســــطــة  وقرض  مليون   ،
ة بقيـمة   ة مصــــر العربـي    87.700تعويضــــي لجمهورـي

  مليون د.ع.ح. 
  

وافق الصـندوق على  بإضـافة قيمة القروض الجديدة التي  
ــاء  تـقديمـها   ـــيد    2021ـعام    في ـلدوـله األعضــ إلى رصــ

ــي في عام   ــاطه اإلقراضـ القروض المقدمة منذ بداية نشـ
اـلـتي  1978 اـلـقروض  ــة  ـقـيم ــاـلي  إـجم يصـــــل  واـفق  ، 

لدوله األعضــاء، حتى نهاية عام  على تقديمها  الصــندوق  
ار د.ع.ح.   2.8، إلى نحو  2021 ادل نحو    ، ملـي  11.3تـع

  مليار دوالر أمريكي. 
  

ــتـفادت أربع عشــــرة دوـلة   من القروض التي عربـية  اســ
ـــندوق، خالل الفترة   والـبالغ  ،  2021  - 1978ـقدمـها الصــ

)، ضــمن الملحق  1- قرضــاً. يبين الجدول (أ   196عددها  
)، تفاصيل هذه القروض، حسب السنوات والدول  1رقم ( 

  .المستفيدة 
  

   ) التوزيع النســــبي للقروض، حســــب 2يبين الشــــكل ( 
الفترة   خالل  ــا،  ــث  2021  - 1978أنواعه حي جــاءت ، 

ــدـفوعــات روض  اـلـق اـلم ـمـيزان  ــدـعم  ت (اـلـقروض    اـلـتي 
ائـية، والـعادـية  ـــية، والممـتدة) في مـقدـمة   ، التلـق والتعويضــ
منذ بداية  وافق الصـــندوق على تقديمها  التســـهيالت التي 

ــي في ـعام  ــاـطه اإلقراضــ ، وحتى نـهاـية ـعام  1978نشــ
في الـمائة من إجـمالي   56.7، بحصــــة بلـغت نحو 2021

ــهيل    تليها القروض الُمقَدَمة خالل تلك الفترة،   قروض تس
ــقـيه الـخاصــــين ـبالقـطاع الـمالي   ــحيح الهيكلي بشــ التصــ

 34.6بلغت   بحصــة والمصــرفي وقطاع مالية الحكومة،  
في   2.4في المائة، ثم تســـهيل اإلصـــالح التجاري بنحو 

طار القروض الممنوحة في إ  بلغت نســبة المائة، في حين 
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في المائة،    1.2حوالي  إلى إجمالي القروض  تسهيل النفط  
البيئة المواتية   دعم القروض المقدمة بإطار تـسهيل  نـسبة  و 

    في المائة.    5.2 نحو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  
  

) قيـمة وـعدد 1) ضــــمن الملحق رقم ( 2- يبين الـجدول (أ 
من الــدول   كــل دولــة  التي حصــــلــت عليهــا  القروض 

    األعضاء موزعة حسب أنواع القروض المقدمة. 

  
  

المشاورات الفنية مع الدول األعضاء بخصوص طلبات  
  القروض الجديدة، والسحب على القروض القائمة 

  
بوادر تحسـن في االقتصـادات العربية،    2021شـهد عام  

وبدء بعض االقتـصادات في تحقيق معدالت نمو إيجابية،  
ــير إلى دخولـها   مرحـلة التـعافي. على الرغم من  بـما يشــ
اإليجــابيــة  المــالي    ، المؤشــــرات  الحيز  ــيق  إال أن ضــ
ة   ات الحكومـي الموازـن ام  ـب أـم اً  ل تحـدـي ل  يمـث توفير التموـي

للحصــــول على اللـقاـحات لـتأمين مرحـلة التـعافي. ـكذـلك،  
كان قطاع المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة ومتناهية  

حـيث لم    ، ـبالـجائـحة الصــــغر من أكبر القـطاـعات المـتأثرة  
في ظل تلك في النشــاط  على االســتمرار    يقوى عدد منها 

التحديات دون دعم من الحكومات، وهو ما فاقم األوضاع  
  المالية التي تعاني باألساس من أوضاع غير مواتية.  

  
تقديم    2021واـصل ـصندوق النقد العربي خالل عام  كما  

الدعم المالي والفني للدول العربية األعضــاء لمســاعدتها  
ات  على   دـي ب على التـح ة، والتغـل ات األزـم داعـي اوز ـت تـج

ــخَّ  ــاـئل المرتبـطة بمرحـلة التـعافي، حـيث ســ   ر ـكاـفة الوســ
ه،  واألدوات   دـي ـل احـة  مع الظروف  المـت اســـــب  بمـا يتـن

  والمستجدات.   
  

ــندوق لكافة طلبات  ا بهذا   ــتجاب الصـ ــدد، اسـ الدول  لصـ
الخلل في ميزان المدفوعات،    بمعالجة المتعلقة    األعضــاء 

أو تمويل برامج إـصالح تتبناها هذه الدول لتعزيز قدرات  
ة   ــادـي ات االقتصــ اـع ة، القـط من األزـم األكثر تضــــرراً 

حيث   ، وتعزيز األوضـــاع المالية وزيادة منعة االقتصـــاد 
الدول  ها  ت قام الصــندوق بدراســة طلبات التمويل التي قدم 

من خالل إجراءات    االســــتـجاـبة لتـلك الطلـبات و ،  العربـية 
ـسريعة واـستثنائية، ـساهمت في تلبية  

التمويليــة  في الوقــت    االحتيــاجــات 
  .  وبالكيفية المناسبتين 

  
ــندوق   ــأن، أجرى الصـ في هذا الشـ
مقابالت ومشـاورات "عن بُْعد" مع  
ــدول   ال ـفي  اـلـمـعـنـيـين  ــؤوـلـين  اـلمســ
ــات   ــداعي ت على  للوقوف  ــة،  العربي
األزمـة على موازين المـدفوعـات،  

.  وتـشخيص الحاجة الطارئة للتمويل 
ـساـساً لالتفاق مع  أ المـشاورات  مثلت 

ــة حول عـناصــــر  اـلدول المقترضــ
برامج اإلصــالح التي يمكن تمويلها  
ـــندوق، والتي انطوت   بموارد الصــ
ـلـتـعزـيز   اإلـجراءات  ـمن  ـحزم  ـعـلى 
ا   ة، بـم داعـيات األزـم ا على مواجـهة ـت ــاداتـه ة اقتصــ ِمْنعـَ

ارات اال  عتيادية للنمو االقتصـادي  يؤهلها للعودة إلى المـس
  مرحلة ما بعد األزمة.   في الشامل والمستدام  

  
شـملت الدول التي تم إجراء مشـاورات معها بخصــوص  
طلبات االـستفادة من موارد الـصندوق، أو ـسحب الدفعات  

ائـمة  ة من القروض الـق ة    : ـكل من   ، المتبقـي المملـكة األردنـي
ــية، والمملكة الم  غربية،  الهاشــــمية، والجمهورية التونســ

  وجمهورية مصر العربية.  
  

االستفادة مجدداً    المملكة األردنية الهاشمية بالنسبة لطلب  
  تسلم الصندوق رسالة من معالي من موارد الصندوق، فقد  

محافظ البنك المركزي األردني، ومحافظ الصندوق عن  
المملكة األردنية الهاشمية، تتضمن طلب االستفادة مجدداً  

ين أحدهما تعويضي  في شكل قرض من موارد الصندوق  
المدفوعات  ميزان  عجز  تمويل  في  والثاني  للمساهمة   ،

الصغيرة   للمشروعات  البيئة المواتية  دعم  تسهيل  بإطار 
  . برنامج إصالح في القطاع المذكور   لدعم والمتوسطة  

  
الدائرة  أعدت  التعويضي،  القرض  لطلب  بالنسبة 
على  بناًء  القرض،  طلب  حول  تقريراً  االقتصادية 

لهذا   األردنيمن البنك المركزي  المعلومات المستلمة  
بُعد)   تشاوريعقد اجتماع  عن  فضالً  ،  الغرض (عن 

المعنيين   لمناقشة   المركزي البنك  في  مع  األردني، 
ميزا  شهدها   دفوعاتالم   ن تطورات  التي  والتحديات 
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كوفيد   األردني قتصاد  اال  جائحة  تداعيات  ، 19-جراء 
المالية  األوضاع  صعيد  على  التحديات  إلى  إضافة 

   .الداخلية والخارجية 
  

ة القروض   ا  تم عرض التقرير على لجـن اعـه خالل اجتـم
أوـصت اللجنة بالموافقة على   ، حيث 2021لعام   ) 3(  رقم 

ــمـية   تـقديم قرض تعويضــــي إلى المملـكة األردنـية الـهاشــ
ل   14.770بمبلغ   ا يمـث ار عربي حســــابي، ـم   مليون ديـن
العمالت    100  حوالي  دفوع ـب ا الـم ابـه ة من اكتـت اـئ في الـم

دفعة  الموافقة على ـسحب مبلغ القرض  ، وب القابلة للتحويل 
  ته.  بعد التوقيع على اتفاقي واحدة  

  
(   صـــــدر  رقم  ــذيين  التنفي ــديرين  الم مـجـلس  / 16قرار 

وافـقة على  ، ـبالم 2021أغســــطس    17)، بـتاريخ  2021
تقديم قرض تعويضـــي للمملكة األردنية الهاشـــمية بمبلغ  

مليون د.ع.ح.، وـكذـلك الموافـقة على ســـــحب    14.770
  مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته.  

  
ـسبتمبر    26ويـضي في تاريخ  توقيع اتفاقية القرض التع تم 

  . 2021أكتوبر    6بتاريخ   وسحب قيمته ،  2021
  

تفادة من  فيما يتعلق بطلب  مية االـس المملكة األردنية الهاـش
بإطار تسهيل دعم البيئة    موارد الصندوق في شكل قرض 

لدعم برنامج  المواتية للمـشروعات الصـغيرة والمتوـسطة  
، أجرت الدائرة االقتصــادية  إصــالح في القطاع المذكور 

ســلســلة من المشــاورات "عن بُْعد" مع الفنيين المعنيين  
ــمـية   ـبالمملـكة األردنـية  ــاور واالتـفاق حو الـهاشــ   ل ، للتشــ

يتم ،  نوايا ال بخطاب    ا تم تـضمينه   ، عناـصر برنامج إـصالح 
دعمه بموارد تســــهيل دعم البيئة المواتية للمشــــروعات  

  .  الصغيرة والمتوسطة 
  

حول طـلب القرض   ة تقريراً  ــادـي دائرة االقتصــ أـعدت اـل
لجنة القروض خالل  تم عرضه على    ، ونتائج المشاورات 

ا رقم (  ام  8اجتـماعـه ة    ، حـيث 2021) لـع ــت اللجـن أوصــ
برنامج اإلصــالح المتضــمنة في  الموافقة على عناصــر  ب 

النوايــا  و خطــاب  للمملكــة  ،  قرض  تقــديم  على  الموافقــة 
ــمية  في إطار تســـهيل دعم البيئة المواتية    األردنية الهاشـ

مليون   13.290  للمـشروعات الـصغيرة والمتوـسطة بمبلغ 
في المائة من حـصتها في    90دينار عربي حـسابي، يُمثّل 

لة للتحويل، لدعم  رأـسمال الـصندوق المدفوعة بعمالت قاب 
ــت اللجنة ب   .البرنامج المتفق عليه  الموافقة على  كما أوصـ

دفـعة األولى بمبلغ   ـــحب مبلغ القرض على دفعتين، اـل ســ
على    7.385 التوقيع  بعــد  يتم ســــحبهــا  مليون د.ع.ح.، 

بمبلغ   الثــانيــة  والــدفعــة  القرض،  مليون   5.905اتفــاقيــة 
فيذ  د.ع.ح.، يتم ـسحبها بعد وقوف الـصندوق على ـسير تن 

  برنامج اإلصالح المتفق عليه. 
  

على   ( بنــاًء  رقم  التنفيــذيين  المــديرين  مجلس  / 22قرار 
ــارـيخ  2021 ـبت ــاـلـم2021أـكـتوـبر   26)،  ب ـعـلى  ،  ــة  واـفق

) لـعام 8خالل اجتـماعـها رقم (   توصـــــيات لجـنة القروض 
المتعلقة بتقديم قرض للمملكة األردنية الهاشـــمية  ،  2021
تســهيل دعم البيئة المواتية للمشــروعات الصــغيرة  بإطار 

  ة توقيع اتفاقي  2021ديســمبر    09والمتوســطة، تم بتاريخ  
ـسحب الدفعة    2021ديـسمبر    17، كما تم بتاريخ  قرض ال 

  مليون د.ع.ح.     7.385األولى من القرض البالغة  
  

ــية،  الجمهوري فيما يخص  تســــّلم الصــــندوق  ة التونســ
رســـالتين من معالي محافظ البنك المركزي التونســـي،  
ومحافظ الصــندوق عن الجمهورية التونســية، تضــمنت  
الرســالة األولى طلب الحكومة التونســية ســحب الدفعة  
هيل التصـحيح   الثانية من القرض المتعاقد عليه بإطار تـس

م برنامج  الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي الذي يدع 
إصـالح في القطاع المذكور، في حين تضـمنت الرسـالة  
ــندوق في   ــتفادة مجدداً من موارد الصـ الثانية طلب االسـ
ـشكل قرض تعويـضي للمـساهمة في تمويل عجز ميزان 
المدفوعات، في ظل الظروف االســــتثنائية التي تمر بها  

، وما ترتب عنها  19- جراء تداعيات جائحة كوفيد الدولة  
  على ميزان المدفوعات. من تداعيات  

  
بالنســـبة لطلب ســـحب الدفعة الثانية واألخيرة من قرض  
تـسهيل التـصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصـرفي،  

قرار مجلس المديرين  المقدم للجمهورية التونسية بموجب  
مليون   23.968 قيمة ب   ، 2020) لســنة  15التنفيذيين رقم ( 

ــالح بالقطاع المذكور، يغطي    ، د.ع.ح.  لدعم برنامج إصـ
دوق    )، 2021يونيو    -   2020يونيو  ( الفترة   ـــن د الصــ عـق

ــاورات مع  "عن بُْعد"   ــلة من االجتماعات والمشـ ــلسـ سـ
ــية  ــير تنفيذ    المعنيين بالجمهورية التونسـ للوقوف على سـ

    . البرنامج 
  

تقرير حول ســـير تنفيذ برنامج  تم إعداد  في ضـــوء ذلك،  
المتمثـلة  ربـعة أل المتفق علـيه، بإطار مـحاوره ا   اإلصــــالح 

المــالي،    االبتكــار تعزيز  في   وتعزيز الشــــمول  المــالي، 
ــة   ــرـفي اـلمصــ ــة  ــاب اـلرق وـتـعزـيز  ــدـفع،  ال ـنـظم  وـتـطوـير 

قد   تبين أن الحكومة التونســية حيث ،  المالي   واالســتقرار 
ام  اصــــر البرـن ذ عـن ة لتنفـي ت بجهود حثيـث اـم إطـار ـق ـب ج 

  . المشار إليها الرئيسة    األربعة محاوره  
  

فيما يتعلق باـستجابة الـصندوق لطلب القرض التعويـضي  
الرابع المقدم من الجمهورية التونســــية، أعد الصــــندوق  
ــات   اـلـمـعـلوم ـعـلى  ــاًء  ـبن اـلـقرض،  ــب  ـطل ـحول  ـتـقرـيراً 

ــتلـمة   ،  لـهذا الغرض من البـنك المركزي التونســــي  المســ
الدائرة  بين (عن بُعد)   تـشاورية   ات عقد اجتماع فـضًال عن  

ة في   دوق و االقتصــــادـي ـــن دد من إدارات  الصــ ك  ـع البـن
 ن تطورات ميزا ، حيث تمت مناقشــة التونســي   المركزي 
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قتصــاد التونســي  والتحديات التي شــهدها اال   المدفوعات 
على صــعيد األوضــاع    19- جراء تداعيات جائحة كوفيد 

    . المالية الداخلية والخارجية 
  

على لجـنة القروض  ين المشــــار إليهـما  عرض التقرير تم 
ا رقم  اعـه ام    ) 1(   خالل اجتـم ــت  2021لـع ، حـيث أوصــ

باعتبار تنفيذ برنامج اإلصـــالح في القطاع المالي    اللجنة 
)، المتفق  2021يونيو    -   2020يونيو  ( لفترة  والمصرفي ل 

علـيه والـمدعوم بقرض تســــهـيل التصــــحيح الهيكلي في  
لى سـحب الدفعة  القطاع المصـرفي مرضـياً، والموافقة ع 

    د.ع.ح. مليون    9.588الثانية من القرض، البالغة  
  

تعويضــي  على تقديم قرض  كما أوصــت اللجنة بالموافقة  
،  د.ع.ح. مليون    19.175بمبلغ  رابع للجمهورية التونـسية  

العمالت    100  ـما يمـثل  ا الـمدفوع ـب ابـه في الـماـئة من اكتـت
دفعة    الموافقة على ســحب مبلغ القرض ، و القابلة للتحويل 

  ته.  بعد التوقيع على اتفاقي واحدة  
  

ــبة لقرض  ــحيح الهيكلي في القطاع  بالنسـ ــهيل التصـ تسـ
، فقد تم ســحب الدفعة الثانية منه بقيمة المالي والمصــرفي 

د.ع.ح.،    9.588 ــارـيخ  ـمـلـيون  ـفي  2021ـيوـلـيو   15ـبت  ،
اعتماد المدير العام رئيس مجلس اإلدارة لمحضـر  ضـوء  

   . 2021) لعام 1( اجتماع لجنة القروض رقم 
  

لقرض التعويـضي، فقد ـصدر بالتمرير قرار فيما يتعلق با 
 ) رـقم  ــذـيـين  اـلـتـنـفي ــدـيرـين  اـلم ــام  14ـمـجـلس  ـلع  (2021  ،

بالموافقة على تقديم قرض تعويـضي للجمهورية التونـسية  
ة   وســـــحب مبلغ القرض  مليون د.ع.ح.،    19.175بقيـم

 2021يوليو   28دفعة واحدة بعد توقيع اتفاقيته. تم بتاريخ 
  5ســـــحب مبلغ القرض بـتاريخ  و توقيع اتـفاقـية القرض،  

  .   2021أغسطس  
  

الـصندوق  متابعة في ـسياق  و ،  للمملكة المغربية بالنـسبة  
ــير تنفيذ برنامج اإلصــالح المتفق عليه ل  مع المملكة  س

الــذي  المغربيــة  الفترة  ،  مــايو   -   2020مــايو  ( يغطي 
من ال 2021 دم  القرض المـق دوق  )، والمـدعوم ـب ـــن صــ

ــحيح الهيكلي في قـطاع  ــهـيل التصــ للمملـكة ـبإـطار تســ
ــة،   الـحـكوم ــة  ــالي ــب  م ــدـيرـين  قرار  بـموج الم مـجـلس 

ـــحب   ى نص عل   الذي )،  2020/  14رقم (   التنفـيذيين  ســ
ـعـتـين،   دـف ـعـلى  اـلـقرض  ـبـمـبـلغ  ـمـبـلغ  األوـلى  ــة  ــدـفع ال

ــحبها بعد التوقيع على   30.844 مليون د.ع.ح.، يتم سـ
انـية بمبلغ   دفـعة الـث اقـية القرض، واـل مليون    20.562اتـف

ــير   ــندوق على س ــحبها بعد وقوف الص د.ع.ح.، يتم س
ــالح المتفق علـيه.  ة  اتـفاقـيتوقيع  تم    تنفـيذ برـنامج اإلصــ

ايو    23في  القرض   ة  2020ـم دفـع ـــحب اـل ا تم ســ ، كـم
  .  2020يونيو   5لى من القرض المذكور في  األو 

  

تم التواصــل مع المســؤولين بالمملكة المغربية للحصــول  
على البيانات والمعلومات واإلحصـــاءات التي تمكن من  
ــالح المتفق عليه،   ــير تنفيذ برنامج اإلص الوقوف على س

ــاورية   "عن بُْعد" كما تم عقد مجموعة من اللقاءات التشــ
ــير  ــة  للوقوف على سـ ــًال عن مناقشـ تنفيذ البرنامج، فضـ

ــة   الحكومي والجهود  ــة،  الكلي ــة  االقتصـــــادي التطورات 
ــاتـها على  19- كوفـيد   لمواجـهة ـتداعـيات ـجائـحة  ، وانعـكاســ

      األداء االقتصادي.  
  

ــادية تقريراً حول   في ضـــوء ذلك، أعدت الدائرة االقتصـ
مثلة في  ، المت ربعة ســير تنفيذ البرنامج، بإطار محاوره األ 

تعزيز عملـيات إـعداد وتنفـيذ الموازـنة الـعاـمة، ورفع كـفاءة 
ــريبية،   ــفقات العمومية، وتطوير اإلدارة الضـ إدارة الصـ

  .  وتعزيز إدارة الدين العام 
  

ار  ،  البرنامج تنفيذ  أن  للصـندوق  تبيّن   بإطار المحاور المـش
 ً ا ـــي ا مرضــ ة  ،  إليـه دـماً في تنفـيذ ـغالبـي حـيث ـكان هـناك تـق

  اإلجراءات.   
  

ه  عرض  تم   ــار إلـي على لجـنة القروض،  التقرير المشــ
ــت    ، حـيث 2021لـعام    ) 6(  خالل اجتـماعـها رقم  أوصــ

اللجنة باعتبار تنفيذ برنامج اإلصـــالح في قطاع مالية 
ة للفترة (  ايو  الحكوـم ايو    -   2020ـم )، المتفق  2021ـم

عليه والمدعوم بقرض تســهيل التصــحيح الهيكلي في  
ــياً، والموافقة على ســـحب   قطاع مالية الحكومة مرضـ

دفعـة الثـانيـة من القرض، البـالغـة   مليون    20.562اـل
    . ينار عربي حسابي د 
  

اعتماد المدير العام رئيس مجلس اإلدارة لمحضــر  بعد 
 ) رقم  القروض  لجنــة  ومــا  2021) لعــام  6اجتمــاع   ،

المنوه عنها   تضـــمنه من توصـــيات، تم ســـحب الدفعة 
  .  2021سبتمبر  29بتاريخ  

  
تســلم الصــندوق رســالة من معالي على صــعيد آخر،  

وزير االقتصــاد والمالية وإصــالح اإلدارة في المملكة 
ـــندوق عن المملـكة المغربـية،   المغربـية، ومـحافظ الصــ
موارد   من  ــتفــادة  االســ بالده  رغبــة  عن  فيهــا  يُعرب 
الصـــندوق في شـــكل قرض بإطار تســـهيل دعم البيئة  
المواتية للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة لدعم  

  برنامج إصالح في القطاع المذكور. 
  

ــتـجاـبة   ــل  لـهذا ا اســ اجتـماـعات  وعـقد  لطـلب، تم التواصــ
ــاورـية "عن بُعـْد"، مع   المملـكة المغربـية  في  المعنيين  تشــ

ــالح، يتم  ــر برنامج إصـ ــاور واالتفاق حول عناصـ للتشـ
دعمه بموارد تســــهيل دعم البيئة المواتية للمشــــروعات  

نوايا. أعدت  ال الـصغيرة والمتوـسطة، تم تـضمينه بخطاب  
الدائرة االقتـصادية تقريراً حول الطلب، اـستناداً إلى نتائج  
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اـلـفـنـيـين   اـلزـمالء  ـمع  ـفي  اـلـتواصـــــل  ــة  اـلـمـعـنـيـين  اـلـمـمـلك
ة،   ات واإلحصــــاءات التي المغربـي ات والمعلوـم اـن والبـي

  غرض دراسة طلب القرض. ب الدائرة  عليها  حصلت  
  

القروض  لجنة  على  التقرير  عرض  اجتماعها    تم  خالل 
بتاريخ  ،  2021لعام  )  10(   رقم  ديسمبر    07المنعقد 

اللجنة ،  2021 أوصت  عناصر  ب   حيث  على  الموافقة 
الموافقة  ، وب النوايا برنامج اإلصالح المتضمنة في خطاب  

على تقديم قرض للمملكة المغربية في إطار تسهيل دعم  
بمبلغ  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  المواتية    البيئة 

البرنامج    12.748 لدعم  حسابي،  عربي  دينار  مليون 
الموافقة على سحب مبلغ  كما أوصت اللجنة ب   .المتفق عليه 

مليون   7.648القرض على دفعتين، الدفعة األولى بمبلغ  
بعد التوقيع على اتفاقية القرض، والدفعة    تصرف د.ع.ح.،  

مليون د.ع.ح.، يتم سحبها بعد وقوف    5.100الثانية بمبلغ  
  الصندوق على سير تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق عليه. 

  
قرار مجلس المديرين   2021ديســمبر    12صــدر بتاريخ  

رقم (  على    2021) لعـام  23التنفيــذيين  الموافقـة  تقــديم  ـب
ة   ل دعم البيـئ ة في إطـار تســــهـي ة المغربـي قرض للمملـك
ة للمشــــروـعات الصــــغيرة والمتوســـــطة بمبلغ    المواتـي

ــابي   12.748 ــحبه على  ،  مليون دينار عربي حسـ يتم سـ
  جنة القروض.  دفعتين كما هو موضح بتوصيات ل 

  
ـصندوق  ال تـسّلم  فقد جمهورية مـصر العربية،  ل أما بالنـسبة  

ــاـلة  من مـعالي مـحافظ البـنك المركزي المصــــري    رســ
يُعرب ومحافظ الصـندوق عن جمهورية مصـر العربية،  

فيها عن رغبة بالده االســتفادة من موارد الصــندوق في  
الـسلبية  التداعيات واآلثار  لمواجهة    ـشكل قرض تعويـضي 

ــتها جائحة كوفيد  ــعية    19  - التي فرضـ ميزان على وضـ
وزير  . كما تسـلم الصـندوق رسـالة من معالي المدفوعات 

ــر   ــندوق عن جمهورية مصــ المالية ونائب محافظ الصــ
العربية تتضــمن طلب ســحب الدفعة الثانية واألخيرة من  
القرض المتعاقد عليه بإطار تـسهيل التـصحيح الهيكلي في  

  لحكومة. قطاع مالية ا 
  

فيما يخص طلب القرض التعويضي المقدم من جمهورية 
ــة الطـلب أـخذاً ـباالعتـبار  مصــــر العربـية،   فـقد تم دراســ

ة الـحديـثة في    التطورات  ــادـي ــر  االقتصــ جمهورـية مصــ
ناجمة بصورة أساسية عن تداعيات  والتحديات ال ،  العربية 

ــادي أثرت  التي  ،  19- ـجائـحة كوفـيد    ، على األداء االقتصــ
طلب الشـركاء  وخاصـة الوضـع الخارجي، نتيجة تراجع  

، ما أدى التجاريين الرئيســين على الصــادرات المصــرية 
ــادرات الســــلعـية والـخدمـية   حصــــيـلة تراجع  إلى     ، الصــ

ــاب التجاري    الميزان ذلك على    وانعكاس    الجاري   والحسـ
دفوـعات   لميزان  أثير الســــلبي على  الـم عن الـت ، فضــــالً 

  وضعية االحتياطيات األجنبية. 

مع المعنيين بكل  "عن بُْعد"  تم التواصل  من جهة أخرى،  
المصري،  المركزي  والبنك  المالية  وزارة  ن  أ بش   من 

تسهيل   قرض  من  واألخيرة  الثانية  الدفعة  سحب  طلب 
المقدم   الحكومة،  مالية  قطاع  في  الهيكلي  التصحيح 

قرار مجلس المديرين  لجمهورية مصر العربية بموجب  
مليون    153.475  ، بقيمة 2020) لسنة  1التنفيذيين رقم ( 

(د.ع.ح.)  حسابي  عربي  إصالح    ، دينار  برنامج  لدعم 
نَص القرار  ، حيث  2020ام  بالقطاع المذكور يغطي ع 

إليه   األولى    على المشار  دفعتين،  على  القرض  سحب 
د.ع.ح.   87.700بمبلغ   اتفاقية    ، مليون  توقيع  بعد 

بمبلغ  و القرض،   بعد    65.775الثانية  د.ع.ح.  مليون 
،  الوقوف على سير تنفيذ برنامج اإلصالح المتفق عليه 

سحب  و ، 2020يوليو   21توقيع اتفاقية القرض في تم  و 
         .  2020يوليو    29تاريخ  ب   ه من الدفعة األولى  

  
التواصــل مع المعنيين بكل من  ضــوء   في بهذا الصــدد، و 

وزارة الـمالـية والبـنك المركزي المصــــري للوقوف على  
ســــير تنفيذ البرنامج، أعدت الدائرة االقتصــــادية تقريراً  
حول سير تنفيذ البرنامج، بإطار محاوره الخمسة المتمثلة  

تعزيز عملـيات إعداد وتنفـيذ الموازنة الـعامة، وتطوير  في  
اإلدارة الضــريبية، وتعزيز إدارة المشــتريات الحكومية،  
وتعزيز منظومة الحماية االجتماعية، وتعزيز إدارة الدين  

، ـبإـطار تبيّن للصـــــندوق أن تنفـيذ البرـنامج   ، حـيث الـعام 
  المحاور المشار إليها، مرضياً.   

  
ــة طـلب ا عرض تم   لقرض التعويضــــي، وتقرير  دراســ

إليهمــا   ــار  المشـــ خالل  المتــابعــة  على لجنــة القروض، 
ا رقم  ام    ) 2(   اجتـماعـه ة 2021لـع ــت اللجـن   ، حـيث أوصــ

تعويضـــي لجمهورية مصـــر  على تقديم قرض  بالموافقة  
 مليون دينار عربي حسـابي، ما يمثل  87.7بمبلغ    العربية 
العمالت    100  حوالي  دفوع ـب ا الـم ابـه ة من اكتـت اـئ في الـم

الموافقة على سحب القرض بعد التوقيع  ، و لقابلة للتحويل ا 
  ته.  على اتفاقي 

  
ــالح في   ــت اللجنة باعتبار تنفيذ برنامج اإلصـ كما أوصـ

المتفق علـيه والـمدعوم    2020قـطاع ـمالـية الحكوـمة لـعام  
  بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة 

ً رْ مُ  والموافقة على ـسحب الدفعة الثانية من القرض،    ، ـضيا
  . ينار عربي حسابي مليون د   65.775البالغة  

  
ــر   بـعد اعتـماد الـمدير الـعام رئيس مجلس اإلدارة لمحضــ

، وما تضـمنه  2021) لعام 2اجتماع لجنة القروض رقم ( 
من توصــيات، تم ســحب قيمة الدفعة الثانية واألخيرة من  

في قطاع مالية الحكومة    قرض تـسهيل التـصحيح الهيكلي 
  . 2021أغسطس    12بتاريخ  
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أما بالنســبة للقرض التعويضــي، فقد صــدر قرار مجلس 
، بالموافقة على  2021) لعام 15المديرين التنفيذيين رقم ( 

بقيمة   إلى جمهورية مـصر العربية تقديم قرض تعويـضي  
وســـحب مبلغ القرض دفعة واحدة  مليون د.ع.ح.،   87.7

    اتفاقيته. بعد توقيع 
  
  

   السحب والسداد على القروض
  

خالل بلغ إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها 
ل    137.255حوالي    2021عـام   اـب مليون د.ع.ح.، مـق

  .  2020مليون د.ع.ح. خالل عام   208.309
  

  112.812قامت الدول المقترضــــة بتســــديد ما قيمته 
، تمثل أقساط قروض 2021خالل عام    ، مليون د.ع.ح. 

مقدّمة في الـسابق. في ـضوء ذلك، بلغ رـصيد القروض  
دول األعضـــــاء المقترضـــــة نحو  ة اـل ة في ذـم ائـم الـق

ام    ، مليون د.ع.ح.   596.436 ة ـع اـي ل  2021بنـه اـب ، مـق
  .2020هاية عام ، في ن مليون د.ع.ح.   569.692

  
تجدر اإلشارة إلى أن رصيد التعاقدات غير المسحوب 

نحو    قد  د.ع.ح.  24.160بلغ  في مليون  عام   ،  نهاية 
نهاية عام   ، فيمليون د.ع.ح.   114.180، مقابل  2021
(أ2020 الجدول  يُبّين  األرصدة 3-.   تفاصيل   (

القروض للدول   والتزامات المسحوبة وغير المسحوبة  
يُبّين 2021و  2020عامي    خاللالعربية   حين  في   ،

  .2021- 1978) تفاصيلها للفترة 4- الجدول (أ 
  
  

  المتأخرات 
   

ا فيـما يخص المـتأخرات   ــة  ف أـم ة المقترضــ تعتبر اـلدوـل
ــر  مـتأخرة متى ـما تـجاوزت ـمدة الـتأخير فترة اثـنا عشــ

  شهراً في سداد استحقاقات القروض القائمة بذمتها.   
  

ــمبر   ــب الموقف المالي بنهاية ديسـ هناك  ،  2021بحسـ
ة  ت في جمهورـي أخر في الســـــداد تمثـل أربع ـحاالت ـت

  ،والجمهورية العربية الســورية  ، الصــومال الفيدرالية 
بلغ مجمل وجمهورية السودان.    ، والجمهورية اليمنية 
  مليون د.ع.ح.    199.464المتأخرات حوالي  

  
، فقد بدأت التأخير منذ  جمهورية الصـومال فيما يخص 

المتــأخرات و ،  1984العــام   ــلــت    73.203إلى    وصــ
  . 2021بنهاية ديسمبر    ، . مليون د.ع.ح 

  

التأخر عن   ، فقد بدأ لجمهورية الســـورية ل أما بالنســـبة  
، وبلغ إجمالي  2011منذ ديســــمبر  ســــداد االلتزامات  

أخرات   ة ،  د.ع.ح. مليون    3.528حوالي  المـت في نهـاـي
    . 2021ديسمبر  

  
ا يخص   ة، فيـم ة اليمنـي ذ    الجمهورـي أخير مـن دأ الـت د ـب فـق

و   ـي وـن ي  2016ـي ــاـل م إـج غ  ـل وـب ــأـخرات  ،  ت ـم ي  اـل واـل ـح
   . 2021في نهاية ديسمبر  ،  مليون د.ع.ح.   70.936

  
ــودان فيـما يخص   عن ، فـقد ـبدأ الـتأخر  جمهورـية الســ

ــتحقاقات   ، وبلغ إجمالي  2020منذ أبريل  الوفاء باالســ
أخرات  اـية   ، مليون د.ع.ح.   51.797حوالي    المـت في نـه

    . 2021ديسمبر  
  

    
  أنشطة المعونة الفنية 

  المقدمة من الصندوق للدول األعضاء
 

الفنية    المشـورة حددت اتفاقية إنشـاء الصـندوق نشـاط  
ــبيل   ــائل التي يتم االعتماد عليها في س كأحد أهم الوس

ه دم  تحقيق أهـداـف ث يـق دوق  ، حـي ـــن دعم الفني الصــ   اـل
ــمية    للجهات ــاءالرسـ ، بغية تعزيز  في الدول األعضـ
في مجاالت رسم وتنفيذ السياسات االقتصادية  قدراتها  

ة   الـي ةوالـم ارـي ة والتـج دـي ات    ،والنـق ــالـح ذ اإلصــ وتنفـي
االقتصــادية، وتحقيق الشــمول المالي، وتعزيز األطر  

كما تـستهدف أنـشطة الـصندوق في مجال   اإلحـصائية.
ديم   ــورة تـق ة،    المشــ كمركز للتالقي    ه تعزيز دورالفنـي

والتشــاور لصــانعي الســياســات االقتصــادية والمالية  
ــيق مواقف الدول العربية، ووالنقدية في التعامل    تنســ

ــاداتهـا ات التي تواجـه اقتصـــ بمـا يحقق  ،  مع التحـدـي
  مصالحها المشتركة.

  
الدائم   التطوير  على  الصندوق  يحرص  الصدد،  بهذا 

  تقوية   الستراتيجيته، واستيفاء متطلبات   التنفيذي   لإلطار 
وتعزيز   الهيكلي   البناء    التنظيمّية   الوحدات   للصندوق، 

من   الفنية،   الجوانب   في   المختصة    في  التقدّم   واالستفادة 
ً أساس   باتت   التي   ، المعلومات   تقنية    أساليب  انتهاج   في   ا

من   العمل  يَُمِكنه  بما    منه  المتوقع   الدور   أداء   الحديثة، 
  اختصاصه،   مجاالت   في   خبرة   ومركز   فنّية   كمرجعّية 

  األعمال،   واستمرارّية   المخاطر  إلى تعزيز إدارة  إضافة 
  رقابة   ونظام   مالئمة،   حوكمة   مبادئ   مراعاة تطبيق مع  

  .والكفاءة   بالفعالية   داخلية يتمّيز 
  

األعـضاء،    هيباـشر الـصندوق تقديم المعونة الفنية لدول
ــاً بناًء على  ــندوق، وأيض ــب مرئيات خبراء الص حس
ــلها   ــتطالعات الرأي، التي يرسـ ــتبيانات اسـ نتائج اسـ
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ــورة دورـية، للتعرف على مرئـيات   ـــندوق بصــ الصــ
وتطلعات الدول األعضـاء ألنشـطة الصـندوق الحالية  

تقبلية ورة والمعونةيُمثل نـشاط  كما   .والمـس الفنية   المـش
ــطة الرئيســـة التي يعمل الصـــندوق على  أحد األنشـ

  .)2025-2020الخمسية (استراتيجيته  بإطار تنفيذها  
  

تضــمن إطار الرؤية االســتراتيجية إطالق بهذا الصــدد،  
ادرات، وتوفير الخبرات   ة والمـب ة من األنشـــــط مجموـع
اءة، مع   ة وكـف الـي أســــلوب أكثر فـع ة ـب اءات الالزـم والكـف

ة التي   ة الفنـي ة  تحظى ـبالتركيز على جواـنب المعوـن أولوـي
ــاء، إلى ـجاـنب تعزيز الشــــراـكات   ـلدى اـلدول األعضــ

ة   الـي اون مع المؤســــســــات الـم االت التـع ة  ومـج اإلقليمـي
  والدولية.  

  
نشــــطة  األاالرتقاء بيحرص الصــــندوق على كذلك،  

ن منالتي   ــاء مقومات  تَُمّكِ ــادي  إرسـ التكامل االقتصـ
دعم  والمـالي والنقـدي في الـدول العربيـة برامج  ، وـت

اـلـتي   ــات  ـلـتـحـقـيق  اإلصــــالح ــدف  االســـــتـقرار  ـته
ــادي الكلي،   ــادات  االقتصــ وتعزز من منـعة االقتصــ

ــول الفئات  فرص العربـية لمواجـهة التـحديات، و وصــ
والمشـــروعات الصـــغيرة  كالشـــباب والمرأة    الواعدة 

  .للتمويل والخدمات الماليةوالمتوسطة  
    
مة منه دبإطار المساعدات الفنية المق  ،ركز الصندوقي

دول األعضـــــاء على   ة  األلـل ـــط ة بنشــ تطوير  المتعلـق
الســـياســـات، وتصـــميم البرامج، وتعزيز المهارات،  
كفــاءة  وقيــاس  وتنفيــذ  على تطبيق  القــدرات  وتقويــة 

بما يـساعد    ،الـسياـسات، إـضافة إلى التطوير المؤـسـسي
تصـميم ووضـع برامج اإلصـالح  تحسـين جودة  على 
الالزمــةوالت الهيكلي  ــحيح  ــالح    ،صــ إصــ من أجــل 

اتها نحو تحقيق   ياـس أوضـاعها االقتصـادية، وتوجيه ـس
  المنشودة.األهداف التنموية  

  
الفني   ــدعم  ال ــديم  تق على  ــدوق  ــن الصــ ــة  منهجي ترتكز 

ــرة،   ــرة وغير المباش ــورتيه المباش حيث يســتجيب  بص
الدول األعضـاء الراغبة    الواردة من الصـندوق للطلبات  

محددة  في االســتفادة من خبرات الصــندوق في مجاالت 
تضــم   فنية ذات صــلة بأنشــطته، من خالل إيفاد بعثات  

وبمشـاركة خبراء خارجيين،    ، أعضـاء من جهازه الفني 
، إلى جانب المعونة الفنـية التي يـقدمها بإطار الـحاجة  عـند 

    بعثات اإلقراض. 
  

ـــندوق  ـقدم  ي كـما  ــورة  المعوـنة  الصــ الفنـية لـلدول  والمشــ
األعضــاء بصــورة غير مباشــرة من خالل المبادرات  

الندوات والمؤتمرات  و ورش العمل وكذلك    ، التي يتبناها 
اءات   التي ينظمهـا واللـق ة  االعتمـاد على    ، التشـــــاورـي ـب

التي  خبرائه، أو بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، و 

تعزيز البنـية التحتـية    : منـها   ، تغطي مجموعة من المـجاالت 
ــندات   ــواق السـ ــرفي، وتطوير أسـ للقطاع المالي والمصـ

والمالية    تطوير اإلحصــــاءات االقتصــــادية و الحكومية،  
الرقمي،  و   ، والنقــديــة  ــاد  نحو االقتصـــ التوجهــات  دعم 

ة  الـي ات الـم اد على التقنـي ــع في االعتـم ة   والتوســ ديـث ،  الـح
ــاـعدة   ــاـفة إلى المـبادرات المعنـية ـبالمســ إـعداد  على  إضــ

ــمول المالي، ودعم الجهود   ــتراتيجيات الوطنية للشـ اإلسـ
مواتية للمشــــروعات الصــــغيرة  ال بيئة  ال الحكومية لتهيئة  

ــتعالم   وبنــاء نظم وطنيــة حــديثــة لالســ والمتوســــطــة، 
ــدول   ال ن  تَُمّكِ التي  ــادرات  المب من  وغيرهــا  االئتمــاني، 

  االقتصادي الشامل والمستدام. األعضاء من تحقيق النمو  
  

ــمن  كذلك، ي ــطة اإلطار العام  تض ــندوق في ألنش الص
ــاءللدول    مجال تقديم الدعم الفني مســـاعدة  ال،  األعضـ

تب إلدارة  ا لتأسـيس مك األطر العامة الالزمة وضـع في 
ـــمل اإلـطار التنظيمي   ـتب  ا المـك  لتـلك اـلدين الـعام، بـما يشــ

ــيق مع الجهات األخرى المعنية  وإطار  الحوكمة والتنسـ
ــرات   ــايا إدارة الدين العام وأســـواق الدين، ومؤشـ بقضـ

دارة اـلدين  قـياس أداء إدارة اـلدين الـعام، ونـماذج تـقارير إ 
دين   ب إدارة اـل ام، ومحتوى الموقع اإللكتروني لمكـت الـع

ــاـفة إلى دعم جهود اـلدول العربـية في  ،  الـعام  توفيق  إضــ
على عضــــوية منظمة التجارة    للحصــــول أوضــــاعها  

، وتطبيق المنهجـيات المعتـمدة دولـياً في مـجاالت الـعالمـية 
وأمن المعلومات، وإعداد وتصـنيف  الرقابة المصـرفية،  

وفق األدلــة اإل  ميزان المــدفوعــات  ــاديــة  بيــانــات  رشـــ
ـــندوق النـقد اـلدولي  ــادرة عن صــ ، المتوافق عليـها  الصــ

 ً ــب األدلــة دوليــا القوميــة حســـ ــابــات  الحســـ ، وإعــداد 
أيضــاً، تم تصــميم برامج إصــالح  الدولية.    والمنهجيات 

لعدد من الدول األعضـاء لمواجهة التحديات الراهنة في  
ة  اـم ة الـع الـي ــرفي،    ، قطـاع الـم الي والمصــ والقطـاع الـم

تم دعمها   ، وقطاع المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة 
  بموارد الصندوق.  

  
  

  إدارة الحساب الموّحد  
  لمتخصصة ا   للمنظمات العربية 

 
  

موافقة المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراره  بناًء على  
تّم استحداث حساب موّحد  ،  1988في يوليو    1056رقم  

المنظمات   لتمويل  العربي  النقد  صندوق  لدى  خاص 
لصالحها   المستلمة  المساهمات  من  المتخصصة  العربية 
الصرف على   العربية، بغرض  بهذا الحساب من الدول 

المنظمات العربية المتخصصة     المعتمدة. موازناتها   تُعدّ 
أ  أحد  الدول العربية  جامعة  مظلة  تحت  تأسست  هم  التي 

الفنّية   األذرع  وهي  المشترك،  العربي  العمل  ركائز 
للجامعة وبيوت الخبرة العربية التي تقّدم المشورة والخبرة  
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والنصيحة في القضايا واألنشطة االقتصادية واالجتماعية  
والثقافية والمالية، وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات  

مجاال  جميع  في  والتنسيق  التعاون  في  العربية  ت  الدول 
تأثير   ولها  العربي،  بالمواِطن  تتصل  التي  تخصصها 

  مباشر على مستوى معيشته، وتوفير العيش الكريم له.  
  

 : في المنظمات المعنية حالياً بالحساب الموّحد  تتمثل  
 
  .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  •
  .منظمة العمل العربية  •
  .المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  •
  .لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ا  •
  .المنظمة العربية للتنمية الزراعية  •
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي   •

  .القاحلة 
  .الهيئة العربية للطاقة الذرية  •
  .الهيئة العربية للطيران المدني  •
المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث   •

  .الطبيعية األخرى 
  

منظمة  لكل  سنوي  ربع  تقرير  بتقديم  الصندوق  يقوم 
يوّضح ما تم صرفه والرصيد المتبقي، ومواقف الدول 
المنظمة  ميزانية  في  مساهماتها  تسديد  من  األعضاء 
المعنية، إضافة إلى تقرير دوري ربع سنوي ُمجّمع عن 

  نشاط الحساب الموّحد. 
  

بهذا الصدّد يُبّين المركز المالي للحساب الموّحد أن رصيد  
  ، مليون دوالر أمريكي   39صافي الموجودات بلغ نحو  

مليون دوالر   36  نحو ب مقارنًة  ،  2021ديسمبر    31كما في  
  .2020  عام نهاية  في  أمريكي  

  
ُيذكر أن عوائد االستثمارات المتحققة لدى الحساب الموّحد  
في   المنظمات  لهذه  خاص  احتياطي  حساب  في  تدخل 

  11الحساب الموّحد. بلغ رصيد االحتياطي الخاص نحو 
. أصبح بذلك  2021هاية سنة  ن في  مليون دوالر أمريكي  

تقريباً من جملة اعتمادات    في المائة  24يُغطي ما نسبته  
اختالف   مع  األخيرة،  المالية  للسنة  المنظمات  موازنات 

ألخرى.  منظمٍة  من  النسبة  أن    هذه  إلى  اإلشارة  تجدر 
الموّقر   واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  قرارات 
تستهدف االستمرار في تكوين هذا االحتياطي واستخدامه  

  بقرارات منه ألغراض طارئة. 
  
  
  
  
  
  
  

    
    االلمماالليي        االلققططااعع  ددععمم  تتططووييرر    أأننششططةة    

    ووااللممصصررففيي  ففيي  االلددوولل  االلععررببييةة  
 

  
إطار حرص   القطاع  الفي  تطور  دعم  على  صندوق 

المالي والمصرفي وتعزيز مقومات االستقرار المالي 
العربية الدول  التجارب    ،في  تبادل  فرص  وتوفير 

المعرفة   ونقل  سبلوالخبرات  مواجهة   بشأن 
التطورات والتحديات التي أملتها جائحة كورونا على  
التعافي  االستعداد لمرحلة  جانب  إلى  المالي،  القطاع 

عام   في  الصندوق  كثّف  كورونا،  جائحة    2021من 
،  مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول األعضاء 

واألطر اإلرشادية،  عدد من األدلة    إصدار  فضالً عن
التي   السياسات واألدوات  ب  تُْعني واألوراق المرجعية 

المالي االستقرار  بقضايا  التحول   ،المتعلقة  ودعم 
المالي الرقمي في الدول العربية في هذه المرحلة، إلى  

ودراسات تناولت  بحثية    أوراق  إصدارجانب مواصلة  
  مختلف محاور القطاع المالي.  

  
،  2021عام  ارتكزت جهود الصندوق خالل  بهذا الصدد،  
مجال   المالي في  القطاع  تطوير  على  والمصرفي    دعم 

    المحاور التالية: 
  

  المشورةو لدعم  ا توفير  ل إصدار أدلة ومبادئ إرشادية    .أ 
اـلـتعــاـفيـفي    اـلـفـنيــة  ــاعــات  ـمرـحلــة  اـجـتم وـتـنـظـيم   ،

 عالية المستوى. تشاورية وحوارية  
 

، بالتعاون مع الســلطات اإلشــرافية،  2021عام   في تم  
هدفت  ،  المبادئ اإلرشـــادية األدلة و إصـــدار عدد من 

مواجهة  على القطاع المالي والمصـــرفي    قدرة لتعزيز  
   زمات، اشتملت ما يلي: تداعيات األ 

 
ــادية   .1 ــرافي  تعزيز  حول "مبادئ إرشـ الدور اإلشـ

ة في التعـامـل مع مخـاطر  ــارف المركزـي للمصـــ
المؤســـســـات المالية غير المصـــرفية في الدول  

ــمـلت الـعدـيد من الجواـنب التي تهم  "العربـية : شــ
قضــــايا القطاع المالي غير المصــــرفي أبرزها:  
الــدولــة   ـــتوى  مســ ـعـلى  دـقـيق  ـتـعرـيف  ــع  وضــ
لمؤـسـسات القطاع المالي غير المـصرفي، وتحديد  

ــات المالية غير    المتطلبات ــسـ ــرافية للمؤسـ اإلشـ
المصــرفية، والتقييم المســتمر للمخاطر النظامية  
ـــئة عن القـطاع، وأهمـية توفير بـيانات دقيـقة   الـناشــ
عن المؤسـسـات المالية غير المصـرفية، وتطوير  
ــرات أداء جزئـية وكلـية للقـطاع الـمالي غير   مؤشــ
المصــرفي ونشــرها دورياً، وتعزيز التنســيق بين  
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ــرف الم ة  المصــ ــرافـي ــلـطات اإلشــ ركزي والســ
 األخرى المعنية بالقطاع المالي.

 
تعزيز إدارة المخاطر في  حول "مبادئ إرشــادية   .2

ــدول   ال في  ــة  ــاني االئتم ــات  المعلوم ــاعــة  ــن صــ
ـــيات    ":العربـية ــمـنت مجموـعة من التوصــ تضــ

المتعلقة بتعزيز صــناعة المعلومات االئتمانية في 
أهمـية أن تعكس التـقارير  وأبرزت  الدول العربـية،  

للعمالء في  الــدقيق والحقيقي  الموقف  االئتمــانيــة 
ــداقيتهـا، من  ات بمـا يعزز من مصـــ جميع األوـق
الكـاملـة للمعلومـات   ــاركـة الـدقيقـة  خالل المشـــ

مسـتمر، بما في ذلك اإلبالغ عن   االئتمانية بشـكل
ــواًء في األوقات   ــلبية، ســ البيانات االئتمانية الســ

 العادية أو في فترات األزمات.  
 

ـحول .3 ــاديــة  إرشــــ ـمـنـهـجيــات    ـتـطوـير"  ـمبــادئ 
ــاغطة ــاع الضــ لقياس مخاطر   اختبارات األوضــ

اـلمــاـلي نــاولــت  ،"اـلـقطــاع  بــات    ـت ـطـل ـمـت اـل أـهم 
والـسياـسات الـسليمة في تنفيذ اختبارات األوـضاع  
ــاعد   ــتفادة من النتائج، بما يسـ ــاغطة واالسـ الضـ
التجـاريـة على  المركزيـة والبنوك  ــارف  المصـــ

لمبادئ،  أكدت ا  الـسواء في تعزيز إدارة المخاطر.
أهمية اســــتخالص الدروس المســــتفادة من على 
ارات    ـجائـحةأزـمة   ا من حـيث تطوير اختـب كوروـن

ــاغطة، واســتمرار التنســيق بين   األوضــاع الض
ــتقرار المالي   ــرفية واالســ إدارات الرقابة المصــ
ــئة عن القطاع   واألبحاث عند تقييم المخاطر الناش

 المصرفي من المنظورين الجزئي والكلي.
  
ــادـية ح  . 4 التموـيل    تطوير قـطاع ول " وثيـقة رؤـية إرشــ

ــغر بـعد الـجائـحة  ــارف  " األصــ ا للمصــ ، تم تـقديمـه
بمثابة    وهي المركزية ومؤســــســــات النقد العربية،  

صــغر  خارطة طريق نحو تطوير قطاع التمويل األ 
ة   ه في التنمـي ة، وتعزيز مســــاهمـت دول العربـي في اـل
ــمـنت   ا تضــ ــادـية وخلق فرص العـمل. كـم االقتصــ

تهــدف  الوثيقــة   ــطــة التي  إلى مجموعــة من األنشــ
ــريع جهود تطوير ـخدـمات التموـيل األ  ــغر  تســ صــ

ل  دـي ل الـب والتموـي ات  د  ل   ، وتوظيف التقنـي توفير المزـي
ــغر   الصــ المتنــاهيــة  ــروعــات  للمشــ التمويــل  من 

 والمتوسطة. والصغيرة  
 

  تعزيز قنواتصــندوق على ال حرص آخر،  في ســياق  
شــرافية لمناقشــة تداعيات  التشــاور مع الســلطات اإل 

د جـائحـة   ــرفي19- كوفـي   على القطـاع المـالي والمصــ
، واالســتعداد لمرحلة التعافي وما يتطلبه األمر العربي 

تم    حيث   ، لسـياسـات، واألطر االحترازية ل من مراجعة 
ة ،  2021عـام    خالل  ة رفيـع اعـات حوارـي تنظيم اجتـم

ــة ـتداعـيات   ــتوى، لمـناقشــ ـجائـحة على القـطاع  ال المســ
ياق،  في الدول العربية   المالي والمصـرفي  . في هذا الـس
ـــندوق   مجموعة من االجتـماـعات    "عن بُعـْد" نظم الصــ

  تمثلت في:   العمل، المؤتمرات وورش  و 
  
   لنواب محافظي المصــارف  اجتماعين تشــاوريين

 جرى خالل،  المركزية ومؤسـسـات النقد العربية 
مناقشــة عدد من القضــايا المتعلقة   االجتماع األول 

باالستقرار المالي ودور السياسات المالية والنقدية  
ة التـعافي  ــاـفة واالحترازـية الكلـية في مرحـل ، إضــ

ســبل معالجة المخاطر والتحديات التي تواجه  إلى 
النظامية،  والحد من المخاطر    ، القطاع المصــرفي 

وأثر التذبذبات في أســواق المال العالمية والمحلية  
على االســتقرار المالي، ودور االقتصــاد الرقمي 

 . والتمويل المسؤول في مرحلة ما بعد األزمة 
 

ــة خطط في حين تم خالل االجتـماع الـثاني   مـناقشــ
افي االقتصـــــادي   ة في  التـع ائـح د ـج ا بـع ة ـم مرحـل

يتطلبه األمر من    كورونا في المنطقة العربية، وما 
ل  ــّ قـِب ـمن  ــذة  اـلـمـتخ ـلإلـجراءات  وـتـقـيـيم  ــة  ـمراـجع
المصـــارف المركزية لمواجهة تداعيات الجائحة.  

ـتم  ــا  ــاع    ـكم م االـجـت ـمن  ـخالل  ــدد  ع ــاقشــــــة  ـمن
لقضــايا االقتصــادية  ا الموضــوعات الهامة، منها: " 

اطر   ة"، و"المـخ ة الراهـن دولـي ة واـل ة اإلقليمـي الـي والـم
لدعم    ، تهدد االـستقرار المالي النظامية الرئيـسة التي  

مرحلة التعافي"، و"التوقيت المناســــب لتخفيف أو  
ناقش االجتماع عدد من    كذلك، سحب حزم الدعم".  

"دور القضـايا والموضـوعات ذات األولوية، منها: 
ــتقرار   القـطاع الـخاص في دعم جهود تعزيز االســ
ــاـئل   ــادي والـمالي واالجتـماعي"، و"وســ االقتصــ

ــجيع القـط اـعات اإلنـتاجـية"، و"تعزيز  حـماـية وتشــ
ــجيع   المـالي وتشــ للقطـاع  الرقميـة  التحتيـة  البنيـة 
ب   ة التعـافي"، و"الجواـن التحول الرقمي في مرحـل
الواـجب أـخذـها في االعتـبار عـند تطوير اختـبارات  

 األوضاع الضاغطة". 
  
   االجتماع الـسنوي الـسادس عـشر عالي المـستوى

عد "النظام المـصرفي العالمي في مرحلة ما ب   حول 
ا  ة كوروـن ائـح ة ـج اقش    : " أزـم دد من  ـن اع ـع االجتـم

ــوـعات  ال  التـحدـيات التي تواـجه    ـهاـمة مـثل: ال موضــ
القطاع المصــرفي في ظل تداعيات جائحة كورونا 

لسلطات  ا والدروس المـستفادة من األزمة وأولويات  
ادة من   ــتـف ة االســ ة، وكيفـي ة في ـهذه المرحـل ابـي الرـق

في دعم التحول   ة  ة الحـديـث المـالـي المـالي  التقنيـات 
الرقمي وتعزيز االستقرار المالي في مرحلة ما بعد 

كمــالجــائحــة  إلى  .  مــدى الحــاجــة  ا تطرق النقــاش 
ــات إدارة األزمات وخطط  ــياسـ لمراجعة أطر وسـ
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على   ــديالت  تع من  األمر  ــه  يتطلب ــا  وم ــافي،  التع
وأنظمــة  التقليــديــة  ــغط  الضــ اختبــارات  تطبيقــات 
ومؤسـسـات ضـمان الودائع، بهدف تقليل المخاطر  

    الناجمة عن األزمات االقتصادية والمالية. 
  

ك،   اقش اال ـكذـل اع  ـن ات األو جتـم   إـطار عـمل   في   لوـي
ـجائـحة كوروـنا،  ـما بـعد أزـمة في مرحـلة  ل ـباز لجـنة 

إضــافةً إلى مناقشــة جوانب تعزيز مرونة القطاع  
األمثــل لألزمــات  ــتعــداد  المــالي من خالل االســ

ــتقـبل   المحتمـلة  ــمن . كـما في المســ االجتـماع   تضــ
التعرف على تقييم اســـتجابة البنوك المركزية في  
من   للتخفيف  االحترازيــة  ــات  ــيــاســـ الســ تطبيق 
ــرفي،   المصــ القطــاع  على  الجــائحــة  تــداعيــات 
ومرئيات هذه البنوك بشــأن األدوات المناســبة في  

المـصرفي في مرحلة ـضوء الوـضع الجديد للنظام  
  ما بعد األزمة. 

  
   ــرفـية    الرـقاـبة   تشــــاوري لـمدراء اجتـماع المصــ

الي  ــتقرار الـم ة   واالســ انـي في   والمعلوـمات االئتـم
،  المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية

ــتجد   للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا المسـ
، حيث  االسـتقرار المالي ، و على النظام المصـرفي 

تم مناقشــة عدد من الموضــوعات والقضــايا ذات  
الكلية في    االحترازية "دور الـسياـسة  الـصلة، منها:  

المــالي غير  للقطــاع  النظــاميــة  المخــاطر  خفض 
المـصرفي"، و"دور مؤـسـسات ـضمان الودائع في  
إدارة األزمات"، و"دور فاعلية الرقابة المصرفية  
إلى  ــافــةً  إضـــ المــالي"،  ــتقرار  في تعزيز االســ

ــرـكات  ة األفراد والشــ ا تم .  ""مـخاطر ـمديونـي كـم
اع   ــتجـدات  خالل االجتـم ــتعراض آخر المســ اســ

على مقوـمات   19- لـقة بـتداعـيات ـجائـحة كوفـيد المتع 
  االستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية. 

  
  لمدراء إدارات الشــمول المالي    تشــاوري   اجتماع

ـلدى   ونظم اـلدفع والبنـية التحتـية الـمالـية الرقمـية 
  :المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية

  ،المواضـــيعمناقشـــة عدد من   جرى في االجتماع 
ة التعـافي لمـا بعـد  :  من أبرزهـا  ات مرحـل "متطلـب

ا"، و"تعزيز فرص التحول   ة جـائحـة كوروـن أزـم
ا يـخدم تعزيز  الي الرقمي ودعم االبتـكارات بـم الـم
ــمول الـمالي الرقمي"، و"كيفـية تعزيز آلـيات   الشــ
ة"،   اجـي ل القطـاعـات اإلنـت ة لتموـي ــيوـل توفير الســ

ــع و"  على صــ تعزيز الوعي المجتمعي  يــد  كيفيـة 
التعامل مع المؤســـســـات المالية غير المصـــرفية  

 .  " وسبل تعزيز الوصول لخدماتها 
 

ك  ذـل اع إلى ـك اشـــــات خالل االجتـم ت النـق ، تطرـق
ــالمي في   ــغر اإلســ تـحديات وآفاق الـتأمين األصــ

تمويل المشـــروعات الصـــغيرة  و الدول العربية،  
ــطة   ــطالع والمتوس دورها في  ب لتمكينها من االض

ـــمول   الشــ ــة تـعزيز  مواجه ــات  ومـتطلب ــالي،  الم
المــالي  القطــاع  على  المنــاخ  وأهميــة   ، تــداعيــات 

ــتباقية في   ــتراتيجيات وطنية وخطط اس تطوير اس
إلى الدروس  تطرق االجتماع    ، هذا الشــــأن. كذلك 

دور برامج  ا يتعلق ـب ة فيـم ائـح ادة من الـج ــتـف المســ
ضـــمان التمويل الصـــغير للتخفيف من تداعيات  

ة  ات واألدوات  ، و األزـم ة لتخفيف  اآللـي ـــب اســ المـن
ــروعـات   ان القروض للمشــ ـــم اطر في ضــ المـخ

 .المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
  
  ً ا ــاورـي تشـــ التقنيـات    اجتمـاعـاً  لخبراء تطبيقـات 

في    تم تنظيـمه   ، الـمالـية الـحديـثة في اـلدول العربـية 
فرص االسـتفادة  لمناقشـة    اجتماعات إطار سـلسـلة  

ات   داعـي ة لمواجهـة ـت ة الحـديـث المـالـي ات  من التقنـي
ـــناـعة التقنـيات الـمالـية   19- ـجائـحة كوفـيد  على صــ

 حول  مواضــيع الحديثة. جرى في االجتماع تناول 
ــدعم   ل ــة  ــرافي واإلشــ ــة  التنظيمي ــة  التقني "الحلول 
الســلطات الرقابية واإلشــرافية في الدول العربية،  

"، مهامها وكيفية استفادتها من تلك الحلول في أداء  
ــريعـية واإلـطار الرـقابي المرتبطين  و"  البنـية التشــ

ـــناـعة التقنـيات الـمالـية الـحديـثة"،   "متطلـبات  و بصــ
لى التوازن بين تعزيز اإلـطار التنظيمي للحـفاظ ع 

ودعم االبتكارات    ، التشريعي والتنظيمي  ين اإلطار 
 الرقمية".  

 
تطورات    تم خالل االجتماع استعراض أحدث كما  

على  وتــداعيــاتهــا  والرقميــة  ــتقرة  العمالت المســ
مناقشــة إلى ق المدفوعات الدولية، إضــافة  ا ســو أ 

ــرعات   ــايا المختبرات التنظيمية الرقمية ومس قض
األعمال ودورها في تعزيز صــناعة وحاضــنات  

دـمات   ديم حلول وـخ ة وتـق ة الرقمـي الـي ات الـم دـم الـخ
ـمن   ــه  وـبـتوـجي ـنـظم  مـُ ــار  إط ـفي  ـبـتـكرة  مـُ ــة  ــاـلي م

  .السلطات الرقابية 
 

   ـحول دوـليــاً  اـلمــاـلي  " ـمؤـتـمراً  ــام  اـلـنظ رـقـمنــة 
ــة إحياء  تم تنظيمه  "،  الدولي  ــس بالتعاون مع مؤس

المدفوعات  لمناقـشة موـضوعات: " ،  دز و بريتون و 
جوانب رقمنة و"  ، " عبر الحدود والعمالت الرقمية 

ــبـكات ـعالمـية  عملـيات تموـيل التـجارة وظهور شــ
المـالي " و   ، " رقميـة لتمويـل التجـارة  دعم التحول 

ــواق المال، والتوجه نحو  الرقمي في معامالت أس
 . " أسواق إقليمية ودولية 
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   حوكمة الشــركات العائلية في  " ورشــة عمل حول
دـها بـهدف  "،  العربـية اـلدول   توفير منصــــة تم عـق

في المســـتويات  حوار وتشـــاور بين المســـؤولين  
ة  ادـي ادل    القـي لتـب الحكومي والخـاص  في القطـاعين 

الخبرات واآلراء حول ســبل دعم قطاع الشــركات  
التي تواجهــه خالل جــائحــة   والتحــديــات  العــائليــة 

  . كورونا 
 

وفرت الورشة فرصة للتباحث حول مجموعة من  
ــدة   ــي الرشــ الحوكمــة  بتعزيز  ــة  المتعلق الجوانــب 
ــرـكات الـعائلـية والـحد من المـخاطر النـظامـية   للشــ
ــأ عن قطـاع   على القطـاع المـالي، التي قـد تنشـــ

ة،   ائلـي ــرـكات الـع تـحدـيات تبني  إضــــاـفة إلى  الشــ
تعريف موحد لهذه الشـــركات على مســـتوى كل  

ــع منهجية و دولة،   ــركات   وض ــبة لتحديد الش مناس
الـعائلـية ذات األهمـية النـظامـية. ـكذـلك، جرى خالل 
الورشــة مناقشــة دور الســلطات الرقابية في إلزام  
ــرـكات الـعائلـية ـبإـعداد دلـيل حوكـمة ـيأـخذ في   الشــ

ــالً   ، االعتـبار التعليـمات الرـقابـية  كـحد أدنى، فضــ
عن مناقشــة ســبل إصــدار لوائح وأنظمة، كميثاق 

 .ات العائلية على مستوى الدولة استرشادي للشرك 
  

ــجيع   ، التحّول الـمالي الرقمي دعم    .ب  االبتـكارات    وتشــ
 في الدول العربية.   المالية 

  
دعم    جهوده في   2021خالل عام   واصـل الصـندوق 

ة  دول العربـي الي الرقمي في اـل ال    التحول الـم واالنتـق
ــجيع  وتشــ المـاليـة الرقميـة  االبتكـارات    للخـدمـات 

ادية  إصـدار عدد من المبادئ اإل   حيث تم   المالية،  رـش
والدراســــات وتنظيم االجتماعات ومنتديات الحوار  

  الرقمي.  المالي  حول متطلبات التحول  
  

يخص ال  التي    واألدلــة   رشـــــاديــة اإل   مبــادئ فيمــا 
ــندوق خالل عام   ــدرها الصــ وتختص  ،  2021أصــ

ــجيع االبتكارات  بدعم   التحّول المالي الرقمي، وتشـ
 فقد تمثلت في:   ، العربية المالية في الدول 

  
ــادـية  وثيـقة   . 1 تنظيم العملـيات  حول "  مـبادئ إرشــ

تضـــمنت ثمانية مبادئ :  " المصــــرفية المفتوحة 
ــرفيــة   المصــ للعمليــات  التنظيمي  لتعزيز اإلطــار 
من خالل التــدرج   في الــدول العربيــة،  المفتوحــة 

األعمــال  لنمــاذج  المرحلي  وصــــوًال    ، والتطبيق 
ة   ــرفـي ات المصــ ة العملـي ل لمنظوـم ار شــــاـم إلـط
ــتراتيجيات كل   ــتند إلى أهداف واسـ المفتوحة، يسـ

إلى أحدث التـشريعات  أيضـاً  دولة. تطرقت الوثيقة  
المتعلقة بالعمليات المـصرفية المفتوحة في المنطقة  
العربية، وكيفية تعزيز البيئة الداعمة لها، كما ألقت  

في هذا    العربية   بعض الدول الضــوء على تجارب  
   الخصوص. 

 
ــات   .2 ــل الممارســ ــادي حول "أفضــ دليل ارشــ

والتطورات الـحديـثة لمزودي ـخدـمات الحوافظ  
اول    :الرقمـية" دلـيلتـن ـــبل تعزيز اإلـطار   اـل ســ

التنظيمي لُمـقدمي ـخدـمات الحوافظ الرقمـية في 
ات،   ذه الخـدـم دف تطوير ـه ة، بـه دول العربـي اـل
وتعزيز التنافســية بين مقدمي الخدمة في الدول  

 العربية.  
 

ــتـحداث  إلى    اـلدلـيل  ـكذـلك، تطرق متطلـبات اســ
اإلطار التـشريعي وترخيص تلك الخدمات، بما 

ــوابط لرأس المال ــع ضـ ــمل وضـ ، وربطه يشـ
بحجم األرـصدة الكلية لألموال اإللكترونية، مع 

ــية. كذلك،   ــوراً    الدليلقدم  يمراعاة التنافسـ تصـ
 الرقمية.  إلنشاء البنوكالتباع منهج تدريجي  

 
ات تبني   .3 ــتراتيجـي ــادي حول "اســ ل إرشـــ دلـي

ــجالت الموزعة   ــتخدام تقنيات السـ وتفعيل اسـ
يتناول    :وســــلســــلة الكتل في الدول العربية"

ــتخدمة  الدليل   ــرحاً للتطبيقات المتعددة المسـ شـ
للســجالت الموزعة وســلســلة الكُتل في القطاع  

ــرفي والمصــ ــالي  ــة   ،الم ــائم الق ــات  ــدي والتح
بة لمعالجة هذه   ات المناـس واإلجراءات والـسياـس

 التحديات والتغلب عليها. 
 

ــيــات   مجموعـة من التوصــ الـدليـل  كمـا يقـدم 
ــحوبــة بمجموعــة م ن وخــارطــة طريق مصــ

ل هـذه   د تفعـي ارات عـن خطوات العمـل واالعتـب
التقنيات على المسـتوى الوطني. تضـمن الدليل  
أيضــــاً مصــــفوفة تقييم لمتابعة مدى التقدم في 
ــرات   ـــمل ـعدة مؤشــ ل ـهذه التقنـيات، تشــ تفعـي
ــنة لتقنيات   تتناول عدة جوانب لبناء بيئة حاضــ
السـجالت الُموزعة وسـلسـلة الُكتل، بما يشـمل 

التنظيم والتقنيــةالجوانــب  ارتبــاط  ،  يــة  ومــدى 
ــرات صــناعة   ــافة إلى مؤش ــتخدمين، إض المس

 التقنيات المالية.  
  

ة الحـديثـة   . 4 المـالـي ات  ــطلحـات التقنـي ل مصــ دلـي
ــمن أكثر من  (االصـــــدار الـثاني)   1100: تضــ

ب   جواـن في ُمختلف  ــتخـدمـة  مســ ــطلحـاً،  مصــ
نمــاذج  من حيــث  الحــديثــة،  المــاليــة  التقنيــات 

ـــطة،   ــتـخدـمة،  األعـمال واألنشــ والتقنـيات الُمســ
التنظيميـة والرقـابيــة   ــات واألطر  ــيـاســـ والســ

 والمؤسسية. 
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الحوار  ب يتعلق    افيم  ومنتديات  التي االجتماعات 
حول متطلبات   2021نظمها الصندوق خالل عام  

  دعم التحول الرقمي، فقد شملت: 
  
  ــة عمـل حول و ات    رشـــ التحول الرقمي في عملـي

عدد   ناقـشت   ، المـصاحبة أـسواق المال والتـشريعات  
تشــفير األصــول المالية   : من القضــايا الهامة، منها 

الرقمية، والترميز في معامالت أســواق المال، وما  
ــة   ــادات ولوائح وتعليمات خاصـ يتبع ذلك من إرشـ

  قـضايا إلى الورـشة    ت باألـصول الرقمية. كما تطرق 
الهوـية الرقمـية والتعرف على العمـيل في مـعامالت 
أســــواق المال، وســــبل التثقيف المالي للمتعاملين.  

ــت كذلك   ــتفادة من تقنية  ال   ناقشـ ــة كيفية االسـ ورشـ
شــــين في عمليات  ت الســــجالت الالمركزية والبلوك 
 أسواق المال في الدول العربية.  

  
  ــة عمـل حول  و ة الرقميـة وقواعـد  " رشـــ الهوـي

ة وإلـحاق العمالء   عرف ا  تم ،  " عميـلك اإللكترونـي
مناقشـــة ســـبل دعم التحول المالي الرقمي ها  خالل 

مول المالي وصـناعة التقنيات المالية الحديثة   والـش
لى ـسبل  إ كما تطرقت النقاـشات  في الدول العربية.  

ــة  جهود  دعم   التوعي ــال  مج في  ــة  العربي ــدول  ال
ـبإجراءات العـناـية الواجـبة وقواـعد "اعرف عميـلك 

من   ــادة  ــتف االســ ــة  وكيفي ــة"،  الحلول  اإللكتروني
ة إلحـاق   ة، وكيفـي ة الحـديـث ــرافـي ة واإلشــ التنظيمـي

 د. العمالء عن بُعْ 
  
   المدفوعات  " حلقة نقاـشية رفيعة المـستوى حول

ة  ة في  ،  " الرقمـي ات الرقمـي دفوـع ت دور الـم اوـل تـن
ــموليـة الخـدمـات  ال خلق فرص   عمـل وتعزيز شــ

االقتصـــــاد  في  إلى   ، العــامــة  التطرق  تم  حيــث 
ة ودورـها في    اتـجاـهات  دفع اإللكترونـي تطبيـقات اـل

ــين الـخدـمات الحكومـية، والتـحدـيات في ـهذا   تحســ
ــأن  ــرافي    ، الشـ ــة الدور اإلشـ ــافة إلى مناقشـ إضـ

دفوـعات   ة على الـم ة العربـي للمصــــارف المركزـي
كفــاءتهــا   ، الرقميــة  يعزز  تم  بمــا  كــذلــك،  خالل . 
بعض الدول العربية  اســتعراض تجارب    الورشــة 

 في هذا الخصوص.  
 

   العمليات المصرفية المفتوحة  " ورشة عمل حول
خاللها جرى "،  لها   واإلطار التنظيمي المصـاحب 

ــيع أهمها: مفاهيم وتطورات  م  ــة عدة مواضـ ناقشـ
العمليات المـصرفية المفتوحة، والبيانات المفتوحة  
ــبل التعاون   لتفعيل منظومة التمويل المفتوح، وســ
بين مختلف األطراف ذات العالقة، للوصــول إلى 
ــاـفة إلى منهجـيات   ا، إضــ ــترـكة حولـه رؤـية مشــ
ــرفـية المفتوـحة لتعزيز   ــميم العملـيات المصــ تصــ

خالل الورشـــة المالي. كذلك تم التطرق  الشـــمول  
إلى أفضــل الممارســات العالمية ذات العالقة، مع  
ل   دـيد من اـلدول في تفعـي التعرف على تـجارب الـع

 .العمليات المصرفية المفتوحة 
 

   االعتبارات األـساـسية لتطوير  " ورـشة عمل حول
المــاليــة   للتقنيــات  األدوات التنظيميــة والرقـابيــة 

ــت  "،  الحــديثــة  في  نــاقشـــ الحــديثــة  االتجــاهــات 
اإلشــراف والرقابة على صــناعة التقنيات المالية  
الرقميـة، في إطـار  المـاليـة  والخـدمـات  الحـديثـة 
ــريعـية والتنظيمـية   إدراك أهمـية توفير البيـئة التشــ
ــرورة التحوط   لنمو االبتكـارات مع ضــ المحفزة 

 .للمخاطر المرتبطة بها 
 

   الرقمي ــار  االبتك ــجيع  "تشــ حول  دولي  مؤتمر 
ــاقش    : الحــدود"   عـبر لمــدفوعــات  وا  الـمؤتـمر  ن

المســتهدف تحقيقها من خالل إصــدار    األغراض 
ة، و  ة لعمالت رقمـي ب  المصـــــارف المركزـي ترتـي

ــة    إصــــــدار  الرقمي ــاتالعمالت  أولوي ــمن    ضــ
في  ا  العربيــة  الــدول  في  المركزيــة  ــارف  لمصـــ

المرحلة الراهنة، في ضــوء التطورات الســريعة  
ــات الدفع الفوري. كما تطرق  في خدمات ومنصــ
ــة "بنى" للـمدفوعات العربـية التي   المؤتمر لمنصــ
ــارف المركزية العربية،   ــأت بدعم من المصـ أنشـ
وما تقدمه من حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة وـسالمة 

ــال  ق ــدـف  اـنـت ـــجـيع اـلم وتشــ ــدود  اـلح ـعـبر  ــات  وع
 . في الخدمات المالية   االبتكارات 

  
  ــة ـحول   ورشــــ ــل  اـلـتهــديــدات  "   ـعم ــة  ـمواـجه

ــدول  ال في  ــة  ــالي الم الخــدمــات  في  ــة  اإللكتروني
اتجاهات وتطورات التهديدات    ، ناقشــت " العربية 

ــتقرار   اإللكترونية والتداعيات المحتملة على االسـ
ــبــة   المنـاســ والتقنيـة  التنظيميـة  المـالي، والحلول 
للتـصدي لهذه التهديدات من خالل استعراض عدد  
ــدروس   وال ــة  ــدوـلي وال ــة  اإلـقـلـيـمي ــارب  اـلـتج ـمن 
المســتفادة منها، والتعرف على الحلول التي يمكن  

ية تطبيقها لمواجهة التهديدات  للمؤســــســــات المال 
 اإللكترونية وتحقيق األمن السيبراني. 

 
ــجيع االبتكار الرقمي،  الحرص على في إطار  تشـ

من أوراق سياسات تناولت    اً عدد الصندوق  أصدر  
ــيع التقنـيات  ة في الـخدـمات    مواضــ ة الـحديـث الـي الـم

ة  ــالمـي ة اإلســ ل  ،  المـالـي ا تطبيق التموـي وقضـــــاـي
ـفي    اـلـمـفـتوح،  ـــين  اـلـبـلوـكتشــ ــات  ـتـقـني ــات  وـتـطـبـيق

وغيرها من الموضـــوعات ذات    الخدمات المالية، 
إـضافة لما تقدم، تم تناول مواـضيع التحول  الـصلة.  
  اللجان وفرق العمل المنبثقةفي اجتماعات   الرقمي 
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ــة اـلـمرـكزي اـلمصــــــارف  ــاـفـظي  ـمح ـمـجـلس   ـعن 
وزراء  مجلس عن  ومؤســــســــات النقد العربية، و 

ــين.  ـبالمجل   المرتبـطة   ات الـمالـية العرب والمنـتدـي ســ
ــندوق في العديد من  ــارك الصـ الفعاليات   كذلك شـ

ــناعة    قليمية والدولية التي تناولت مواضــيع اإل  ص
ــافةالمالي  التقنيات الحديثة والتحول    الرقمي، إضـ

ــا  نظمه التي  ــة  العالق ذات  ــة  ــدريبي الت ــدورات    لل
  . في هذا المجال   الصندوق 

  
  المالية الحديثة: إطالق مؤشر إقليمي للتقنيات    .ج 

  
إـطار   ـــندوق خالل ـعام  ـب لتعزيز    2021جهود الصــ

"مؤشــر  إطالق تم ،  صــناعة التقنيات المالية الحديثة 
اـلذي  ،  ة" التقنـيات الـمالـية الـحديـثة في اـلدول العربـي

ــناعة التقنيات المالية الحديثة  مدى يوضــح  تطور ص
يـهدف   . والـخدـمات الـمالـية الرقمـية في اـلدول العربـية 

ــر إلى الوقوف على جهود اـلدول العربيـّة في   المؤشــ
، فضـــًال دعم تطور صـــناعة التقنيات الماليّة الحديثة 

ــاهمته في   وضـــع رؤية لصـــناعة التقنيات  عن مسـ
ة   ة دعم البيـئ ة وكيفـي ة في اـلدول العربـي ة الـحديـث الـي الـم
الحاضـنة لها، من خالل إلقاء الضـوء على التحديات  

ة في الدول العربية،  التي تواجه تطوير هذه الصـــناع 
ياـسات الوطنية لتعزيز هذه  م الـس اعد على رـس بما يـُس
الصناعة ُمستقبالً، واالستفادة من الفرص والمُمكنات  

  المتاحة.  
    

المناخ  تغيرات  تعزيز االهتمام بمواضـــيع تداعيات    .د 
 على القطاع المالي والخدمات المصرفية: 

  
المنــاخ على    حظيــت  تغيرات  تــداعيــات  ــيع  مواضــ

التمويل  ، وقضايا  القطاع المالي والخدمات المصرفية 
حيث ،  2021خالل عام الصـندوق    باهتمام األخضـر  

اـعات   ــيع في اجتـم اول ـهذه المواضــ حرص على تـن
اللجـان وفرق العمـل المنبثقـة عن مجلس محـافظي 
سـات النقد العربية، وفي   المصـارف المركزية ومؤـس
ك  ذـل ـك ة.  ات والمؤتمرات والورش المختلـف اـع االجتـم
تضـــمن تقرير االســـتقرار المالي في الدول العربية  

ــادر عام   ــاً حول تداعيات  2021الص ــًال خاص ، فص
المـالي.  ت  ــتقرار  اخ على االســ المـن من جهـة  غيرات 

ـــندوق  أـكد    أخرى،  ه  الصــ ـــل مع اـلدول  خالل تواصــ
ــاء   ــادـية  على أهمـية  األعضــ تطبيق المـبادئ اإلرشــ

ــارف المركزـية مع ـتداعـيات  المتعلـقة ب  تـعاـمل المصــ
  تغيرات المناخ الصادرة عن الصندوق.  

  
نّظم الصــندوق ورشــة متخصــصــة    ، إضــافة لذلك 

ـفي  " ـحول   ــة  واـلـمـجـتـمـعي ــة  اـلـبـيـئي ــاـيـير  اـلـمع ـتـطـبـيق 
الـسياـسات االـستثمارية لـصناديق التقاعد والمعاـشات  

العربيــة  الــدول  على جهود ل هــدفــت  "،  في  لتعرف 
في الدول    صـــناديق التقاعد والمعاشـــات  وجاهزية 
ــة  ــة   ، اـلـعرـبي واـلـمـجـتـمـعي ــة  اـلـبـيـني ــاـيـير  اـلـمع ـلـتـطـبـيق 

للتكيف    ها التي تواجه   التـحديات   جة مـعال و والحوكـمة،  
ل على  مع هـذه المعـايير  عن العـم ــالً  تعزيز  ، فضــ

ا   ــاـي ة بقضـــ ة  التوعـي ــؤولـي ة والمســ البيئـي المعـايير 
  .  المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية 

  
ة جلـسات حوار بـشأن مجموعة من    تضـمنت  الورـش

  اـستثماراتـسبل تعزيز موائمة المتعلقة ب التوـصيات  
ــا  ــناديق التقاعد والمعاش في الدول العربية مع    ت ص

ث   ة والحوكمـة، من حـي ة والمجتمعـي البيئـي ايير  المـع
الموثوقـة  ات  المتوافقـة مع المعـايير  و   ، توفير البيـاـن

  البيئية والمجتمعية.  
  

المالية غير   . هـ  المؤسسات  مع  التواصل  قنوات  تعزيز 
   تطوير القطاع المالي:المصرفية لدعم 

 
عام  الصندوق    واصل  مع    2021خالل  تواصله 

و ال  ل مؤسسات  ال هيئات  غير الُمنظمة  المالي  لقطاع 
جهود بإطار  ل  ه المصرفي،  تطوير الرامية  دعم 

    :ي ما يل   ذلك  ، حيث شمل القطاع
  

  هيئات اإلشراف على التأمين  ل اجتماعات    ة تنظيم ثالث
العربية  الدول  خالل  تركزت  حيث  ،  في  النقاشات 

األول   في الدول  " على  االجتماع  التأمين  قطاع  دور 
االقتصادي  التعافي  مرحلة  في  خالله      ، " العربية  تم 

قطاع  مناقشة   بواقع  العالقة  ذات  القضايا  من  عدد 
واقع  "   : التأمين في النظام المالي العالمي، من أبرزها 

لتداعيات   الراهنة  األزمة  ضوء  في  التأمين  قطاع 
التحديات والمخاطر التي يواجهها  " ، و " جائحة كورونا 

قطاع التأمين  دور  " ، و " القطاع في فترة ما بعد األزمة 
بعد   ما  فترة  في  االقتصادي  التعافي  مرحلة  في 

و " األزمة  الطبيعية  " ،  والكوارث  المناخ  تداعيات  أثر 
التأمين  التقنيات المالية الحديثة  و" ،  " على قطاع  دور 

التأمين  لقطاع  التغطية  نسب  رفع  ضبط  " و ،  " في 
في   اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  قطاع  مخاطر 

موضوع  التأمين"   إلى  إضافةً  شركات  " ،  حوكمة 
   ." التأمين 

 
ــوـعات، منـها ك   :ـما ـناقش االجتـماع ـعدد من الموضــ
ــيع وتعزيز تغطية األفراد  "  ــائل توســ ــبل ووســ ســ

أمين   ة بخـدمـات الـت دول العربـي ــركـات في اـل والشــ
ــمـية    ،"قـطاع الـتامينالفجوة النوعـية في و" ،  " الرســ

ــتقرار الـمالي  الـتأمين  دور قـطاع " و  في تعزيز االســ
ــة  العربي ــدول  ال و " في  بين  " ،  ــيق  التنســ ــات  متطلب

المختبر  " ، و " الهيئات اإلشــرافية على قطاع التأمين 
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ــبل االســـتفادة من   التنظيمي لالبتكارات المالية وسـ
اعـة   ـــن ة في صــ ة الحـديـث ات المـالـي أمين"،  التقنـي الـت

 . " مستهلكي خدمات التأمين  ة و"حماي 
 

ـــندوق  االجتـماع الـثاني    ركز  لهيـئات  الذي نظـمه الصــ
ــة   العربي الــدول  في  ــأمين  الت على  ــراف  على  اإلشــ

مكافحة الجرائم المالية في  الموضـــوعات المرتبطة ب 
أمين  ــة    ، قـطاع الـت اقشــ المـخاطر التي  حـيث جرى مـن

تتعرض لـها شــــركات الـتأمين نتيجة الجرائم المالية،  
  إضافةً إلى اإلجراءات الالزمة لمكافحة هذه الجرائم.  
أمين   ات الـت ــرـك اش إلى إجراءات شــ ا تطرق النـق كـم
ــمـل اإلجراءات   ة، بمـا يشــ المـالـي لمكـافحـة الجرائم 
ــات واألنظـمة التي يـجب أن تتـخذـها لمنع  ـــياســ والســ

في الجرائم المالية، وـسبل ووـسائل    اـستخدام منتجاتها 
نظام "إعرف  المتعلقة ب   ها التطوير المســتمر إلجراءات 

عن   التحري  ــة  بعملي االهتمــام  من خالل  ــك"،  عميل
ة في   ـــل ات ذات الصــ الجـه ا ـب ل وربطـه ات العمـي اـن بـي
ذ نظـام   ة، ومـدى تنفـي المـالـي مجـال مكـافحـة الجرائم 
 امتثال وإفصـاح قوي ضـمن البيئة التنظيمية لمكافحة 

ايير توافق   اب، ومـع ل اإلرـه غســــل األموال وتموـي
ــراف والرقابة   ــريـعات الدول مع متطلبات اإلشــ تشــ

فضًال وتبادل المعلومات بخصوص النشاط التأميني،  
أفضـل ممارسـات حوكمة الشـركات  عن اسـتعراض  

دورـها في  و ـلدى قـطاع الـتأمين في المنطـقة العربـية،  
ــل األموال وتموـيل اإلرـهاب   ــاءة  مـكافـحة غســ وإســ

  استغالل األسواق واالحتيال. 
  

حول    االجتماع الثالث تمحورت النقاشــات خالل فيما 
ــين    ف موضــوع "توظي  التقنيات المالية الحديثة لتحس

الفرص    بما شـــمل   ، " خدمات التأمين والوصـــول لها 
التي تتيحهــا   الحــديثــة  والتحــديــات  المــاليــة  التقنيــات 

التأمين  خدمات  والوصـول ل   ، صـناعة التأمين لتطوير  
ة.  دول العربـي ك،   في اـل ذـل اع ـعدد من    ـك اقش االجتـم ـن

ــيع، تمحورت حول واقع قـطاع الـتأمين في   المواضــ
ة مـا بعـد جـائحـة  المـالي العـالمي في مرحـل النظـام 

التي يواجههــا،  19- كوفيــد  والمخــاطر  والتحــديــات   ،
ــتـفادة من التقنـيات الـمالـية الـحديـثة في   ـــبل االســ وســ

ــناعة وخدمات التأمين ف  ي الدول العربية،  تطوير صـ
ــول لخــدمــات   ودور ذلــك في تعزيز فرص الوصــ

 التأمين، وتطوير القطاع المالي غير المصرفي. 
  

  ـــمان القروض    التـعاون مع ـــناديق وبرامج ضــ صــ
الدول   للمشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة في 

ــة في    العربيــة  ورشـــ هـذه  دور  عمــل حول    تنظيم 
التطرق  حيث تم    ، في دعم مرحلة التعافي   ـصناديق ال 
الســياســـات  "   : أبرزها  عدد من الموضــوعات، من ل 

ــارف   واإلجراءات المطبـقة من الحكوـمات والمصــ

ي   ـف ــة  زي رـك ـم ــة  اـل ي رـب ـع اـل ــدول  م  ـلال ــدـع ال ر  ـي وـف ـت
".  جائحةال للمـشروعات الـصغيرة والمتوـسطة خالل 

الورشــة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه    ت كما تطرق 
ــمان القروض، وأطر العمل  ــناديق وبرامج ضـ صـ

المناـسبة لهذه الـصناديق والبرامج في هذه  األدوات  و 
ــ  ، المرحـلة. كذلك  ــة فرص التـعاون    ت ناقشــ الورشــ

اإلقليمي بين صــــناديق وبرامج ضــــمان القروض  
السلطات اإلشرافية والمؤسسات اإلقليمية لمواجهة و 

 ت الراهنة. التحديا 
  

  ــتراك مع ــمان  االش ــات ض ــس االتحاد الدولي لمؤس
ــة عـمل في الودائع   ــة المـبادئ  تنظيم ورشــ لمـناقشــ

الة لضــمان ودائع البنوك  األســاســية لتطوير نظم فعَّ 
ــالمية  اإل  ــاركة  س ــمان بمش ــات وبرامج ض ــس مؤس

 . الودائع في الدول العربية 
  

كأداة   العربيةإطالق مؤشر االستقرار المالي في الدول  و.  
االحترازية  السياسات  إصدار لصانعي  ومواصلة   ،

  تقرير االستقرار المالي.
  

إصـــدار مؤشـــر   2021صـــندوق في عام ال واصـــل  
الذي ســبق إطالقه في عام   ، االســتقرار المالي العربي 

أل 2020 ـنـظراً  ـيـقـيس  ،  ـكـمي  ــر  ـمؤشــ وـجود  ــة  ـهـمي
ويعمل كأداة    ، االسـتقرار المالي بموضـوعية مسـتوى  

ــاعد للتوجيه واإلنذار المبكر، حيث  متخذي القرار    يس
ات   ياـس ظهور  إمكانية  التعرف على في وواضـعي الـس

ما يلزم    التخاذ قـبل وقوعـها، المحتمـلة  مالـية  ال  ت األزما 
  .  واستباقية من سياسات وإجراءات وقائية 

  
أزمــة فيروس  لتــداعيــات  كنتيجــة  في هــذا اإلطــار، 

العربية،    قتصــادات اال كورونا المســتجد وأثرها على  
ــير تطورات   ــر تشـ ــتقرار قيمة مؤشـ المالي في    االسـ

ا على   أثر إلى  اـلدول العربـية   ات ـجائـحة كوروـن ـتداعـي
ة   اقتصــــادات  دول العربـي ةً إلى الظروف  اـل ، إضــــاـف

التي تواجههــا بعض   بهــذا  الــدول هــذه  والتحــديــات   .
وارتفع معدل   ، تراجعت مؤشـــرات الربحية الســـياق،  

أثر التـدفقـات النقـديـة   نتيجـةً ـت المتعثرة  ــهيالت  التســ
ـــبب   ــرـكات بســ ائـحة لقـطاعي األفراد والشــ في    . الـج

المقابل، حققت مؤشــرات كفاية رأس المال والســيولة  
ــير إلى مرونة ومتانة وقدرة   ــناً، األمر الذي يُشـ تحسـ

الـصدمات، حيث من    اـستيعاب القطاع المـصرفي على 
ــيوـلة تعززان من    اتي د أ المعلوم أن   رأس الـمال والســ

  واالقتصاديةقدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية  
  والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لها. 

  
يذكر في هذا الصـدد، أن أهم التعديالت ضـمن معيار 

ــين نوعـية وكمـية  تتمـثل في تعزيز  ) Ⅲ(   بازل  وتحســ
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من خالل   البنوك  ــدى  ل األموال  ــاظ رؤوس  ــااحتف   ه
، تدعم قدرتها  برؤوس أموال ذات جودة ونوعية عالية 

من خالل الخـسائر،    واـستيعاب مواجهة المخاطر  على 
يولة وصـافي التمويل   بة تغطية الـس تطبيق معياري نـس

كمية للسيولة  ال متطلبات  ال   استيفاء إضافةً إلى  ،  المستقر 
البنوك  لتعزيز   ــدرة  في  ق ــا  ــاته ــالتزام ب ــاء  الوف على 

األجلين القصــير والمتوســط باســتخدام أصــول ســائلة  
الرغم من حـ ام، ـب ل ـع ـــك ة الجودة. بشــ الـي ة   دة ـع أزـم

د  ات والمخـاطر المحيطـة  ،  19- جـائحـة كوفـي والتحـدـي
ائج   ة، بيـّنت نـت ة العربـي المنطـق ل  ال ـب ً تحلـي ا طفيـف اً    تراجـع
وجود توجه عام يعكس  في مؤـشر القطاع المـصرفي،  

اســــات  في ا  ـــي ة نحو تبني ســ دول العربـي ةـل   احترازـي
المالي. كما    االســـتقرار أســـهمت في تعزيز   ، متحفظة 

عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع المصرفي  
ــتيعاب في الدول العربية وقدرته على   ــدمات    اسـ الصـ

  .  واالقتصادية المالية  
  

خالل عام على صـــعيد متصـــل، أصـــدر الصـــندوق  
ــدد  ،  2021 ـمن اـلع ـحول  "   اـلراـبع  ـــنوي  الســ اـلـتـقرـير 

ة  دول العربـي في اـل الي  ــتقرار الـم ذي  "،  االســ اول  اـل تـن
بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول  
ــتقرار الـمالي،   ــعيـها لتعزيز االســ العربـية في إـطار ســ
والــدوليــة   اإلقليميــة  ــاديــة  االقتصـــ التطورات  وهي: 
وانعكاسـاتها على االسـتقرار المالي في الدول العربية،  
وتطورات األطر التشــريعية والمؤســســية لالســتقرار  

دول  الـمالي وتعزيز   ة للقـطاع الـمالي في اـل ة التحتـي البنـي
ــرفي العربي   ة، وتطورات أداء القطـاع المصــ العربـي
المـالي غير   والمخـاطر المحتملـة، وتطورات القطـاع 
ة،   ة والمخـاطر المحتمـل دول العربـي ــرفي في اـل المصــ
وتحليل نتائج اختبارات الـضغط لدى القطاع المـصرفي  

مقومــ فيروس كورونــا على  وتــداعيــات  ات العربي، 
ة االحترازية الكلية في  االسـتقرار المالي   ياـس ودور الـس

  . الحد من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد 
  

ــول  كـما  اـلدول العربـية في    التقرير جهود تـناوـلت فصــ
مع التطرق إلى تعزيز   ، تعزيز الشــمول المالي الرقمي 
والحــد من   اإللكترونيــة  األمن اإللكتروني  التهــديــدات 

وآثارها على االســـتقرار المالي، ومؤشـــر االســـتقرار  
والكوارث   ــاخ  المن تغير  ــات  ــداعي وت العربي،  المــالي 

  الطبيعية على االستقرار المالي. 
  

دعم سياسات تطوير القطاع المالي المصرفي من خالل  ز.  
بصورة أساسية  تختص  وسياسات إعداد أوراق عمل 

  بتطوير القطاع المالي والمصرفي. 
  

ـــندوق   ــدار ـعدد من    2021خالل ـعام  ـقام الصــ ـبإصــ
دعم جهود تطوير  الموّجهـة ـل دراســـــات  واـل األوراق 

القطاع المالي والمـصرفي، في إطار ـسلـسلة مطبوعات 
محــافظي   مجلس  ومطبوعــات  القطــاع المــالي  تطوير 
ملت  ات النقد العربية، ـش ـس المصـارف المركزية ومؤـس

  :ما يلي 
  
أثر التركز المصرفي على االستقرار  دراسة حول "  ) 1

ــوء    ، " ل العربية المالي في الدو  على أثر ألقت الضـ
ــرفي، ونمو  التطورات في   نســـــب التركز المصــ

المحلي اإلجمــالي   ونمو النــاتج  الممنوح،  االئتمــان 
 . عربية ال دول  ال على االستقرار المالي في    ، الحقيقي 

 
أثر التمويل اإلسالمي على الشمول " دراسة حول   ) 2

ة  ت    ، " المالي في المنطقة العربـي اس إلى  هـدـف قـي
ة  درجـة   ــتجـاـب ــرات  اســ ــمول المـالي  مؤشــ الشــ

في    فق مع الشــــريعة المتوا للتطورات في التمويل  
 .الدول العربية 

 
ــة حول   ) 3 تموـيل البنـية التحتـية في اـلدول  " دراســ

تـناوـلت إمـكانـية    ، " العربـية: التـحدـيات والخـيارات
البنيــة   احتيــاجــات  لتلبيــة  التمويــل المطلوب  زيــادة 

في الدول العربية. اســـتعرضـــت الدراســـة  التحتية  
الوضــع الراهن للبنية التحتية في الدول العربية من  
ــول لخدماتها، ومســـتويات   حيث مســـتوى الوصـ
ارت إلى احتياجات   اإلنفاق الحكومي عليها. كما أـش
تموـيل البنـية التحتـية، والتـحدـيات التي تواـجه اـلدول  

 العربية في تمويل هذه االحتياجات. 
 

ــة حول   ) 4 ــغر  دراسـ المتوافق  "دوافع التمويل األصـ
العناـصر  تناولت    ، " الدول العربية  مع الـشريعة في 

مع   ل المتوافق  ــترك فيهـا أســــس التموـي تشــ التي 
االـستفادة من  ية الـشريعة مع التمويل األـصغر، وكيف 

ل قطـاع التمويـل   ك األســــس في خـدمـة وتفعـي تـل
 . األصغر في الدول العربية 

 
"االنعكاســــات االقتصــــادية لتقنية  دراســـة حول  ) 5

في األســــواق  البلوكتشــــين واالســــتقرار المالي 
ــمـنت   ، الـمالـية العربـية"  ــات    تضــ تحلـيل االنعـكاســ

االقتصـــادية لتقنية البلوكتشـــين على االقتصـــادات  
 . العربية 

 
آثار التحويالت عبر الحدود على  بعنوان "   دراسة  ) 6

العربية  الدول  في  المالي  إلى    ، " الشمول  تهدف 
المالي   الشمول  مؤشرات  بين  العالقة  تحليل 

كما تُقدم    الدول العربية. والتحويالت عبر الحدود في  
في   السياسات  لصانعي  تحليلياً  إطاراً  الدراسة 
المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز الشمول المالي من  

 .خالل دعم التحويالت عبر الحدود 
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ــغيلية في  محددات الكفاءة  "حول   راســــة د  )7 التشــ

الضــوء على   ألقت  ،"القطاع المصـــرفي العربي
في القطــاع   الفــائــدة  ــافي هــامش  محــددات صـــ
اً   تحليلـي ت إطـاراً  دـم ــرفي العربي. كمـا ـق المصــ
للمصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية،  
ــين   ــلة الجهود الرامية لتحس ــهم في مواص بما يس

 الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.  
 

التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في  "حول    دراسة  )8
العربية االنحدار    الدول  نموذج  باستخدام 

محددات أداء القطاع  للوقوف على    ،"اللوجستي
قدمت    .المصرفي تحليلياً الدراسة  كما  إطاراً 

العربية النقد  ومؤسسات  المركزية    ، للمصارف 
بما يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء  

 القطاع المصرفي العربي.  
 

ــة  )9 ات المعلوـمات  حول    دراســ ة بين تقنـي "العالـق
المــالي والنمو   القطــاع  وتطوير  واالتصـــــاالت 

اسـتهدفت قياس   ،االقتصـادي في الدول العربية"
وتقنيــات   المــالي  القطــاع  بين  التفــاعــل  ــار  آث

ــاالت عل ى النمو االقتصــادي  المعلومات واالتص
 في الدول العربية.  

 
في  "   حول   دراسة  ) 10 ودورها  المبتكرة  األساليب 

المسؤول  المالي  الشمول  دور    ، " تعزيز  تناولت 
أدوات   توفير  في  الحديثة  المالية  التقنيات  استخدام 
الوصول   من  والمؤسسات  األفراد  لتمكين  مبتكرة 
أوضحت   كما  أقل.  بتكاليف  المالية  الخدمات  إلى 
الدراسة تسارع وتيرة رقمنة البنوك، لمواكبة زيادة  
البنكية   المعامالت  إجراء  في  األفراد  اعتماد  نسبة 

مواقع اإللكترونية في ظل جائحة  على التطبيقات وال 
 .  19- كوفيد 

 
حول    ورقــة  ) 11 ــة  ــالجــة  " بحثي مع ــادئ  ومب ــايير  مع

ـلومــات   ـمـع اـل ــة  دق ـعـلى  ـعـمالء  اـل اـعـتراضــــــات 
اـتب   ، " االئتـمانـية  ه مـك بيـنت اـلدور الـهام اـلذي تلعـب

من خالل   التعثر،  في الحــد من مخــاطر  االئتمــان 
ــليم مبني على   ــاهمة في اتخاذ قرار ائتماني س المس

 تقييم دقيق للعميل. 
 

تطرقت إلى   ، " التمويل البديل "   بحثية حول   ورقة  ) 12
ــه  والفرص    أهميت ــالي،  الم ــمول  الشــ تعزيز  في 

التحتيــة  والتحــديــات   بــوالبنيــة  ، ودور ه المتعلقــة 
الرقميـة في تعزيز  إلى دور ه الثقـافـة  ــافـةً  إضـــ  ،

هذا النوع  مكاتب االســتعالم االئتماني في تشــجيع  
 التمويل. من  

 
الـسيكومتري    االئتماني التقييم  "    بحثية حول   ورقة  ) 13

بينت الدور الهام الذي يلعبه   ، " والمعلومات البديلة 
  األفراد الـسيكومتري في تعزيز قدرة وصول التقييم  

إلى التمويل، من خالل تقييم الســمات الشــخصــية  
المؤـشرات النفـسية التي تـساعد في تحليل اـستعداد  و 

   وقدرة العميل على سداد التزاماته المالية. 
 

ــة  ) 14 ــرفي في القطاع  أثر التركز  "   حول   دراسـ   المصـ
ــتقرار المالي   المملكة األردنية  تجربة    - على االســ

ة"  ــمـي اشــ ار أثر التركز في    ، الـه دـفت إلى اختـب ـه
 القطاع المصرفي األردني على االستقرار المالي. 

 
"هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي  بعنوان    دراسة )15

دول   من  أدلة  البنوك؟  ربحية    عربية على 
معدل    ، مختارة"  في  المؤثرة  العوامل  في  بحثت 

الموجودات   على  العربية،  في  العائد  الدول 
نسبة   على  تؤثر  أن  من الُممكن  التي  والمتغيرات 

غير العاملة سواًء تلك التي تخص البنك  القروض  
التي   أو  المصرفية  ا ب   تتعلق نفسه،  لصناعة 

 واالقتصاد الكلي. 
 

  السـيولة تغطية " معيار نسـبة   بعنوان   بحثية   ورقة  ) 16
ات التطبيق، و  ات (متطلـب دـي ك    - )  التـح تجربتي البـن

ــطينية" ــلطة النقد الفلسـ   ، المركزي العراقي، وسـ
بحـثت في التـحدـيات المرتبـطة بتطبيق معـيار تغطـية 

ودورها في تحـسين  ،  في القطاع المـصرفي   الـسيولة 
ــدـمات الـناجـمة عن   ــاص الصــ ـقدرـته على امتصــ
الضــــغوط المالية واالقتصــــادية والحد من فرص  

 انتقال المخاطر إلى القطاع الحقيقي.  
 

صــافي التمويل  "تطبيق معيار   بحثية بعنوان   ورقة  ) 17
ــتقر  ة  ، و المســ ات المرتبـط دـي ة فيروس التـح أزـم ـب

  ، المركزي" تجربة بنك الكويت    - كورونا المستجد  
ــت  ــتعرضــ تجرـبة بـنك الكوـيت المركزي في    اســ

ــافي  مواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق معيار صـ
 . التمويل المستقر في ظل تداعيات الجائحة 

 
ــة  ) 18 ــية كفاية رأس المال  " بعنوان    دراســ ــاســ حســ

اع   ة في القـط ة واالقتصـــــادـي ــرفـي ل المصــ للعواـم
ــرفي العربي  محددات كفاية رأس    تناولت   ، " المصـ

ــالـمة   ــرات الـهامة للمـتانة والســ الـمال كأحد المؤشــ
إطاراً تحليلياً يُســـهم في  وتضـــمنت  المصـــرفية،  

 تعزيز إدارة رأس المال لدى القطاع المصرفي.  
 

من    األجنبية الرقابة على البنوك  بعنوان "   دراســــة  ) 19
ــيـفة   ــلـطة الرـقابـية المضــ تجرـبة البـنك   - قـبل الســ

28



29   
 

                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

مســؤوليات الســلطات    تناولت   ، " األردني المركزي  
في  المضـــيفة والســـلطات الرقابية  في البلد  الرقابية  

ة. كمـا بينـت  د  لـالب    آليـات األم على البنوك األجنبـي
 السلطتين. بين التنسيق  و تبادل المعلومات  

 
ــراف في  بعنوان "   دراســـــة  ) 20   ظـل الرقـابـة واإلشــ

ة   الـي الـم ات  ــارعـة في التقنـي   - التطورات المتســـ
اســتعرضــت    ، " تجربة البنك المركزي المصــري 

ــاتـها على في مـجال التقنـيات  التطورات   وانعـكاســ
القطاع المالي والمـصرفي، والتحديات التي تواجه  

ة ا  اـب ال الرـق د إجراء أعـم ة عـن ابـي ــلطـات الرـق لســ
ة من   دـم ات المـق والتفتيش على المنتجـات والخـدـم

 المعتمدة على التقنيات المالية. المؤسسات المالية  
 

"  دراسة ) 21 الختبارات حول  المحدثة  المنهجيات 
الجزئية  األوضاع  بنك   -   الضاغطة  تجربة 
تناولت أثر التطور المتسارع في مجال   ، المغرب"
الماليالتقنيات   القطاع  والتحول   على  والمصرفي، 

 .الرقمي والمزايا التي تتيحها التقنيات المالية 
 

"مخاطر اإلفراط في مديونية القطاع    حول  دراسة  )22
ــتقرار المالي"  ــوء    ، العائلي على االسـ ألقت الضـ

ــان  االئتم ــاطر  مخ بين  ــة  المحتمل ــة  العالق على 
ــتقرار المالي في  للقطاع العائلي وأثره على االسـ

 الدول العربية.  
 

ــل األموال وتمويل "  حول   دراســــة  )23 مخاطر غســ
ــدول    اإلرهــاب ال في  ــرفي  المصــ القطــاع  على 

ظــل جــائحــة كورونــا" في  تنــاولــت    ،العربيــة 
ة   ة المتعلـق ة المحتمـل ات والمخـاطر المـالـي التحـدـي
ــل اإلرهاب التي   ــوال وتمويـ بمكافحة غسل األمـ
دول   ــرفي في اـل الي والمصــ اع الـم ت القـط واجـه
العربـية خالل فترة ـجائـحة كوروـنا، واإلجراءات  

 ديات.المتخذة لمواجهة تلك التح
 

د    دراســــة  )24 ات عواـئ ل تقلـب ذجـة وتحلـي حول "نـم
ــات العربـية خالل جائـحة  ــهم في البورصــ األســ

ــتجد" ــمنت تحليالً    ،فيروس كورونا المســ تضــ
ــات   ــهم في البورص ــعار األس لتقلبات عوائد وأس

 .  19-العربية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد
 

ات    ورقة  )25 ياـس   الحديثة "التقنيات المالية    بعنوانـس
ة:   ــريـع ة مع الشــ ة المتوافـق الـي ات الـم دـم في الـخ

هـدفـت إلى    ،المتطلبـات والفرص والتحـديـات"
ة   الـي ات الـم ات تطوير التقنـي تعزيز الوعي بمتطلـب
الحديثة، وصـــناعة الخدمات المالية المتوافقة مع  

المـالي الرقمي في الـدول   ــريعـة، والتحول  الشــ
 العربية.

  
المفتوح: إطار   التمويل "  وانبعنسـياسـات    ورقة  )26

ات   ة لتطوير نطـاق الخـدـم ة العربـي ل للمنطـق عـم
ت إلى    ،المـاليـة" تعزيز الوعي بمتطلبـات  هـدـف

ة ة الرقمـي ــرفـي ة والمصــ الـي   ، تطوير الـخدـمات الـم
ــدول   ال في  الرقمي  ــالي  الم التحول  جهود  ودعم 
ة طريق  ارـط ة ـخ ت الورـق ــمـن ا تضــ ة. كـم العربـي
لصـياغة مسـارات االنتقال إلى التمويل المفتوح،  

 لتشمل كافة الخدمات والمنتجات المالية.
 

ــة حول )27 األوضـــــاع    اختبــارات "تطبيق    دراســـ
إلى مـساعدة  ، هدفت  الـضاغطة الجزئية والكلية"

المـصارف المركزية والقطاع المالي والمـصرفي  
وـتـبـني   اـلـمخــاـطر  إدارة  ــة  ـمـنـظوم ـتـعزـيز  ـعـلى 

القـطاع على ـهذا  لقـياس ـقدرة  أســــالـيب متطورة  
ــل   ــدمــات وفق أفضـــ المعــايير  مواجهــة الصـــ

ــات   ــةالدولية. كما والممارس إلى    تطرقت الدراس
ــاغـطة   ــاع الضــ كيفـية تطبيق اختـبارات األوضــ

واـلـكـليــة ــواءً اـلـجزـئيــة  ســ ـقبــل   ،  ـمن  ـطـبقــة  اـلمـُ
ا  الي بـم اع الـم ة و/أو القـط المصـــــارف المركزـي

ـظومــة   ـن ـم ـعزـيز  ـت ـفي  م  األزمــات يُســـــه إدارة 
 .المصرفية

 
"دور التقنيات المالية الحديثة ما دراـسة بعنوان   )28

، تناولت الفرص الكبيرة في بعد جائحة كورونا"
ظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات  تو

وتجارب الدول  بعد الجائحة  في مرحلة ما الـمالية  
   العربية في هذا الشأن.  

  
    

    االلصصننددووقق  ففيي  ممججاالل  االلتتددررييببننششااطط    
    ووببننااءء  االلققددررااتت  

 
  

دف   أتي ـه درـيب ـي درات والـت اء الـق ة وتعزيز بـن في    تنمـي
ة   ــتراتيجـي ات االســ ائـمة األولوـي ــمن ـق دم ضــ مركز متـق

الحرص  )، في إطار 2025  -   2020(   للفترة   صــندوق لل 
ــندوق كمركز تمّيز للمعرفة وبناء  على  تعزيز دور الص

الـقدرات، من خالل تنمـية وتعزيز بـناء الـقدرات للكوادر  
االقتصـادية والمالية والنقدية    المجاالت الفنية العربية في  

  .  حصائية والتجارية واإل 
  

العمل   2021خالل عام  واصـل الصـندوق    ، تحقيقاً لذلك 
المحتوى   ث  ب وتحـدـي درـي ــطـة الـت أنشــ اء ـب على االرتـق
ــع في   العلمي لـكاـفة البرامج الـتدريبـية المـقدـمة، والتوســ
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التــدريبيــة  قــائمــة األ  والبرامج  ــطــة  على  نشــ والتركيز 
ــه   ـتواج اـلـتي  ــات  ــدي ــاـلـتح ب ــة  اـلـعالق ذات  ـــيع  اـلـمواضــ

ــادات العربـية إ  ــراـكاـته مع  االقتصــ لى ـجاـنب تعزيز شــ
  قليمية والدولية. المؤسسات اإل 

  
مع ا 2021خالل عـام   اً  ـــي اشــ وتـم لظروف المرتبطـة  ، 

د   بجـائحـة  داعيـات19- كوفـي ب عنهـا من ـت ومـا ترـت  ،  ،
الدورات  إقامة  و الحد من التنقل أدت إلى  وحاالت إغالق  

 ً ا ــورـي تم تـقديم ـكاـفة اـلدورات الـتدريبـية    ، الـتدريبـية حضــ
د". اعتمـدت  خطـة   المخططـة للعـام المـذكور "عن بُعـْ

ــة الـتدرـيب اإللكترونـية،  على    2021العـمل لـعام   منصــ
وتوفير المتطلبات الفنية الالزمة لتقديم  بـصورة أـساـسية،  

ــى    الـتدرـيب ـهذا النوع من  ـــفات  بـما يتـماشــ مع المواصــ
ممارسـات العالمية، ويلبي احتياجات التدريب  وأفضـل ال 

     . الراهنة والمستقبلية 
  

دورة تدريبية،    52تنفيذ    2021  شهد عام  ذلك، في ضوء  
ــوعات  ــاء  تواكب  تناولت موضـ تطلعات الدول األعضـ

وتعظم   اجـاتهم  من من  وتلبي احتـي كوادرهـا  ادة  ــتـف  اســ
العمــل الــدورات  على ورش  التركيز  إلى  ــافــة  إضـــ  ،

عدد المشــاركين من   التطبيقية والحاالت الدراســية.  بلغ 
التي عـقدت خالل الكوادر العربـية في البرامج الـتدريبـية  

المــذكور  مقــارنــة بعــدد    1,521  العــام   969متــدربــاً، 
  .  ) 3(شكل رقم   ، 2020مشاركاً خالل عام 

  
ة   دد المشـــــاركين من الكوادر العربـي ذا، يصـــــل ـع بـه
الرســـمية في الدورات التدريبة وورش العمل والندوات  

ــائه وحتى نهاية عام  ،  2021التي نظمها المعهد منذ إنش
  ). 3 رقم   (ملحق   ، مشارك   15,559إلى 

  
الفنيون   قــدمهــا  التي  التــدريبيــة  للــدورات  ــافــة  إضـــ

ام   دوق خالل ـع ـــن الصــ ا  2021ـب ددـه دورة،    30، وـع
 22تـعاون المعـهد في تـقديم  

مـــع   تـــدريـــبـــيـــة،  دورة 
ــات   ــس مجموعة من المؤس
ــملت   الدولية واإلقليمية، شـ

ــاون    دورة   12 ع ـت ــاـل ع  ب ـم
الــدولي،   النقــد  ــنــدوق  صــ

ــع   م ــن  ــي ــك  ودورت ــبــن ال
ــة،   لـلــتــنــمــي ــالمـي  اإلســـ

ــن  ــي ــك    ودورت ــبــن ال ــع  م
ــي،   ــان ــم األل ــزي  ــرك ــم ال
انجلترا   بنــك  مع  ودورتين 
ك  المركزي، ودورة مع بـن

الدولية، ودورة  التســـويات  
الــدولي،   البنــك  ودورة  مع 

ــي ودورة مع وكالة التعاون   مع البنك المركزي الفرنس
  . األلماني 

  
التدريب  بمستوى  االرتقاء  أجل    الصندوق يولي    ، من 

ً اهتمام  األعضاء، في  الدول  واحتياجات  بمتطلبات   اً كبير  ا
رساله  إ الذي يتم    االستبيان نتائج    بما يعكس هذا المجال،  

الدول  سنوياً   للوقوف إلى  احتياجات   األعضاء،    ها على 
وآرائهم   ات انطباع و التدريبية،   ومقترحاتهم  المشاركين   ،

، خاصة فيما  بالصندوق الدورات والبرامج التدريبية  بشأن  
نظم   تطبيق  ومدى  التدريب،  فاعلية  بمدى  يتعلق 

المكتسبة  والمهارات  و المعلومات،  البرامج  ،  تصميم 
من    قد و   ، هذا   . التدريبية  عمله  آليات  تحديث  المعهد  تابع 

عن  " خالل إضافة وظائف وتحسينات على نظام التدريب  
واالختبارات    " د عْ ُب  االفتراضية،  المختبرات  سيما  ال 

والالحقة  المعرفة،  للدورات   السابقة  اكتساب  ودرجة   ،
  والتقييم الموضوعي والبّناء للدورات. 

  
قائمة   يلي  تناولتها  فيما  التي  الدورات بالموضوعات 

،  2021خالل عام    تم إنجازها التدريبية وورش العمل التي  
    :مواعيد انعقادها و
  
  -  11(   "اإلحـصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)"،  . 1

 . 2021يناير  ) 14
يناير  ) 28  -  18(   ، تحليل ســــياســــة المالية العامة  . 2

2021 . 
 .  2021يناير  ) 28  -  24( ،  التخطيط االستراتيجي  . 3
فبراير  )  4  -   1( ،  الحســابات القومية ربع الســنوية  . 4

2021 . 
 ) 11  -   7( ،  التمويل األـصغر   – الـصيرفة اإلـسالمية   . 5

   . 2021فبراير  
ة  دور   . 6 الـي ة في تطوير المنتـجات الـم الـي ات الـم التقنـي

   . 2021فبراير  ) 18  -  14( ،  اإلسالمية 
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   . 2021فبراير  ) 18  -  14( ،  االقتصاد القياسي  . 7
،  19  - الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد  . 8

   . 2021فبراير  )  18  -   17( 
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 . 2021يونيو  
  ) يوليو   1  - يونيو    27(   ، زمات االقتصادية إدارة األ  . 24

2021 .   
بالبنوك اإلسالمية  . 25 يوليو  )  8  -   4(   ، إدارة المخاطر 

2021 . 
 . 2021يوليو  )  15- 5(   ، الرقابة على القطاع المالي  . 26
   .2021يوليو  )  15- 11( ،  المتقدم   القياسي االقتصاد   . 27
  والخدمات، ارة الدولية في السلع  ــ إحصاءات التج  . 28

 . 2021سبتمبر  )  9  -   6( 
المالي . 29 االستقرار  إلى  الرامية    السياسات 

   . 2021سبتمبر  )  16  -   12( ،  واالقتصادي 
  ) 16  - 12(   ، المتغيرات االقتصادية والمالية نمذجة   . 30

   . 2021سبتمبر  
االقتصادي   . 31 وتأثيرها  الحكومية  والخدمات  السلع 

   . 2021سبتمبر  )  23  - 19(   ، واالجتماعي 
الرقابة   . 32 وسياسة  النظامية  المخاطر  قياس 

الضغط  واختبارات  الكلية  )  23- 20(   ، االحترازية 
 . 2021سبتمبر  

)  30  -   26(   ، والمؤسسات المالية حوكمة الشركات   . 33
   . 2021سبتمبر  

اسـتخدام نماذج المدخالت والمخرجات في دراســة  . 34
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الدين   . 44 أسواق  وتنمية  الدين  إدارة  استراتيجيات 
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    ،،  االلتتققااررييرر  االلصصننددووقق  ففيي  ممججاالل        ةة  ننششطط  أأ  

    ووااللددررااسسااتت  ااالالققتتصصااددييةة،،        االلببححووثث  وو  
    ووااللننششررااتت      ووااللككتتبب،،  

    
    

التقارير،  إصــــدار  نشــــاط الصــــندوق الخاص ب   يهدف 
،  والبحوث والدراـسات االقتـصادية، والكتب، والنـشرات

ــاعدة  ل  ــات  دعم ومسـ ــياسـ ــناع السـ متخذي القرار وصـ
  االقتـصادية في الدول العربية، في المجاالت االقتـصادية 

ــة  ــالي ــة   والم ــدي على  من خالل  ،  والنق ــوء  الضــ ــاء  إلق
الموضــوعات االقتصــادية الهامة، ودراســتها بصــورة  

     . تسهم في تحديد التحديات وسبل مواجهتها 
  

ات    2021تم التركيز خالل عـام   داعـي على دراســـــة ـت
ــاتـها على االقتصــــادات  ،  19- كوفـيد ـجائـحة   وانعـكاســ

العربية، وســبل مواجهتها فضــالً عن دراســة مســارات  
ة للنمو   ادـي االعتـي للمســـــارات  مجـدداً  التعـافي والعودة 

  االقتصادي في مرحلة ما بعد األزمة. 
  

صــــدارات التي تختص بتطوير القطاع  اإل إضــــافة إلى 
شــــملت المشــــار إليها ســــابقاً،  المالي والمصــــرفي،  

ــدارات  ــندوق    إصـ مجموعة من  2021خالل عام  الصـ
ارير   ل التـق ة، وأوراق العـم دراســـــات االقتصـــــادـي   واـل

ياسـات  رات، و ،  والـس ، والكتيبات التعريفية  الكتب والنـش
العربي، تناولت قضــايا وموضــوعات    بالنشء المعنية  

  .  اقتصادية ونقدية ومالية متنوعة 
  
    : 2021درة خالل عام ا الص   دوريات ال تقارير و ال   . أ 
  
من "التقرير االقتصــادي    األربعين الحادي و العدد   . 1

ــي الموـحد   ــتعرض"، اـلذي  2021العربـــــــ   يســ
ة،  ا  دول العربـي ة في اـل إلى لتطورات االقتصـــــادـي

ــوـعات الـهاـمة من بينـها ـجاـنب   الـعدـيد من الموضــ
ــة،   ي ـم رـق اـل حـوالت  ـت واـل ي،  ـم رـق اـل تصــــــاد  االـق
واالســــتقرار المالي، والشــــمول المالي، وتطبيق  

   . IIIمتطلبات بازل 
  
الحــديثــة في " تقرير حول   . 2 المــاليــة  دور التقنيــات 

: يُلقي الضــوء  " مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا 
على نماذج متنوعة ألنشطة التقنيات المالية الحديثة  
ا اـلدول العربـية للتخفيف من   والتطبيـقات التي تبنتـه
ـــمل التحول إلى  ـتداعـيات ـجائـحة كوروـنا، بـما يشــ
إلحـاق  ــاع  في أوضـــ دم  والتـق ة،  قنوات غير نقـدـي

ــد   واع وـق ــد  ع بـُ عـن  الء  ـم ـع ــك    اعـرف " اـل ل ـي ـم ـع
ة  ات " اإللكترونـي ل الخـدـم وتفعـي ة،    ،  ة الرقمـي الـي الـم

للخــدمــات    تعزز التي   ــول  جميعهــا فرص الوصــ
 المالية، فضالً عن تعزيز أطر السالمة اإللكترونية. 

 
التقرير الســنوي حول "إنجازات مبادرة الشــمول   . 3

ــطة  ا   "، بهدف المالي للمنطقة العربية  لتعريف بأنش
ــتراتيجـية وبرامج ال  ــب أولوـيات إســ مـبادرة، حســ

  بالمنطقة العربية. الشمول المالي  
  
ــاد العربي" تقرير  ثالـثة أـعداد من    . 4   ، "آـفاق االقتصــ

توقعات األداء االقتصـــادي للدول العربية    ت تضـــمن 
إصدار  يهدف الصندوق من  .  2022و  2021لعامي 

صـــــناع القرار في الدول العربـية    ويد ز ت التقرير إلى 
  برؤية استشرافية وتحليلية ألداء االقتصادات العربية 

ة   ــادـي ـــعدة تتمـثل في: البيـئة االقتصــ على ـعدة أصــ
ــادي، واتجاهات األســــعار   الدولية، والنمو االقتصــ
ــاع النقدية، وقطاع المالية العامة،   المحلية، واألوضـ

      . والقطاع الخارجي وميزان المدفوعات 
  

ـبـفـيروس  ـنـظراً  ــة  اـلـمـتـعـلق ـــتجــدة  اـلمســ ـلـلـتـطورات   
كورونا، تم تطوير االســــتبيان الخاص بالتقرير بما  
يعكس ـتأثير الـجائـحة على األداء االقتصـــــادي في  
ــوء على القطاعات التي   الدول العربية، وإلقاء الضـ

والســياســات المتبناة من    ، تأثرت بانتشــار الفيروس 
ة  قبـَّ  ــحـي ة لمواجـهة الـتداعـيات الصــ ل اـلدول العربـي

واالقتصــــادـية واالجتـماعـية الـناتـجة عن انتشـــــار  
ـعـلى  ـتـبنــاة  اـلمـُ اـلـتـحـفـيز  ـحزم  وإـجمــاـلي  اـلـفـيروس، 

  مستوى الدول العربية.   
  
ــادات  من    الخامس العدد   . 5 ــية االقتصــ تقرير "تنافســ

ــية في    العربية"،  ــع التنافسـ ــتعرض وضـ الذي يسـ
ــوء على اإلجراءات   الضــ الـدول العربيـة، ويلقي 
والـسياـسات االقتـصادية التي تنتهجها الدول العربية  

  في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها.  
  
ــد التقنـيات الـمالـية الـحديـثة  " الـعدد الـثاني من   . 6 مرصــ

ة  دول العربـي ذي ،  " في اـل ــوع تطرق    اـل إلى موضــ
في ضـوء دورها في    " منصـات التمويل الجماعي " 

ــغيرة   ــغر والصـ دعم المؤســـســـات متناهية الصـ
طة  تيفائه من ِقبَّل  ، بناًء على  والمتوـس تبيان تم اـس اـس

   في الدول العربية. السلطات الرقابية  
  
مرصد  دوريًة بحثيًة سنويةً بعنوان " من   األول العدد   . 7

ة   ابـي ات الرـق ة البيـئ دول العربـي ة في اـل ارـي "،  االختـب
بهدف رصــد أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال  

ــتيفا  ــتبيان تم اسـ ــلطات    ئه من واقع اسـ من قبل السـ
ة  دول العربـي في اـل ة  ابـي بهـدف  الرـق التعرف على  ، 

جواـنب ومقوـمات نـجاح البيـئات الرـقابـية االختـبارـية  
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قطــاع   نمو  في دعم  العربيــة ودورهــا  الــدول  في 
  التقنيات المالية الحديثة. 

  
،  "موجز ســــياســــات"  ســــلســــلة بحثية بعنوان    . 8

دول   ــنع القرار في اـل دـفت دعم عملـية صــ ــتـه اســ
ــدارات بحثية موجزة  العربية من خالل توفير إص
ــوعـات ذات   تتطرق ألبرز األولويـات والموضــ

مصــــحوبةً    ، األعضــــاء   للدول االهتمام بالنســــبة  
بتوصــيات لصــناع الســياســات. في هذا الصــدد،  

ــندوق خالل عام  ــدار    2021عمل الصـ على إصـ
ــبـعة  ــ  ســ ــلســ  تطرـقت إلى  ، ـلة أـعداد من ـهذه الســ

  الموضوعات التالية: 
  

  الدروس   المرأة: ور الشمول المالي في تمكين  د
 .المستفادة من أبرز التجارب اإلقليمية والدولية

  اســتخدام االقتصــاد الســلوكي في دعم عملية
 صنع السياسات االقتصادية. 

  .نحو عقد اجتماعي جديد: دور المالية العامة 
   ل ارات تموـي ات وخـي ة في  تحـدـي التحتـي ة  البنـي

 الدول العربية. 
  ا ــادـي ب العرض   ت اقتصـــ   ،"الفر " أثر  و   جـاـن

ــريـبة " مـبدأ  و  ة تقـتل الضــ ــريـب "، ـمدـخل  الضــ
 لإلصالحات الضريبية في الدول العربية. 

  .القطاع المالي غير المصرفي: قطاع التأمين 
   ــببــات العـالميـة: المســ ــخميـة  التضــ الموجـة 

 العربية. واالنعكاسات على االقتصادات  
 

  ، قتصادية اال دراسات  ال شمل  ، بما ي بحثية ال صدارات  اإل   . ب 
   . كتب ال و   ، نشرات ال و   ، سياسات ال و  عمل ال وأوراق  

  
وان دراســــــة   . 1 ـن ـع حـول مشـــــروع  "   ـب ي  حــث   ـب

ــناعية   ــادية للثورة الصــ ــات االقتصــ االنعكاســ
ــطناعي":    اســـتعرضـــت  الرابعة: الذكاء االصـ

ــات   اـلدراســــة  ــادـية   االنعـكاســ ذـكاء   االقتصــ لـل
العالمي.  العربي و   المسـتويين على   االصـطناعي 

،  تالالتـحدـيات المرافـقة لـهذه التحوتـناوـلت  كـما  
البنّية التحتّية  ، و الفجوة الرقمية ب المتعلقة  خاصــة  
البشري، والبيئة التنظيمية  ورأس المال  الرقمية،  

 .والمؤسسية، ومصادر التمويل 
 

ــة حول   . 2 ــناعات التحويلية  قطاع    أثر " دراس الص
ةعلى   دول العربـي ــادي في اـل   ":النمو االقتصـــ

دير   ت بتـق ل في  اهتـم اـم الـع ة  اجـي ة بين إنـت العالـق
ومعــدل النمو   التحويليــة،  ــنــاعــات  قطــاع الصــ

ة  دول العربـي في اـل ت    . االقتصـــــادي  ا تطرـق كـم
إلى   ــدراســـــة  ال ال النمو  دور  في تحقيق  قطــاع 

تدام،   اقتناء   وأهمية التوجه نحو االقتصـادي المـس

ورفع   اإلنتــاج  زيــادة  بهــدف  الحــديثــة  التقنيــات 
لقطـاع   ة  ـــي التنـافســ والقـدرة  ة  الكفـاءة اإلنتـاجـي

 التحويلية.   ات الصناع 
 

الســــياســــة النقدية ومعالجة  "   بعنوان دراســــة   . 3
أبرزت    ": الركود االقتصـــادي في الدول العربية 

في معـالجـة الركود   النقـديـة  ــة  ــيـاســـ دور الســ
ــة،   العربي ــدول  ال في  ــادي  عن  االقتصـــ ــاتج  الن

في األجلين القصـــير    ، 19- كوفيد تداعيات جائحة  
 . متوسط وال 
 

ة دراســــة حول   . 4 ــرـع ل المؤثرة في ســ "العواـم
النقود"  ــوء  :  دوران  على محــددات  ألقــت الضــ

ــرـعة دوران النقود   اـلدول العربـية، ودور   في ســ
أوضــحت  كما    السـياسـة النقدية بهذا الخصـوص. 

دراســـــة   ة التعرف على  اـل محـددات  هـذه ال أهمـي
 . االستخدام الفَعال واألمثل للسياسة النقدية   لتحقيق 

 
"آليات انتقال أثر الـسياـسة النقدية  دراـسة حول  . 5

دة":  اـئ ــاد خـال من الـف دور أبرزت    في اقتصـــ
ــة  ــياســ   األهدافمن  دد  ع   تحقيق   في   النقدية   الســ

ــادـية  ــة   االقتصــ المـحافـظة على   أهمـها:   الرئيســ
دي،   ــتقرار النـق اٍل من  و االســ ــتوى ـع على مســ

المدفوعات،   ميزان في  التوازن    تحقيق و العمالة،  
االقتصــــادية    التنمية   أهداف   تحقيق فضــــالً عن 

 ل الالزم لها. واالجتماعية، وتوفير التموي 
 

االقتـصاد الرقمي  "الـضرائب على  دراـسة بعنوان   . 6
أهميــة   إلى إبراز   هــدفــت   في الــدول العربيــة": 

الموارد    ارتفاع تأثير  االقتصــاد الرقمي من حيث  
،  المالية التي تجنيها الشركات القائمة على الرقمنة 

ــراـئب على  و  التـحدـيات التي تواـجه تطبيق الضــ
على   الرقمي  ــاد  العربي  االقتصـــ ــدين  ــعي الصــ

والجهود  لهــا،   المبــذولــة   والعــالمي،  ــدي  للتصـــ
وطبيـعة الـتدابير واإلجراءات المخطـطة والمتـخذة  

 .على مستوى الدول العربية في هذا الصدد 
 

ــة حول   . 7 التحويالت  دراســـ مــدفوعــات  "رقمنــة 
تجارب  رصدت   : العربية" االجتماعية في الدول  

اـلدول العربـية فيـما يتعلق برقمـنة نظم التحويالت  
االجتماعية، بهدف الوقوف على الوضــع الراهن  
لهذه النظم، والمكاسـب االقتصـادية الناتجة عنها، 
ــة،   ي ـمـعـن اـل ــات  اـلـجه ــه  ـتواج اـلـتي  ــات  ــدي واـلـتح

   .  والدروس المستفادة 
   
"خيارات الســياســات الضــريبية  دراســة بعنوان   . 8

ــغيرة   ــغر والص ــات متناهية الص ــس لدعم المؤس
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ــة"  ــط على    : والمتوســ ــوء  الضــ ــت  األطر ألق
ات متناهية الصـغر   ـس الضـريبية الخاصـة بالمؤـس
والصــغيرة والمتوســطة، وتطرقت إلى التجارب  

بهدف دعم جهود   الدولية في هذا الـصدد العربية و 
في الــدول   هــذه   لــدمج العربيــة  الجهــات المعنيــة 

بما    ، المؤســـســـات في منظومة القطاع الرســـمي 
 .  النمو الشامل والمستدام   يدعم 

 
مؤشــر مركب لرصــد  نحو بناء " بعنوان   دراســة  . 9

ة  دول العربـي   : " تطور االقتصـــــاد الرقمي في اـل
ــمـنت   ــر مرـكب لقـياس تطور تضــ تطوير مؤشــ
الرقمي في الدول العربية اســتناداً إلى االقتصــاد  

ــية تقيس مدى تطور التحول   ــاسـ أربع ركائز أسـ
 الرقمي على عدد من األصعدة. 

 
رقمنة التحصـــيل الضـــريبي في  " حول    دراســـة  . 10

ألقت الضــوء على دور التحول    : " ل العربية الدو 
الرقمي في زيادة مستويات كفاءة السياسة المالية،  
ة جراء هـذا التحول   ــادـي والمكـاســـــب االقتصـــ
ومقومات نجاح رقمنة التحصـــيل الضـــريبي في  

بما يشـــمل الضـــرائب المباشـــرة    ، الدول العربية 
ــرة  ــاشــ اـلـمب اـلـتـطور    ، وـغـير  ــدى  م ـعـلى  ـعالوة 

بداية من  الرقمي في مجال التحصــيل الضــريبي  
ــتعالم  ــوالً إلى مرحلة االمتثال    ، مرحلة االس وص
 والسداد الضريبي. 

 
الدورات المالية في الدول    قياس" دراســــة حول   . 11

تـقدير وقـياس ـكل من دورة إلى  ـهدـفت    : العربـية" 
االئتمان، ودورة أســواق األوراق المالية، ودورة  
ــعار العقارات باعتبار أن هذه الدورات تعتبر   أسـ

 المكون الرئيس للدورة المالية.  
 
"نمذجة أثر سعر الصرف الموازي  حول    دراسة  . 12

ــخم"  ة التضــ اميكـي ت    : على ديـن دـف ل  إلى  ـه تحلـي
الموازي  في الســوق  لعالقة بين ســعر الصــرف  ا 
في ظل بيئة   ، الرقم القياـسي ألـسعار المـستهلكين و 

 .تتسم بارتفاع مستويات الضغوطات التضخمية 
 
ــة  .13 تـدفقـات رؤوس األموال في  "حول    دراســـ

ــتثمار   ــادات العربية: العالقة بين االسـ االقتصـ
ــار ــدف  :"واالدخ بين    ته ــة  العالق ــل  تحلي إلى 

تثمار واالدخار من الدور  لتحقق  بغرض ا  ،االـس
تلعبــه   المحليــة  الــذي  تطورات  في  المــدخرات 

محلية. كما تُقدم الدراســة إطاراً  الســتثمارات  اال
وتلقي  تحليلياً يُسـهم في تعزيز فهم هذه العالقة،  

في  األموال  رؤوس  ــات  ــدفق ت على  ــوء  الضــ
 .المنطقة

تأثير اســتخدام تقنيات المعلومات  " حول    دراســة  . 14
ة   ل في المنطـق ة العـم اجـي واالتصـــــاالت على إنـت

ة  ت    : " العربـي اوـل ــتخـدام  طرق  تـن ار اســ اس آـث قـي
ة   اجـي ات واالتصــــاالت على إنـت ات المعلوـم تقنـي

في   العربيــة العمــل  الــدول  من  أخــذاً عــدد  في    ، 
ــار   اـلنشــــــاط  االـعـتب ــات  ـمـحرك ـمن  ــة  ـثالث أـثر 
هي: االنفتاح التجاري، واالـستثمار،  ،  االقتـصادي 

ــة إـطاراً    ـقدـمت واإلنـفاق الحكومي. كـما   اـلدراســ
تحليلياً لصــانعي الســياســات في المنطقة العربية،  
ــات   ـني ـتـق ـبـين  ــة  اـلـعالق ـفـهم  ـتـعزـيز  ـفي  ـــهم  يُســ

  . المعلومات واالتصاالت وإنتاجية العمل 
 

القطاعية  االنعكاسـات الكلية و"بعنوان    دراسـة  . 15
المصـــدرة  النخفاض أســـعار النفط على الدول  

ار    اهتـمت  :"للنفط ـــع اض أســ ار انخـف بتقييم آـث
ة    القطـاع الحقيقيالنفط على   دول العربـي في اـل

ــدرة للنفط.   ــة إلى المصـ ثار  اآلتطرقت الدراسـ
ــلبـية على الـناتج المحلي اإلجـمالي الحقيقي  ال ســ

ومكوناته الرئيســـة في جانبي العرض والطلب  
الــدول   للنفطفي  ــدرة  المصـــ نتيجــة  العربيــة   ،

أظهرت انخفاض أـسعاره في األـسواق العالمية.  
بذل  ل الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للنفط  

تقلبــات   لتحقيق مرونـة تجـاه  المزيـد من الجهود 
ــعار النفط  من خالل تنويع اإليرادات المالية،    ، أس

في تنويع اإليرادات غير  دم  التـق ث يســـــاعـد  حـي
ة على   ام  النفطـي اق الـع ــل التغيرات في اإلنـف فصــ

 تدريجياً عن التغيرات في أسعار النفط. 
 

ة النمو    ـعدم "   حول   دراســــة  .16 اـب ــتـج ل اســ اـث تـم
ار النفط في دول  ـــع ات أســ االقتصـــــادي لتقلـب

اـلـعرـبيــة ـخـلـيج  اـل لــدول  اـلـتعــاون    : "ـمـجـلس 
اوـلت   ار  تـن ـــع ات أســ ة لتقلـب اثـل ار غير المتـم اآلـث

النفط العالمية على النمو االقتصــــادي في دول 
، من خالل مجلس التـعاون ـلدول الخليج العربـية

االقتصــــادي في دول على النمو  آـثارـها  قـياس  
ة، اون ـلدول الخليج العربـي أـخذا في   مجلس التـع

ار   لاأثر  االعتـب ــة  ات الرئيســـ ــاط  لمحرـك لنشـــ
 االقتصادي.

 
"  نشـرة اإلحصـاءات االقتصـادية ربع السـنوية"  . 17

،  ترصــد تطور أهم المتغيرات االقتصــادية  التي 
ـــمل القـطاع الحقيقي، و  ا يشــ دي،  القـطاع  بـم النـق

  .الحكومة، والقطاع الخارجي وقطاع مالية 
  

،  النشــرة األســبوعية ألســواق المال العربية""  . 18
تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال التي 

العربية اســتناداً إلى قاعدة بيانات صــندوق النقد  
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ــواق الـمال العربـية، وإلى البـياـنات   العربي ألســ
  الصادرة عن البورصات العربية.  

  
،  مال العربية""النشــرة الشــهرية ألســواق ال  . 19

دف إلى ت  داوالت  التي تـه تبع إجمـالي حركـة الـت
   سواق. هذه األ الشهرية في  

 
ال   . 20 ــواق الـم ة عن أداء أســ ــلـي ــرة الفصــ "النشــ

، التي تتناول أبرز التطورات االقتصادية  العربية" 
ذات العالقة بنشــاط أســواق المال العربية، إضــافة 

والمؤســســية  إلى التغيرات في األطر التشــريعية  
ـــتـثـمرـين   اـلمســ ـتـعرـيف  ــدف  ـبه ــا،  ـله ــة  ـمـنـظم اـل

ــواق وأدائه  ــلة في هذه األسـ ا،  بالتطورات الحاصـ
وتطور تـعامالت المســــتثمرين األـجاـنب في ـهذه  

   .األسواق 
 

ــرف  الـعدد الـثاـلث من   . 21 ـــعار الصــ ــرة "أســ نشــ
 2015تغطي الفترة من يـناير  التي  "،  التـقاطعـية 

ــمبر   ــرف  2020إلى ديسـ ــعار صـ ، وكذلك أسـ
العمالت العربية مقابل الدوالر األمريكي ونـسبة  
متوســط تغيرها الســنوي، كما تتضــمن ترتيبات  

 الصرف في الدول العربية. 
 

ــة النـقدـية في اـلدول   كـتاب  . 22 ـــياســ عن "أطر الســ
المنبثقـة عن االجتمـاع    : العربيـة"  ة  ل الوثيـق يمـث

لفريق عمل الـسياـسة النقدية الذي نظمه كل    الرابع 
ويات الدولية    من صـندوق النقد العربي وبنك التـس

ــؤولين  ،  2021عام   في  ــاركة عدد من المسـ بمشـ
ــتوى   المركزيــة    من رفيعي المســ ــارف  المصـــ

ــة   ــياسـ ــات النقد العربية في مجال السـ ــسـ ومؤسـ
ــغيلية،   النقدية. تضـــمن الكتاب توثيقاً لألطر التشـ

ات في مجال الســـياســـة  ومســـتجدات اإلصـــالح 
 النقدية في الدول العربية.  

 
تســتهدف زيادة  التي    ،تعريفيةالكتيبات  الســلســلة  ج.  

العربي،    النشءالوعي االقتصــــادي والمالي لدى 
وتمكينه من فهم أســاســيات القضــايا االقتصــادية  

    .ذات األولوية بالنسبة للدول العربية
  

ـــندوق     اً تعريفـياً    19أصــــدر الصــ خالل ـعام  كتيـب
العديد من الموضـوعات والقضـايا    ، تناولت2021

    االقتصادية والمالية بما يشمل:
  

  .  المؤسسات المالية غير المصرفية )1
  .الرقميّة  فظةالمح )2
  ر.  االدخا بأهميةفئة الشباب   توعية )3
  مخاطر غسل األموال. )4

  .  العمالت الرقمية واقع )5
ــات    مـخاطر )6 ــســ التركز االئتـماني في المؤســ

  .  المالية والمصرفية
  . المعرفة  اقتصاد )7
ــؤوليات شــــركات المعلومات    واجبات )8 ومســ

  .  االئتمانية
ــات )9 ــطـناعي    انعـكاســ مـجال   فياـلذـكاء االصــ

  .التدقيق
  .  البيانات الضخمة  تقنية )10
 .النقدية  السياسة )11
   .التضخـم: أسبابه، آثاره، وسبل معالجته )12

ـــية:   )13 ــاســ ــادـية أســ الـناتج المحلي  مـفاهيم اقتصــ
  .اإلجمالي

  .اإللكترونية  التجارة  )14
  األسواق المالية. )15
  .  المنقولة  الضماناتنظم   )16
  .  العمالت الرقمية  تقنية )17
 هل فكرت أن تكون اقتصادياً؟  )18
ــتـخداـما )19 ــطـناعي في قـطاع   تاســ اـلذـكاء االصــ

 .الخدمات المصرفية
  

مواصلة تحديث المحتوى المتضمن  خر، تم  آ من جانب  
نافذة تدخالت صندوق النقد العربي لدعم جهود "في  

العربية   كورونا  في  الدول  فيروس  جائحة  مواجهة 
اإللكتروني  الُمستجد"  الموقع  بما  للصندوق  على   ،

األصعدة من  عدد  على  التدخالت  بينها  ،يشمل    : من 
والفني  المالي  تعزيز    ،الدعم  على صعيد  والتدخالت 

لصناع    دور والتالقي  للتشاور  كمركز  الصندوق 
لمناقشة األولويات على صعيد السياسات    ،السياسات 

ودعم التعافي   ،ذات الصلة بالتخفيف من أثر الجائحة
وزارات    ،االقتصادي  تبنتها  التي  التدخالت  وكذلك 

المركزية   والبنوك  العربية،  والمالية  النقد  مؤسسات 
مجال في  الصندوق  أنشطة  على  الرصد    عالوة 

  الدوري وتحليل التطورات االقتصادية ذات الصلة. 
  
  

    ننششااطط  االلصصننددووقق  ففيي  ممججاالل  ااالالسستتثثمماارر  
 
  

في  يعتبر   الرئيسة  األنشطة  أحد  االستثماري  النشاط 
حددتها   التي  والمهام  األهداف  بحكم  اتفاقية  الصندوق، 

والقرارات التي أصدرها مجلس المحافظين، الذي    إنشائه، 
  وضع اإلطار العام لسياسة النشاط االستثماري.  وجه ب 

  
ــذـيـين   اـلـتـنـفي ــدـيرـين  اـلم ـمـجـلس  ـقرارات  ــددت  ح ــا  ـكم

الســياســات والضــوابط والمعايير  الخطوط العامة لتلك  
ســبل  الرئيســة لتنفيذها وإدارة االســتثمارات المختلفة و 
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مخاطرها. في هذا السياق، يتبع الصندوق  التحوط ضد  
ســياســة اســتثمارية محافظة ومتوازنة تعتمد على مبدأ  
توزيع المخاطر االســــتثمارية المختلفة، وتنســــجم مع  

 طبيعته كمؤسسة مالية تنموية إقليمية.  
  

ترتكز السـياسـة االسـتثمارية المعتمدة بالصـندوق على 
حماية قيمة تعزيز سبل أربعة معايير رئيسة تتمثل في:  

يولة، وحرية التحويل،   تثمرة، وتوفير الـس األموال المـس
ــاس أفق زمني  اح على أســ ــى ـعاـئد مـت وتحقيق أقصــ

االســــتثمارية،  مخاطر  ال ومعالجة   تحجيم مع    ، ســــنوي 
  على المستوى الكلي.   ة حدود المقبول لتبقى في ال 

 
االســـتثماري بالصـــندوق، بصـــورة  يتضـــمن النشـــاط  

ــية،   ــاسـ ــندوق  أسـ ــتثمار الموارد المالية الذاتية للصـ اسـ
والمكوـنة من رأس الـمال واالحتـياطـيات، وتوظيفـها بـما  
ا   دوق، ومنـه ـــن ة للصــ ــتراتيجـي يتفق مع األـهداف االســ
اإلقراض واالســتثمار بالســندات العربية ضــمن الحدود  
ــنــدات   الســ ــواق  أســ بغرض تنميــة وتطوير  المقررة، 

تثمار المعتمدة،    ، العربية  تراتيجية االـس وفقاً لـسياـسة واـس
ات   ة نفـق د يســـــاهم في تغطـي اـئ ة إلى تحقيق ـع إضـــــاـف

  اته وموارده الذاتية.  ي الصندوق اإلدارية وتعزيز احتياط 
  

يـشمل النـشاط االـستثماري أيـضاً تنفيذ عمليات من ـشأنها  
المؤسسات  و   ، اون مع السلطات الرسمية تعزيز أطر التع 

ــمن تنفيذ عمليات قبول الودائع  المالية   العربية، بما يتضـ
من هذه األطراف، واـستثمارها وفقاً لسياسات االستثمار  
محــافظ   إدارة  إلى توفير خــدمــة  ــافــة  إضـــ المعتمــدة، 
اســتثمارية بالودائع والســندات واألوراق المالية لصــالح  

  والمؤسسات المالية العربية. الدول األعضاء  
 

تثماري بالصـندوق يتأثر   اط االـس جدير بالذكر، أن النـش
بـصورة مباـشرة وغير مباـشرة بالتطورات االقتـصادية  

ــعـيدين   ، وهو ـما  الـعالمي و   اإلقليمي والـمالـية على الصــ
االعتبار عند إعداد االستراتيجية االستثمارية  ب يتم أخذه  

  للصندوق. ضمن االستراتيجية العامة 
   

اـستمراراً لتداعيات   2021ـشهد عام في هذا الـسياق،  
د ة ـعا  19-ـجائـحة كوفـي داـي ذ ـب ،  2020  م التي ـبدأت مـن
انخفاض كبير في النشاط االقتصادي في وتسببت في  

مـما ـحدا ـبالـعدـيد    ،ـكل من البـلدان المتـقدـمة والـناشــــــئة
دة   ات المتـح ك الوالـي ا في ذـل دول بـم ةمن اـل ،  األمريكـي

تبني سياسات مالية إلى والصين   ،تحاد األوروبيواإل
  لتعزيز النمو االقتصادي.    تيسيريهونقدية  

  
ــاهمت   ــخمة  إس جراءات التحفيز المالي والنقدي الض

إضـــــاـفة    ،المـقدـمة من الحكوـمات والبنوك المركزـية
ــل  إلى   لتموي كبيرة  ــادات  اعتم حمالت  تخصـــــيص 

خالل  العودة الـتدريجـية  في    ،التلقيح واســــــعة النـطاق
لألنشـــــطــة    2021عــام   ــة  ــادي االعتي ــارات  للمســــ

القتصـــاد  نســـبي ل  تعافي، انعكســـت في االقتصـــادية
المي ث  الـع ــاد  ، حـي ادة فتح االقتصـــ ات إـع أدت عملـي

جراءات الدعم المالي الـضخمة إلى ارتفاع  إالعالمي و
ــلع خالل عام   ــكل    2021الطلب العالمي على الس بش

ال.  كبير من  الرغم  ــذه  على  له ــة  اإليجــابي ــة  صـــــبغ
إال أن   االســـــتهالك  التطورات،  كبيراً  كــان  ارتفــاع 

والمورديمن المصـــــنع  مواجهــة كــللــدرجــة   ن  ين 
ب  ل ة الطـل ات في تلبـي دصـــــعوـب ة  المتزاـي ، على خلفـي

المخزون في  على   الواردات  قــدرة ، وعــدم  التراجع 
  .  هذا التراجعتعويض 

  
إضـافة إلى نقص    ،بين العرض والطلب  ى التفاوتأد

،  األسعارمستويات  إلى ضغوط إضافية على    ،العمالة
مستويات غير حيث ارتفعت نـسب التـضخم، وسجلت  

األـخـيرة.   اـلـعـقود  ـفي  اـلخصـــــوص ـمـعـهودة  ،  ـبهـــذا 
تمركزت الزيادة الكبيرة في األســـعار في البداية في 

مرة، ولكن في عَ فئات قليلة من السـلع االسـتهالكية المُ 
ــام   ع من  األخيرة  ــاع    ،2021األشـــــهر  ارتف ــد  امت

دفع االنتعاش  ، واألســـــعار بشـــــكل واســـــع النطاق
ــادي   ــبياً    االرتفاع الكبيرواالقتصـ ــتويات  نسـ في مسـ

ــخم   طط للبدء في إلى طرح خالبنوك المركزية التضـ
دايـة  خفض   ذ ـب ديمهـا مـن التي تم تـق ة  الحزم التحفيزـي

ــاعدة القطاعات   ــادية المختلفة  االجائحة لمســ القتصــ
  على مواجهة تداعيات األزمة. 

  
تحســناً ملموســاً ، فقد ســجل  ســوق العملعلى صــعيد  
ام   ــاع    2021خالل ـع ة تحســـــن األوضـــ على خلفـي

الدعم  والعالمية، انعكاســـاً لحزم التحفيز  االقتصـــادية  
قـــدـم الـــذي  اـلـكـبـير  اـلـمرـكزيـــة  اـلمـــادي  اـلـبـنوك  تـــه 

  .  والحكومات
  

بنك االحتياطي  بهذا الصـدد، تجاوز الدعم الذي قدمه 
تريليون دوالر    4.6الفـيدرالي لالقتصـــــاد األمريكي  

أمريكي مـنذ ـبداـية الـجائـحة من أـجل إنـعاش القـطاـعات  
الحكومة   اســتمرتفي اليابان،  االقتصــادية المختلفة.  

ام   الي  إ  في تطبيق  2021خالل ـع دعم الـم جراءات اـل
كـما خفـفت من بعض الـتدابير    ،لتعزيز الطـلب المحلي

تـجدر اإلشـــــارة  .  ـتداعـيات الـجائـحةتواء  المتـخذة الح
ــادي  ن أإلى   خالل    ،ه اليابانتالذي حققالنمو االقتصــ

ـمدفوـعاً بشــــــكل أســـــاســـــي  ، ـقد ـجاء الـعام الـمذكور
ــادرات اش القوي في الصـــ االنتـع اطـأ  في    ،ـب حين تـب

اـبان، وهو ـما دفع  الطـلب المحلي لـعدم إجراء    بـنك الـي
  .2021تغييرات على سياسته النقدية خالل عام    أي
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ة   النســــــب افي ، فـقد  لصـــــينلأـما ـب اـطأت وتيرة التـع تـب
الحكومة   سـعتحيث  ، 2021االقتصـادي خالل عام  

تحقيق التوازن بين تعزيز النمو والسـيطرة  لالصـينية  
على القـطاـعات االقتصـــــادـية التي أظهرت عالـمات 

في إلى حد ما تضــخم. يعزى بطء النمو االقتصــادي  
الجهود التي ـقاـمت بـها الحكوـمة بـهدف  إلى  الصـــــين  

متوازن  تنفيذ خططها المتعلقة بتحقيق نمو اقتصــادي  
اءات  إجرمتـعدد األبـعاد وـعالي الجودة. اســـــتـهدـفت  و

د المالي والنقدي المتخذة في الصــين قطاعات يالتشــد
ــارة  والتقنياتالعقار   يمحددة مثل قطاع . تجدر اإلشـ

عبي   بة متطلبات    قد خفضإلى أن بنك الصـين الـش نـس
ــاطي أكبر من   االحتي ــدر  ق توفير  بهــدف  ــانوني،  الق

تـسهم بـشكل كبير  للقطاعات االقتـصادية التي  التمويل  
  النمو االقتصادي.في تحقيق  

  
أبقى بنك االحتياطي  فيما يخص أســــعار الفائدة، فقد  
على أســــــعار   2021الفـيدرالي األمريكي خالل ـعام  

) في 0.25-0(  الفائدة الرسـمية دون تغيير عند نطاق
المركزي األوروبي على كمـا  .  المـائـة حـافظ البنـك 

ــتوى الصــفري أل ــعار المس ــميةس وقدم  ،  الفائدة الرس
 1.85  حوالي  حزم دعم اقتصــادي طارئة تصــل إلى

ضـــمن إجراءات اســـتثنائية من أجل   ،تريليون يورو
مواجـهة الـتداعـيات االقتصـــــادـية الـناتـجة عن األزـمة  

تلقت عدة دول أعضــاء في االتحاد  كذلك،  الصــحية.  
ــة لها من  ــصــ األوروبي جزءاً من األموال المخصــ

اعدت في دعم    ،صـاديصـندوق اإلنعاش االقت التي ـس
  .الجائحةالقطاعات األكثر تضرراً من 

  
ا   ك إنجلتراأـم انبـن د ـك فـق ك مركزي رئيس    ،  أول بـن

ــمية منذ بدء الجائحة ــعر الفائدة الرسـ حيث    ،يرفع سـ
نقطة مئوية، لتصــل   15بمقدار  رفع تكلفة االقتراض  

مع الحـفاظ على حجم ميزانيـته    في الـماـئة،  0.25إلى  
  مليار جنيه إسترليني.   875العمومية عند  

  
كان أداء األســواق المالية قوياً خالل    من جانب آخر،

،  على خلفيــة االنتعــاش االقتصــــــادي ،  2021عــام  
والدعم المالي والنقدي والتحـسن المستمر في حمالت 

 التلقيح في جميع دول العالم الرئيسة.
  

خالل عام وف، اســـتمر الصـــندوق  في ظّل هذه الظر 
لتوافر    أولوـية في اتـباع نهـجه المـحافظ ـبإعـطاء    2021

حرص، في ظل  حيث اســتثماراته،  في عنصــر األمان 
ــائد خالل العام،   ــتثماري الس المناخ االقتصــادي واالس
ــتثمار في أدوات اســـتثمارية ذات تصـــنيف   على االسـ
ائتماني عاٍل، إضــافة إلى التعامل مع مؤســســات مالية 

عالمية وإقليمية تتمتع بمســــتوى عاٍل من    ة ومصــــرفي 

ــتمرة  التصــنيف االئتماني مع   ألوضــاع  المراقبة المس
  هذه المؤسسات.  

  
ــتثمارية   ــندوق بإدارة مخاطر المحافظ االسـ يقوم الصـ
ــط مع التركيز على المـخاطر الرئيســــة   ـــكل نشــ بشــ
ارات،   ــتثـم اطر تركز االســ ا: مـخ ارات منـه ــتثـم لالســ
ومخاطر أســعار الفائدة، ومخاطر الســيولة، ومخاطر 

  أسعار صرف العمالت، ومخاطر االئتمان. 
 

تتكون المحفظة االـستثمارية لـصندوق النقد العربي من  
محفظة اســـتثمار الموارد الذاتية للصـــندوق، ومحفظة 
اسـتثمار األموال المسـتلمة من الدول األعضـاء، حيث  

ادل   ا يـع ــتثـمارات ـم الي قيـمة ـهذه االســ   3.74بلغ إجـم
ادل حوالي  ــابي، تـع ار عربي حســـ ار ديـن   15.69  ملـي

 . 2021ة عام مليار دوالر أمريكي في نهاي 
  

ــتثـمارات المحفـظة  ـــكل رئيس من    ، أما اســ فتتكون بشــ
ــتثمارات في   ــرفية، واس ــتثمارات في الودائع المص اس
الســـندات واألوراق المالية، واســـتثمارات محدودة في  
تراتيجيات الُمتعددة والصـناديق   تثمار االـس صـناديق اـس

  العقارية.  
  

الودائع المصرفية في المحفظة االستثمارية  نـسبة  بلغت  
ام   ة ـع اـي ة،  في ال   31  حوالي   2021في نـه اـئ في حين  ـم

في الـسندات واألوراق المالية نـسبة  لت االـستثمارات  مثّ 
ة،    67 اـئ ارات في    ل مثّـ تُ و في الـم ــتثـم اديق  االســ ـــن صــ

اسـتثمار االسـتراتيجيات الُمتعددة والصـناديق العقارية  
 في المائة.   2نسبة  

 
، االـستثمار  بالـصندوق   تنظم ـسياـسة االـستثمار المعتمدة 

ا الودائع   ة، ومنـه ة المختلـف ــتثـمارـي األدوات االســ   ـلدىـب
المـصارف التجارية العربية واألجنبية، التي تقع ـضمن 

ــّم  ، و قائمة المصـــارف المعتمدة ألغراض اإليداع  تضـ
ــةً   100ـحالـياً نحو   ــســ ــرـفاً ومؤســ ـمالـية عربـية   مصــ

يتّم إعداد الـقائمة وفقاً للقواعد المعمول بها في    . وأجنبـية 
ا، و  اـمل معـه ار المصــــارف وـحدود التـع يتّم  التي  اختـي

ــنوـياً من قـبل مجلس الـمديرين التنفـيذيين    ،اعتـمادـها ســ
ــتمرة  البنوك المدرجة بالقائمة  وتخضـــع   للمراقبة المسـ

 من خالل متابعة أوضاعها المالية وتقييماتها االئتمانية.  
 

ندات واألوراق   أما فيما  تثمار في الـس يخص أدوات االـس
أدوات ذات جودة عالية   في الصــندوق    فيســتثمر   ، المالية 

اني  والتقييم االئتـم ة  ــيوـل ويحرص على    ، من حـيث الســ
  .  تنوع الُمَصدّرين وانتشارهم الجغرافي الواسع 

  
في المائة من محفظة الـسندات في   71تّم اـستثمار نـسبة  

إصــدارات الســندات واألوراق المالية الحكومية وشــبه  
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دات ذات التقييم   ـــن ة الســ ـــب ت نســ ا بلـغ ة، كـم الحكومـي
  ،في المائة 76وأعلى حوالي   AA االئتماني عند الفئة 

ـــندات ذات التقييم االئتـماني عـند الفـئة   ـــبة الســ  Aونســ
  في المائة من قيمة محافظ السندات.   20  حوالي 

  
ــتثمارات جغرافياً   من جانب آخر، وبهدف توزيع االسـ
تجابة للُمتغيرات التي   للحد من المخاطر القطرية واالـس
تطرأ في األـسواق المالية، اـستمر الـصندوق في توجيه  

ام بتحقيق التوزيع الجغرافي المالئم  اسـتثماراته وااللتز 
ــندوق   ــة بالصــ ــتثمارية الخاصــ لجميع المحافظ االســ
واســـتثمارات الودائع المقبولة ضـــمن حدود ســـياســـة  

  االستثمار المعتمدة.  
  

السـتثمار في الودائع والسـندات واألوراق  بالنسـبة ل أما 
مليون ديـنار    1,311فـقد بلغ    ، اـلدول العربـية الـمالـية في  

ــابي،  مليون دوالر   5,505  نحو ـما يـُعادل    عربي حســ
ل حوالي  ، و أمريكي  ا يمـث الي    35بـم اـئة من إجـم في الـم

ا  ة ـع اـي ــتثمرة في نـه ة األموال المســ ا ،  2021م  قيـم بـم
ــمن ما قيمته  ــابيمليون   662يتضـ   ،دينار عربي حسـ

ــادل  أـمرـيـكي   2,780  تـُع دوالر  رة    ، ـمـلـيون  مـَ ـــتـث مســ
بالودائع لدى المصـارف والمؤسـسـات المالية العربية،  

  2,725تُعادل   ، مليون دينار عربي حسابي   649  ومبلغ 
ُمستثَمرة في السندات واألوراق   ، مليون دوالر أمريكي 

ــارف   ــاء والمصـ المالية التي تُصـــدرها الدول األعضـ
  والشركات العربية.  

  
أما من حيث االســتثمار في الســندات واألوراق المالية  
ــركات، فقد بلغت   ــارف والش العربية الحكومية والمص

ــابي   649قيمتهــا   دينــار عربي حســـ ــادل  ، مليون    تُع
ة  في  مليون دوالر أمريكي    2,725 اـي ،  2021عـام  نـه

مليون   501تضـمنت إصـدارات حكومية بما مجموعة  
ار عربي حســـــابي  مليون دوالر   2,105تُعـادل    ، ديـن

ــبــة  يُ أمريكي،   نســ المــائــة من إجمــالي    77مثــل  في 
  االستثمار في السندات العربية.  

  
،  من المبالغ المســــتثمرة   الرصــــيد الُمتبّقي فيما يتعلق ب 

ـــبة   ــتثـمارات في    33والـبالغ نســ في الـماـئة، فيُمـثل اســ
ات عربية غير  ـس ندات صـادرة عن مـصارف ومؤـس ـس

  حكومية. 
  

مالت العربية، فإن السـياسـة  فيما يخص االسـتثمار بالع 
االســتثمارية تســمح، وفق شــروط محددة، باســتثمار  
الودائع   في  ــتثمــار  لالســ ــاحــة  الُمت األموال  من  جزء 
ة   دول العربـي ة بعمالت اـل الـي دات واألوراق الـم ـــن والســ
ـــندوق   ــتثـمارات الصــ الـقابـلة للتحوـيل، حـيث بلـغت اســ

ه  ا قيمـت ة ـم العمالت العربـي ار عربي  313 ـب مليون ديـن

ــاب  في    ، مريكي أ مليون دوالر    1,314  تُعـادل   ، ي حســـ
 .  2021نهاية عام 

  
فيما يخص التقييم االئتماني للسـندات الحكومية العربية  

نحو   ــإن  ف المحفظــة،  ــا    81في  قيمته من  ــة  المــائ في 
مســتثمرة في ســندات حكومية بدرجة تصــنيف ائتماني  

A   وأعلى، أما النســـبة المتبقية فهي تمثل اســـتثمار في
اني   ــنيف ائتـم ة ذات تصــ ة عربـي إصـــــدارات حكومـي

 . Bو   BBBيتراوح ما بين الفئتين  
  

ــتـجاـبة للرغـبة التي أعرب عنـها  ـجدير ـباـلذكر، أـنه اســ
،  2012ه الســنوي لعام  مجلس المحافظين، في اجتماع 

ــندات الحكومية العربية،   ــندوق لســـوق السـ بدعم الصـ
تّم   قرارات  ــدَّة  ع ــذيين  التنفي ــديرين  الم مجلس  ــذ  اتخ
بموجبها زيادة وتنظيم االستثمار في السندات الحكومية  

ــتوى التقييم االئتماني   ــنفة تحت مس ، Aالعربية، المص
ة المقبوـل انـي ات االئتـم ات التقييـم ــيع فـئ ث تم توســ ة  حـي

ــم فئة  ــندات الحكومية العربية لتضــ ــتثمار بالســ لالســ
  . Bالتصنيف االئتماني  

  
تخصــيص جزء من موارد الصــندوق  بهذا الصــدد، تم 

ــندات الحكومية العربية ذات   ــتثمار في الس الذاتية لالس
ــنيف االئتـماني ـما بين درـجة   بلـغت    Bو   BBBالتصــ

 483مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل  115قيمته 
أمريكي)  دوالر  مجلس المــديرين    ، مليون  لقرار  وفقــاً 

ربية التي  التنفيذيين الذي أتاح إضافة عدد من الدول الع 
ـــنداتـها الحكومـية. ـيأتي قرار  ــتثـمار في ســ يمكن االســ
المجلس حول االـستثمار في أـسواق الـسندات الحكومية  
ــيع   ــندوق المتزايد في توسـ العربية ليعكس اهتمام الصـ
ندات   اهمته في دعم وتطوير أـسواق الـس اركته ومـس مـش

ــندات  العربية عن طريق  ــتثمار في إصــدارات س االس
وأقل،   BBBالتـصنيف االئتماني  الدول األعـضاء ذات  

ضـــمن جهود الصـــندوق المســـتمرة في تطوير  ذلك  
وتنمية األسـواق المالية العربية ومنها سـوق السـندات،  

 وعليه استمر الصندوق في دعم جهود هذا النشاط. 
 

نـشاط قبول الودائع من الدول والمؤـسـسات  ل   أما بالنـسبة 
العربيـة، فيـأتي في إطـار   ــيس  المـاليـة  تـأســ اتفـاقيـة 

افظين، التي دـعت  دوق وقرارات مجلس المـح ـــن الصــ
ــندوق   الدول العربية إليداع جزء من أموالها لدى الصـ

 ً وأرســت عدّة قواعد من ضــمنها، عدم جواز  ،  اختياريا
ــندوق لألموال المودعة لديه في تقديم   ــتخدام الصــ اســ

ص جزء من موارد  لدوله األعضــاء القروض   ، وخصــّ
  . نشاط الصندوق لدعم هذا ال 

  
أصــدر مجلس المديرين التنفيذيين العديد من القرارات  
ذا النشـــــاط من حـيث قبول الودائع   التي تُنظم إدارة ـه

38



39   
 

                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

ــتثـمار األموال المودـعة  منـها القرار اـلذي    ، وإدارة اســ
ــورة   بصــ ــازل  ب مقررات  تطبيق  ــاد  اعتم ــمن  يتضــ

ــة  ــاري هــذا   ، اختي وحــدود  مخــاطر  ــة إلدارة  كمرجعي
اط،   الموارد المالية الالزمة    إضـافة إلى تخصـيص النـش

اـت ــاط وتعزيز الثـقة. ـكذـلك تّم    ه من احتـياطـي ـلدعم النشــ
تحديد أدوات االســتثمار المســموح بها لهذا النشــاط في  

ية والسـندات واألوراق المالية إضـافة  الودائع المصـرف 
محــافظــ ــس  ــع أُســ وضــ الموجودات    ه إلى  إدارة  في 

 والمطلوبات.  
  

تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق يتمتع بمقومات متميزة  
ا   دمتـه ة، في مـق دول المودـع ة اـل تســـــاهم في تعزيز ثـق
ــتثمارية المحافظة التي ينتهجها والتي   ــياســـة االسـ السـ

ــتثـمارات تعطي وزـناً أكبر   ــالـمة االســ كـما تتمتع    . لســ
ة كبيرة  اـن ـــم ه بضــ دـي ة ـل بحكم مالءة   ، األموال المودـع

بجانب ممارسـاته في إدارة أنشـطته    ، الصـندوق المالية 
  .  المخاطر   بإدارة االستثمارية بصورة تتّسم  

 
في إطار تطبيقات مقررات بازل التي تبناها الـصندوق  
ــتثـمار   ــورة اختـيارـية إلدارة مـخاطر محفـظة اســ بصــ

بلغ مـعدل فـقد  الودائع المقبوـلة من اـلدول األعضــــاء،  
  29.65نســـبة   2021 كفاية رأس المال في نهاية عام 

 IIIفي الـماـئة، مـقارـنة مع الـحد األدنى لمتطلـبات ـبازل  
في المائة. كما بلغ مســتوى تغطية   13المحددة بنســبة  

  859.36  يوماً نسـبة  30السـيولة القصـيرة األجل لمدة  
ة  اـئ ة  ،  في الـم ـــب ة مع الـحد األدنى المطلوب بنســ ارـن مـق

،  2019في المائة والذي بدأ تنفيذه في مطلع العام    100
افي التمويل المسـتقر لمدة سـنة نسـبة  وسـجل معدل صـ

ة   1,079 اـئ د األدنى المطلوب    ، في الـم ة مع الـح ارـن مـق
ـــبة   ـــجل مـعدل الرافـعة    ، ـكذـلك   . في الـماـئة  100بنســ ســ

ــبة  ــبة   6.76 المالية نس في   3في المائة، مقارنة مع نس
ــرات   الـماـئة للـحد األدنى المطلوب. تعكس ـهذه المؤشــ

ــتثمار متانة إدارة مخاطر  ــاط االس واالهتمام الذي    ، نش
  يوليه الصندوق لألموال المودعة من دوله األعضاء.  

  
ــاهـمت ـهذه الميزات مجتمـعة في نمو حجم الودائع   ســ

عند    ها ـستمرار ، وا األعـضاء المقبولة من الدول العربية  
ــجل  ــبياً، حيث سـ ــتويات عالية نسـ نمواً ملحوظاً    ت مسـ

  ،حجم الودائع المقبولة، ليـصل  خالل الـسنوات الماـضية 
مليون    3,098  قيمتـه مـا  إلى  ،  2021في نهـايـة عـام  

ادل  ار عربي حســـــابي تـُع مليون دوالر   13,007  ديـن
  عربية. دولة ومؤسسة مالية  14 تم تلقيها من   ، أمريكي 

  
إدارة  في  الصندوق  سياسة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

ساهمت   ، االستثمارات ومخاطرها وتطبيقاتها المحافظة
المستثمرة  األموال  قيمة  حماية  في  فعالة  ، بصورة 

على المستوى ة  مستقرة و أداء إيجابي وتسجيل مستويات  

الكلي لهذه االستثمارات، على الرغم من استمرار تدني 
على   الفائدة  أسعار  المكونة   بعض مستويات  العمالت 

والجنيه  اليورو،  مثل  الخاصة  السحب  حقوق  لوحدة 
اإلسترليني، والين، حيث حققت المحفظة االستثمارية 
مؤشرات  فاق  المستثمرة،  األموال  صافي  على  عائداً 

أشهر  ستة  ألجل  الحكومية   الاليبور  السندات  ومؤشر 
 ) سنوات   3-1للقطاع   )،FTSE Russellلمؤسسة 
  . 2021خالل عام 

  
كما واصل الصندوق إدارة محافظ استثمارية بصورة 

من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، مباشرة لجزء  
للمنظمات  الموحد  الحساب  في  المجمعة  واألموال 

إلى   إضافة  المتخصصة،  والعربية  اإلشراف المتابعة 
برنامج على الجزء الُمدار من أطراف خارجية لمحفظة  

  تمويل التجارة العربية.
  

  
  نشاط برنامج تمويل التجارة العربية  

 
برنامج تمويل التجارة العربية هو مؤسـسـة مالية عربية 

بموجب قرار  1989مشـتركة متخصـصـة، أنشـئ عام 
مجلس محافظي ـصندوق النقد العربي.  يبلغ رأس المال 

للبرنامج مليار دوالر أمريكي موزع على   المصــرح به 
آالف دوالر أمريكي   5ـسمية تبلغ  إ ألف ـسهم بقيمة   200

  53في رأس المال  المســاهمين    يبلغ عدد   . للســهم الواحد 
  وإقليمية.    ، وطنية   ، ومصرفية عربية   ، مالية مؤسسة 

  
ـــهام في تنمـية التـجارة العربـية   يـهدف البرـنامج إلى اإلســ
ر العربي، من خالل  دِّ وتعزيز القدرة التنافســـية للٌمصـــَ
توفير جانب من التمويل الالزم لهذه التجارة والمتعاملين  
ـــطة   فيـها، وـكذـلك من خالل توفير المعلوـمات حول أنشــ

  هذه التجارة والترويج للبضائع والسلع العربية.  
  

ــدرين   مع المصـــ على التعــامــل  البرنــامج  آليــة  ترتكز 
ة من خالل وكـاالت  دول العربـي في اـل ــتوردين  والمســ
وطنية تـشمل بنوك ومؤـسـسات مالية وجهات رـسمية تتم  
تـسميتها من قبل الـسلطات النقدية في الدول العربية لذلك  
ة غير  انـي ــهيالت ائتـم ا يوفر البرـنامج تســ الغرض.  كـم

ــدا  ـــماـنات أو تعـهدات  مموـلة، مـثل عملـيات إصــ ر الضــ
قابلة لإللغاء أو المسـاهمة مع بنوك أخرى  ال السـداد غير 

ــداد الوـكاالت الوطنـية للبرـنامج    ، في تحـمل مـخاطر ســ
  اللتزاماتهم المالية الناتجة عن عمليات تجارية مؤهلة. 

  
ــة بخالف   ممول ــهيالت  تســ ــامج  البرن يوفر  ــك  ــذل ك
التسـهيالت ضـمن خطوط االئتمان من خالل عمليات  
ــات  ــس ــارف ومؤس ــوق الثانوي بالتعاون مع مص الس
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ــتندات   ــم المسـ مالية إقليمية ودولية مثل عمليات خصـ
ــتندية . كما التجارية وتمويل قروض االعتمادات المس

ــر  قام البرنامج مؤخراً بتفعيل خدمات  التمويل المباشـ
التي تكفل للبرنامج تمويل الشـركات العربية بالتعاون  

  مع الوكاالت الوطنية للبرنامج.
  
ــاط    ــيع نطاق نشـ ــاهم الوكاالت الوطنية في توسـ تسـ

  ديســمبر البرنامج، حيث وصــل عددها كما في نهاية 
ــرة في   217إلى   2021 دولة   20وكالة وطنية منتشــ

 دول أجنبية.   5عربية و
 

منـذ  بلغـت   قيمـة الطلبـات التي وردت إلى البرنـامج 
  19.4  حوالي  2021وحتى نهاية ديســـمبر  ،  إنشـــائه

ــفقات تجارية قيمتها  مليار دوالر أمريكي لتمويل صــ
امج    25.6حوالي   ار دوالر أمريكي، ووافق البرـن ملـي

ل   ت    18.9على تموـي ار دوالر أمريكي، كمـا بلـغ ملـي
ــحوبات خالل تلك الفترة   ر دوالر  املي  18.3قيمة السـ

ــح   ــكلأمريكي. يوضـ ) التطور المرحلي  4رقم ( الشـ
للنشــــاط التمويلي التراكمي خالل الفترة الممـتدة مـنذ  

    .2021  ديسمبروحتى نهاية    1991العام  
  

يوفرهــا  التي  المعلومــات  بخــدمــات  يتعلق  أمــا فيمــا 
بـالتجـارة العربيـة،   ــل  يفالبرنـامج للمتعـاملين  واصـــ

بيــانـات    البرنـامج تطوير قـاعـدة  ــبكــة  وتحــديـث  شــ
ة و امعلوـمات التـجارة العربـي احتـه ــتوى    إـت على المســ

معلومات  حيث توفر الشــبكة  ،اإلقليمي للدول العربية
ن خالل الموقع عن جميع األقطار العربية وتجارتها م

اإللـكـترونيــ ــة  ـــبك الشــ عـلى  لـلـبرنــامج  ـــمي    ، ة الرســ
(atfp.org.ae).  

  
لتفعيــل   توفير الفرص  على  من البرنــامج  ــاً  حرصـــ
المتعــاملين بــالتجــارة   فيمــا بين  التجــاريــة  المبــادالت 

ـيـقوم  ـلقــاءات   اـلـعرـبيــة،  يــذ  وـتـنـف ـبـتـنـظـيم  اـلـبرنــاـمج 

ــتوردين العاملين   ــدرين والمس للمص
في قطاعات محددة في إطار نـشاطه 
ة. في   ة البينـي لترويج التجـارة العربـي
التـعاون  ـهذا اإلـطار، نظم البرـنامج ـب
مع جهات متعددة في الدول العربية،  
ــدرين   للمصـــ اءاً  ــر لـق ة عشــ ثمـانـي
والمســتوردين العرب الناشــطين في  
ــيج والمالبس  القطاعات التالية: النس

ة،  الجـ اعـات الغـذائـي ـــن اهزة، والصــ
ــتلزماتها،   والمنتجات الزراعية ومس
والصــناعات المعدنية، والصــناعات  
الدوائية ومســتلزماتها، والصــناعات  
واألثـــاث،   الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 

  .ومستلزمات البناء، والتشييد
  
  

تعزيز أطر التعاون مع المنظمات  ل أنشطة الصندوق  
  والدولية   العربية واإلقليمية 

  
  

يحرص الصــندوق بشــكل مســتمر على توطيد عالقته 
مع المنظمات والمؤســســات المالية المحلية واإلقليمية  

خالل عام تمثلت أنشطة الصندوق التي نفذها   والدولية. 
  لخدمة هذا التوجه فيما يلي:    2021

  
   الشراكات ومذكرات التفاهم:   -أ 

 
ــهر   تم  التوقيع على مذكرة تفاهم    2021يناير   في شـ

ــســات المالية   مع هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤس
ــامل  اإلســــالمية (أيوفي)، تهدف إلى بناء إطار شــ
للتعاون والـشراكة بين المؤـسـستين في تقديم خدمات  
ــورة الفنـية وبـناء الـقدرات في المنطـقة العربـية   المشــ

ة بتنظيم  في مـجاالت تعزيز الوعي ـبالمـعايير المتعلـق
المؤـسـسات المالية اإلـسالمية واإلـشراف عليها، إلى 
جانب موضــوعات أخرى ذات اهتمام مشــترك بين  
المؤســســتين. كما تضــّمن إطار التعاون والشــراكة  
المـشار إليه التنظيم المـشترك ألنـشطة المعونة الفنية  
ة   ــرعـي ة والشــ ايير االحترازـي ة بتطبيق المـع المتعلـق

ــبية، بهدف زيادة   ــايا  والمحاسـ ــأن القضـ الوعي بشـ
الناشــئة في صــناعة الخدمات المالية اإلســالمية في  
الدول العربية. كذلك، يشــمل التعاون تنظيم دورات  

 . تدريبية وورش عمل مشتركة لبناء القدرات 
 

 المشاركة في اجتماعات اللجان الدولية:    -ب 
 

للجنة    ة االســتثنائي   ات االجتماع في    شــارك الصــندوق 
االئتمــانيــة الــدوليــة   ال للمعلومــات  "عن    ت عقـد   تي ، 

40



41   
 

                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

ــة ـعدد    ، حـيث بـُعد"  جرى خالل االجتـماـعات مـناقشــ
الجهود واإلجراءات المتخذة  " من القضــايا، أبرزها:  

من قبل المؤســســات الدولية والســلطات الرقابية فيما 
على صناعة المعلومات    19- جائحة كوفيد يخص أثر  

ــة  " ، و " االئتـمانـية  ــادات الـخاصــ ـبالتـعاـمل مع  اإلرشــ
ــوء األزـمة  وـما ُيمكن    ، المعلوـمات االئتـمانـية في ضــ
  ".  القيام به خالل الفترة القادمة في هذا الشأن 

  
ــندوق النقد والبنك    -  ج  ــاركة في اجتماعات صــ المشــ

  الدوليين:  
  

في اجتماعات الربيع    "عن بُْعد" الصــندوق   شــارك 
ة  و  ــنوـي ات الســ اـع د االجتـم دوق النـق ـــن ك    لصــ والبـن

إلى جانب المشــاركة في اجتماع محافظي   ، الدوليين 
كل من رئيس مجموعة البنك  المجموعة العربية مع  

، إـضافة  المدير العام لـصندوق النقد الدولي و   ، الدولي 
مؤســــســــات   إلى المشــــاركة في اجتماع رؤســــاء 

  مجموعة التنسيق مع البنك الدولي. 
  

دوق في االجتمـاع الوزاري   ـــن ــارك الصــ كمـا شـــ
ــرين (  ة األربع والعشــ اع  G-24لمجموـع )، واجتـم

  . لجنة التنمية الدولية 
 

هــامش هــذه كــذلــك،   على  ــنــدوق  ــارك الصــ شـــ
س على  ســــاد ال   اـلدوري   االجتـماع في االجتـماـعات  

ــتو  المـاليـة اإلقليميـة    ى مســ ــاء الترتيبـات  رؤســـ
دولي  د اـل دوق النـق ـــن د  ،  وصــ ذي عـُق د"،  اـل "عن بُعـْ

الراهن لالقتصاد  لتبادل وجهات النظر حول الوضع  
العالمي، وـسبل تعزيز النظام المالي العالمي وـشبكة 

  األمان المالي العالمية. 
  

اإلقليميــة    - د   ــاركــة في المؤتمرات والفعــاليــات  المشـــ
    والدولية: 

  
ــارـكاـته في االجتـماـعات   ـــندوق مشــ ــل الصــ واصــ

في  شــارك  حيث  ،  والمؤتمرات ذات الصــلة بأعماله 
اح   ة  " افتـت ــرفـي ة المصــ ام القـم ة لـع دولـي ة اـل العربـي
ة    ، " 2021 ا اتحـاد المصـــــارف العربـي التي نظمـه

ــتراتيجـيات التـعافي في مرحـلة ما   تـحت عنوان "اســ
بعد األزمة: تعزيز التنمية المســــتدامة والقدرة على 

قدم الصــندوق في االفتتاح كلمةً نّوه    . تحمل الديون" 
فيها بالمخاطر التي تواجه مرحلة التعافي، وتحديات  

    نسبة المديونية. ارتفاع  
 

د" في  عْ شـــارك الصـــندوق "عن بُ من جانب آخر،  
ــل "  األق ــة  العربي ــدول  ال حول  اإلقليمي  ــاع  االجتم

الذي نظمته اللجنة االقتصـادية واالجتماعية    ، " نمواً 

دة.  ة لألمم المتـح ابـع ا الـت ـــي ا    لغرب آســ شـــــارك كـم
  "المنتدى الدولي لـضمان القروض" الـصندوق في  

ة   ة" في المملكـة العربـي اـل امج "كـف ذي نظمـه برـن اـل
   . السعودية 

  
التنمية المسـتدامة  أهداف  العمل على تحقيق  في إطار 

ـــندوق ـبالتـعاون مع برـنامج األمم المتـحدة   أطلق الصــ
المعايير البيئية والمجتمعية  " نمائي اـستبيان حول اإل 

  والحوكمة الـستثمارات ـصناديق التقاعد والمعاـشات 
ــتركة   بهدف   ، " الدول العربية في  ــة مشـ إعداد دراسـ

ــد   اـلـمـتزاي ــام  االـهـتم ــار  إط ـفي  ــوع،  اـلـموضــ ـحول 
  للصندوق بمواضيع التمويل المسؤول. 

  
المجموعة  وضمن  اإلقليمية   اجتماعات  التشاورية 

لمجلس  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 
االستقرار المالي، شارك الصندوق في االجتماعين 

حيث الدوريين للمجموعة على مستوى المحافظين، 
عرض  الصندوق  ً قدم  في   ا المالي  االستقرار  حول 

  الدول العربية.
  

ــندوق  من جانب آخر،   اجتماع    ، "عن بُعد" نظم الصـ
  ، مجموعة عمل الســياســة النقدية في الدول العربية 

ة  دولـي ــوـيات اـل التـعاون مع بـنك التســ ــتعرض .  ـب   اســ
ة   ــادـية والـمالـي االجتـماع التطورات النـقدـية واالقتصــ

وانعكاسـاتها على القطاع المصـرفي وإدارة    ، العالمية 
الـسياـسة النقدية في الدول العربية، إـضافة إلى مناقـشة  

الفنية المرتبطة بدور الســـياســـة  عدد من المواضــيع  
النـقدـية في التغـلب على الـتداعـيات الـناتـجة عن ـجائـحة 

ــتين المالية  ،  19- كوفيد  ــياس ــيق مع كل من الس بالتنس
ــة   ــمن االجتماع جلسـ واالحترازية الكلية. كذلك تضـ
خاـصة عن انعكاـسات العمالت الرقمية الـصادرة عن  

  البنوك المركزية على السياسة النقدية.  
  

  
أنشطة أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية  

  ومؤسسات النقد العربية 
  

د   دوق النـق ـــن افظي يتولى صــ ة مجلس مـح اـن العربي أـم
ومكتبه ،  المـصارف المركزية ومؤـسـسات النقد العربية 

المنبثقــة عن المجلس،  الــدائم  العمــل  واللجــان وفرق   ،
ــرفـية، واللجـنة العربـية    ـكاللجـنة  العربـية للرـقاـبة المصــ

ة للمعلومـات   ة العربـي واللجـن ة،  ــوـي والتســ دفع  لنُظم اـل
و االئتمـانيـة  ــمول    فريق العمـل اإلقليمي لتعزيز ،  الشــ

ــتقرار   ة، وفريق عمـل االســ دول العربـي المـالي في اـل
ة  دول العربـي و المـالي في اـل ات  ،  ل التقنـي مجموعـة عـم

   المالية الحديثة.  
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،  2021خالل عام    للمجلس   األمانة الفنية   أنشطة تضمنت  
تنظيم اجتماعات المجلس واللجان والفرق المنبثقة عنه  

والتقارير التي تتطلبها  إعداد الدراسات وأوراق العمل  و 
،  وفرق العمل   لجان هذه ال أعمال المجلس ومكتبه الدائم و 

شرافية وأعضاء اللجان  إضافة لنقل مرئيات السلطات اإل 
بما يساهم   ، في االجتماعات واللجان الدولية ذات العالقة 

المبادئ   صناعة  في  العربية  الدول  مرئيات  عكس  في 
  . رشادات الدولية واإل 

  
أمانة مجلس  في  أنشطة الصندوق  يتعلق ب فيما   إطار 

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  
  : تضمنت ت جميعها "عن ُبْعد" و تم ، فقد  ومكتبه الدائم 

 
  للمجلس ة واألربعين  خامس الدورة ال   اجتماع   تنظيم ،  

على مناقشة موضوعين    عمال األ ز جدول  ركّ حيث  
السياسة   دور  هما:  في    االحترازية رئيسين  الكلية 

المالي  االقتصادية األزمات   النظام  ومقومات   ،
 .والمصرفي في العقد الجديد 

 
  ــت ــة  فنية   اجتماعات  ة تنظيم سـ ــروع المقاصـ لمشـ

تم فيها مناقشـــة متابعة تضـــمين العمالت  العربّية،  
 .نى العربية وربط البنوك بمنصة ُب 

 
الصندوق  أل بالنسبة   أمانة  في  نشطة  اللجان إطار 

محافظي المصارف وفرق العمل المنبثقة عن مجلس  
الدائم ومكتبه  العربية  النقد  ومؤسسات  ، المركزية 

  :شملتفقد  ،  2021خالل عام  
 
  :اللجنة العربية للرقابة المصرفية   

  
  اجتماعات للجنة،  ة ثالث   د" "عن بُعْ نظم الصــندوق  

جرى مناقشــة عدد من المواضــيع، أبرزها حيث  
ــة"،   العربي ــدول  ال في  ــازل  ب ــات  متطلب "تطبيق 

ــادئ   في    االلـتزام و"مب ــرفي  المصــ ــاع  الـقط في 
ــة"  ــعودي الســ ــة  العربي ــة  و" المملك البنوك  تقي ،  يم 

ت بهـا البنوك   اـم ة لخطط التعـافي التي ـق المركزـي
التجارية خالل أزمة جائحة كورونا"، و"متطلبات  

إلى   ــاطر"،  التحول  المخ على  ــة  المبني ــة  ــاب الرق
للبنوك   ة  ابـي ات الرـق ة المتطلـب و"تقييم مـدى فعـالـي
ــتيعــاب   على اســ محليــاً  األهميــة النظــاميــة  ذات 

كورونــا"  فيروس  و" تــداعيــات  الرقميــة  ،  البنوك 
تقــدمهــا  التي  "قيــاس    "، والخــدمــات  إلى جــانــب 

    مخاطر التعرضات والتركزات االئتمانية". 
  

تم خالل االجتمــاعــا  إلى ت  كــذلــك،  آخر   التطرق 
التطورات التـشريعية والرقابية في الدول العربية،  

الرقابة المصــرفية  " موضــوعات حيث تم مناقشــة 

و خالل جـائحـة كورونـا  تـأثير " "،  جـائحـة    مـدى 
ــرـكات"،    االئتـمان كوروـنا على  المـقدم لقـطاع الشــ

ة   ائـح ة عن ـج اجـم اح البنوك الـن و"قيود توزيع أرـب
ل مع   اـم ة التـع ا"، و"كيفـي ة  كوروـن المخـاطر البيئـي

المعـيار اـلدولي للتـقارير  لعمالء البنوك عـند تطبيق  
اآللي 9  رقم   المــاليــة  نمــاذج التعلم  أداء  "، و"فهم 

د   ان: نهج جـدـي التخلف عن ســـــداد االئتـم ـب للتنبؤ 
اطر غســــل األموال  ــرافي"، و"مـخ للتقييم اإلشــ
ات   وتموـيل اإلرـهاب في ـظل االعتـماد على التقنـي

العالـقة  و"   خالل ـجائـحة كوروـنا "، الـمالـية الـحديـثة  
ودور  البنوك  أعمــال  تعقيــد  مخــاطر درجــة  بين 

إضـافةً لموضـوع "التجديد    ، " السـلطات التنظيمية 
ــرفية في   ــبكة العالقات المصـ والمحافظة على شـ

  ".  ظل خفض التكاليف الثابتة 
  

  :فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية   
 

حيث  ،  للفريق   اجتماعين "عن بعد"  نظم الصـندوق  
مناقشة عدد من المواضيع أبرزها "تداعيات  جرى  

أزمة فيروس كورونا المســــتجد على االســــتقرار  
المالي"، و"االســــتعداد لمرحلة ســــحب الدعم في  
ادة   ــتـف دروس المســ ة"، و"اـل د األزـم ا بـع ة ـم مرحـل
ــير   ا، والتحضــ ة فيروس كوروـن ل مع أزـم اـم للتـع

  .  لمرحلة التعافي" 
  

االجتماعين  كما جرى   موضوعات   مناقشة خالل 
"تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية على 

وطرق تطبيق المبادئ اإلرشادية   االستقرار المالي
"، و"تحديات تطبيق تقنيات الصادرة عن الصندوق 

الحل لدى البنوك اإلسالمية"، و"العمالت الرقمية 
ف  و"دور  ض والفوائ   السيولةائض  المستقرة"، 

"، و"مخاطر الرأسمالية في الحد من أثر األزمات 
تقييم  و"إطار  المصرفي"،  غير  المالي  القطاع 
وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين"، إضافة 
إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتخلي عن 
واآليبورس،  الليبور  مثل  المرجعية  الفائدة  أسعار 

القطاعات  أعمال  نماذج  على  ذلك  المالية.   وأثر 
األوضاع موضوع  مناقشة    تم كذلك،   اختبارات 

الكلية  الدول استعراض  و   ،الضاغطة  تجارب 
  . "العربية في هذا الخصوص 

  
اســتعراض تجارب عدد جرى إضــافة إلى ما تقدم،  

أدوات   ـتـطـبـيق  ـيـخص  ــا  ـفـيم ــة  اـلـعرـبي ــدول  ال ـمن 
يولة وـصافي  الـسيولة، خصـوـصاً نـسبتي تغطية الـس

ــوعات  التمويل   ــة موضـ ــتقر. كذلك تم مناقشـ المسـ
دور الســياســة االحترازية الكلية    "   أبرزها:   ، أخرى 

ــغط المالي"، و"أثر تغيرات المناخ   في فترات الضـ
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ًة   ــاـف ــتقرار الـمالي"، إضــ ادئ    إلى على االســ "المـب
ــات ضــمان الودائع في البنوك   ــس ــية لمؤس ــاس األس

  اإلسالمية".  
  

   الشـــمول المالي في فريق العمل اإلقليمي لتعزيز
   الدول العربية: 

 
  ، حيثفريق ل ل   اجتماعين   "عن بعد" نظم الصـندوق  
"أهمية   : أبرزها   ، عدد من المواـضيع جرى مناقـشة  

في أوقــات األزمــات   الرقميــة  المــاليــة  الخــدمــات 
ودورها في تعزيز مرونة المشــروعات الصــغيرة  
والمتوســـطة"، و"األســـاليب المبتكرة ودورها في  
تعزيز الشـمول المالي المسـؤول"، و"سـبل تطوير  
ة".   ــغر في المنطقـة العربـي ل األصــ قطـاع التموـي

ــك  ــذل ــاـعـين  ـجرى    ، ك م االـجـت ــاقشــــــة  ـخالل  ـمن
"آليات تمويل رأس  منها:   ، ات صـلة ذ   موضـوعات 

ــغيرة   ــغر والص ــروعات المتناهية الص المال للمش
والمتوســــطة"، و"الوصــــول إلى خدمات التأمين  
األصـغر للمشـروعات متناهية الصـغر والصـغيرة  

ــة"،   ــط وســـ مــت مـوذج  " و واـل ــك  ـن ل عـمــي اعـرف 
لتعزيز  " و   " اإللـكـتروني  للعمالء  ــة  الرقـمي ــة  الـتـهـيئ

تناولت المناقشــات أنشــطة    . كما الشــمول المالي" 
ــيخ   ــؤول وترســ ــتـهدف تعزيز التموـيل المســ تســ
المسـؤولية المجتمعية للبنوك والمؤسـسـات المالية،  

    ودور السلطات اإلشرافية. 
  

اـلـتـطرق  ـتم  أـخرى،  نــاـحيــة  هــذـين    ، ـمن  ـخالل 
اعين،   ذ  االجتـم ة لتنفـي ة اـلدفع الرقمـي إلى دور أنظـم

تعزيز  التحويالت الحكومـية إلى األشـــــخاص في  
الي  الي واالســــتقرار الـم مقترح  ، و الشــــمول الـم

فريق المتعلقة بتعزيز التمويل المســؤول  ال أنشــطة  
ودور البنوك المركزية في هذا الـشأن، إـضافةً إلى 
دات على مســــتوى   اســــتعراض آخر المســــتـج
ب على  ب الطـل اـن ة لـج ــائـي ات اإلحصـــ المســــوـح
الخدمات المالية من قبل المصــارف المركزية في  

  لعربية. المنطقة ا 
  

ض  ا اســتعر خالل االجتماعين  إضــافة لما ســبق، تم 
التموـيل  "   مـجالي تـجارب ـعدد من اـلدول العربـية في  

دور المؤســســات المالية غير " ، و " متناهي الصــغر 
مناقشـــة  "، و المصـــرفية في تعزيز الشـــمول المالي 

المتعلقــة   العربيــة  الـدول  ومقترحـات  ــيرات  تحضــ
ـــطة وفـعاليات اليوم العربي   ــمول المالي،  بأنشــ للشــ

ــمول   وأولويات برنامج عـمل المـبادرة اإلقليمـية للشــ
ام   لـع ة  دول العربـي الي في اـل ب   .2022الـم من جـاـن

  الصندوق نسق  آخر وفي إطار أعمال األمانة الفنية،  
ــمول المـالي فعـاليـات   للشــ ذي تم   اليوم العربي  اـل

ـــعار   2021أبرـيل    27يوم    إحـياؤه  دور   "   تـحت شــ
ـفي   اـلرـقـمي  ــاـلي"، اـلـتـحول  اـلم ـــمول  الشــ   ـتـعزـيز 

ة  ة العربـي المركزـي مع البنوك  التعـاون    واتحـادات   ـب
 وأعضاء الفريق.    المصارف في الدول العربية 

  
  للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية: ا   

 
ـــندوق   د"  نظم الصــ العربـية    للجـنة   اجتـماعين عن ُبعـْ

في االجتماعين    ناقشـت اللجنة .  والتسـوية لنظم الدفع  
ــا:   أبرزه ـــيع  الـمواضــ من  ــدد  الـتـطورات  ع "آخر 

ة   دفع والبنـي ال نظم اـل ة في مـج ديـث الـح ات  واالتجـاـه
في   ــة  ــديث الح ــات  ــاه و"االتج ــة"،  ــالي الم ــة  التحتي
دفع   ك أدوات نظم اـل ا في ذـل ة، بـم دفوـعات التجزـئ ـم
ــبل رقمنة تحويالت   ــمول المالي"، و"س لتعزيز الش

"إطار موضــوعي    كذلك، ناقشــت اللجنة   . العاملين" 
إدارة األزمات على صعيد نظم الدفع"، و"الضوابط  
التشــغيلية على قنوات الدفع اإللكتروني في عمليات  

ترتيبات  ال الدفع والتسـوية ". كما شـملت المناقشـات  
الرقميــة اإلقليميــة   مع البنوك  و للتعــامــل  العمالت  ، 

التوجهات الحديثة  المســتقرة والرقمية، إضــافة إلى 
ــ ــعيد اسـ تخدام البيانات الكبيرة، وتطبيقات  على صـ

    البلوكتشين في عمليات الدفع والتسوية. 
  

الموضــوعات ذات    ، ناقشــت اللجنة إضــافة لما تقدم 
الـصلة بالتوجهات العالمية الراهنة بـشأن المدفوعات  

ة في مجـال نظم من أبرزهـا:   الحـديـث "االتجـاهـات 
اـلدفع والبنـية التحتـية الـمالـية في ـظل أعـمال مجموـعة  

عشــرين"، و"نظرة متجددة حول دور المصــارف  ال 
ــة"،   ــوي واـلتســ ــدـفع  ال ـنـظم  ـتـطوـير  ـفي  ــة  اـلـمرـكزي
و"اإلحاطة بالمخاطر المرتبطة بالعمالت المســتقرة  
والمدفوعات عبر الحدود وآليات احتوائها"، و"آفاق  
تقبل غرف المقاصـة اآللية ودورها في عصـر  ومـس
طاء قبول  ريعة"، و"تعزيز دور وـس المدفوعات الـس

دفع في بوابات الدفع التـجارية والمـحافظ الرقمية"،  اـل
دام القطـاع   ــتـخ ة بشـــــأن اســ الـي الـح ات  اـه و"االتـج

 ) ــل  ـلرســــــائ ــرـفي  ــاً،  ISO20022اـلمصــ دوـلي  (
ــويـفت"، و"فرص  ــاـئل "ســ وتطورات نـماذج رســ
ــركات التقنيات في الخدمات المالية في   ومخاطر شـ

   .المنطقة العربية" 
 

   االئتمانية: اللجنة العربية للمعلومات   
 

دوق  ـــن تم اجتمـاعين  د"  عْـ "عن ُب   نظم الصــ ة،  للجـن
ــة هما  خالل  ــوعات،  مناقشـ أبرزها:  عدد من الموضـ

تداعيات فيروس كورونا المســـتجد على صـــناعة " 
ــنيف   ك على التصــ المعلومـات االئتمـانيـة وأثر ذـل
ات   الي"، و"دور التقنـي اع الـم اني لعمالء القـط االئتـم
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ــات اإللكترونـية في تـبادل   الـمالـية الـحديـثة والمنصــ
إـلى  ــول  اـلوصــ وـتـعزـيز  ــة  ــاـني االـئـتم ــات  اـلـمـعـلوم
ــة معلوـمات  ــاء منصــ االئتـمان"، و"متطلـبات إنشــ

تمانية للمنشــآت الصــغيرة والمتوســطة"، إضــافًة ائ 
ــات   وم ـل ـع ـم ــاـل ب ط  ـب رـت ـم اـل ي  ــاـل م اـل ـيف  ـق ـث ـت "اـل ى  إـل

  .  االئتمانية" 
  
ناقشــت اللجنة موضــوعات "دور مركزيات    ، ذلك ك 

ــركات المعلومات االئتمانية في   المخاطر العامة وش
مرحـلة التـعافي بـعد أزـمة فيروس كوروـنا "، و"أثر  
ات   ة المعلوـم اـع ـــن ة على صــ ــيبرانـي اطر الســ المـخ

"مـستقبل ـصناعة المعلومات االئتمانية  ، و االئتمانية" 
و"التجربــة   المــاليــة"،  في ظــل تطور االبتكــارات 
األوروبـية في تـكاـمل مركزـية مـخاطر االئتـمان مع  
قاعدة بيانات المعلومات االئتمانية"، و"تجربة البنك  
المركزي األوروبي في تـبادل المعلوـمات االئتـمانـية  
في حمــايــة  األمريكيــة  و"التجربــة  عبر الحــدود"، 
الكوارث   أثنــاء  االئتمــانيــة  المعلومــات  ــنــاعــة  صــ

ــة  و الطبيعـية"،   ــاء منصــ معلوـمات "متطلـبات إنشــ
  .  ائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" 

  
  :مجموعة العمل اإلقليمية للتقنيات المالية الحديثة   

 
ـــندوق "عن بـعد"  للمجموـعة،    اجتـماعين   نظم الصــ

ــة   ــوعات   عدد من لمناقشـ أحدث  "   ، أبرزها: الموضـ
تقنيــات   ــتخــدام  الســ التنظيميــة  واألطر  التطورات 

أـحدث  "، و" الـمالي الســــجالت الموزـعة في القـطاع  
التطورات على صعيد العمالت المستقرة والعمالت  

ــارف المركزية  تطبيقات الذكاء  "، و" الرقمية للمصـ
اعي  ــطـن و" في القطـاع المـالي   االصــ الخـدمـات  "، 

ــرفية المفتوحة والتمويل المفتوح   حماية  "، و" المص
  ". البيانات في المنطقة العربية 

  
"دليل    بعنوان   ورقة ســياســات كذلك، ناقشــت اللجنة  

ــة"  اـلرـقـمي اـلـعـمالت  ــل  ـلـتـفـعي ــت    . ـعـمـلي  ـــمن تضــ
اـعات  ة    االجتـم ـــط ة حول تنظيم أنشــ ـــي اشــ ة نـق حلـق

ة،   ة الحـديـث الـي الـم ات  ا  التقنـي ــتعر تم خاللـه ض  ا اســ
مختلف التـجارب العربـية من واقع اـلدلـيل التنظيمي  

    . للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية 
  

تطور ـصناعة التقنيات  إطار متابعة الـصندوق ل   في 
الـمالـية الـحديـثة والـخدـمات الـمالـية الرقمـية في اـلدول  

المــاليــة  " تم إطالق  ،  العربيــة  ــر التقنيــات  مؤشــ
ــوء    ، اـلذي " الـحديـثة في اـلدول العربـية  يُلقى الضــ

ة   ة الـحديـث الـي ات الـم اـعة التقنـي ـــن على تطورات صــ
والـخدـمات الـمالـية الرقمـية في اـلدول العربـية خالل 

  ).  2020- 2018الفترة ( 

ــر  الــدول    يهــدف المؤشــ الوقوف على جهود  إلى 
ة   اليـّ اـعة التقنـيات الـم ـــن ة في دعم تطور صــ العربيـّ

ــاهمة  الحديثة  ــناعة  ، والمسـ ــع رؤية لصـ في وضـ
ــة  الحــديث ــة  ــالي الم ــات  ــة  ،  التقني البيئ دعم  ــة  وكيفي

التحديات التي   معالجة والعمل على الحاضـــنة لها،  
    . في الدول العربية   ها تواجه تطوير 

 
الحـديثـة   المـاليـة  للتقنيـات  العـام  ــر  يتكون المؤشــ
العربية من ـستة مؤـشرات رئيـسة تُمثل أبعاد البيئة  

ات  الداعمة للتقنيات المالية الحديثة،   تـشمل: الـسياـس
ل،   ب، وتوفر التموـي ب الطـل اـن ات، وـج ــريـع والتشــ
لــدعم   ة المواهــب  وتنميــّ ة،  المــاليــّ ة  التحتيــّ والبنيــة 

    االبتكارات، والتعاون والشراكات. 
  

  
  وزراء المالية العرب أنشطة أمانة مجلس  

  
 

وزراء المالية  العربي أمانة مجلس يتولى صــندوق النقد  
األمانة أعمال اإلطار ب في هذا الصــــندوق    قوم ي   . العرب 
الجتـماـعات المجلس واجتـماـعات وكالء وزارات  الفنـية  
خالل   للمجلس   الفنية تضــــمنت إنجازات األمانة   . المالية 
والوكالء  اإل   2021عــام   المجلس  ــاعــات  الجتم عــداد 

الدراـسات وأوراق العمل والتقارير التي تتطلبها  نجاز  إ و 
ــمنت تنظيم عدد من المنتديات  أعمال المجلس  . كما تضـ

ــالة   ــأن الرس ــيق بش واللقاءات، إضــافة إلى متابعة التنس
ــلهـا المجلس إلى كـل من رئيس  ــنويـة التي يرســ الســ

مدير عام صــندوق النقد الدولي  و مجموعة البنك الدولي  
  حول تطلعات الدول العربية من هاتين المؤسستين. 

  
ــندوق في إطار األمانة الفنية   ــطة الصـ ــمنت أنشـ تضـ
وزارات   وكالء  ــات  ــاع واجتم المجلس  ــات  ــاع الجتم

  : ما يلي المالية،  
  
   ــرة ل تنظيم مجلس  اـلدورة االعتـيادـية الـثانـية عشــ

   وزراء المالية العرب: 
 

المــاليــة    في  وزراء  كــأمــانــة لمجلس  إطــار دوره 
دوق  العرب،   ـــن دورة  أنجز الصــ اع اـل ائق اجتـم وـث

ة ال  ادـي ة االعتـي انـي ة    ـث الـي ــرة لمجلس وزراء الـم عشــ
حول   . العرب  أوراق  عــدة  ــائق  الوث ــمنــت   :تضــ

ــادـية ـلدعم النمو   ــالـحات الحوكـمة االقتصــ "إصــ
ــامل في الدول العربية"  "متطلبات التحول  و   ، الشــ

نحو االقتصـاد الرقمي لتعزيز النمو والتشـغيل في  
ــاد  "، و اـلدول العربـية  ــراـئب على االقتصــ "الضــ

و"خيارات الـسياـسات    ، الرقمي في الدول العربية" 
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ــغر   ــروعات متناهية الصـ ــريبية لدعم المشـ الضـ
  ة والمتوسطة".  والصغير 

  
   الدول  اجتماعات  تنظيم في  المالية  وزارات  وكالء 

 العربية:  
 

ـــندوق   د" نظم الصــ   ســــادساالجتـماع ال   "عن بـُع
ة  دول العربـي ة لـل الـي تم خالل .  لوكالء وزارات الـم

ــة االجتـماع   ــوـعات، من    مـناقشــ ـعدد من الموضــ
أهمها: "حوكمة االـستثمارات والمـشاريع العامة"،  
ــات"،   ــالـحات منظوـمة األجور والمـعاشــ و"إصــ
ــتعراض عدد من تجارب الدول   ــافة إلى اســ إضــ
ــوع   ــأنين، إلى جانب موضـ العربية في هذين الشـ

  "اتجاهات األنظمة الضريبية الدولية". 
  

   ــادس للـمالـية الـعاـمة في اـلدول  تنظيم المنـتدى الســ
  العربية:  

  
ـــندوق    ســــادسالمنـتدى ال " ،  د عن بُعْـ   ، نظم الصــ

للـمالـية الـعاـمة، تـحت عنوان "إجراءات وـتدابير  
التـعافي في اـلدول العربـية في مرحـلة ـما بـعد أزـمة 

ا"  ة كوروـن ائـح د  ،  ـج دوق النـق ـــن اون مع صــ التـع ـب
ــة المالية    . الدولي  ــياسـ ــايا السـ ناقش المنتدى قضـ

أهمـية و وآـفاق التطورات االقتصــــادـية والـمالـية،  
المالية العامة اإلســراع بعملية التحول الرقمي في  

لتعزيز الشـــفافية والحوكمة، فضـــالً عن مناقشـــة  
ــبل تعزيز كفاءة االســـتثمارات العامة والحاجة   سـ
العـام والخـاص   ــراكـة بين القطـاعين  لـدعم الشــ
ــامل   ــار النمو الشـ ــتعادة مسـ لتحقيق التعافي واسـ
ــتقرار   االســ على  ــافظــة  المح مع  ــدام،  ــت والمســ

  .  االقتصادي والمالي واالجتماعي 
  
  ــة عمل   تنظيم ــين  "عن بُْعد"  ورشـ حول "تحسـ

 : كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية" 
 

ارتفاع حجم المديونيات  ظاهرة ناقشـــت الورشـــة  
والحاجة لتطوير الســـياســـات المناســــبة    ، العربية 
استدامة الدين العام، وأهمية تطوير عمليات    لتعزيز 

ة  دين المحلـي ــواق اـل ة أســ ام وتنمـي دين الـع   ، إدارة اـل
اء  ام على    واالرتـق دين الـع ات إدارة اـل ــتراتيجيـّ إســ ـب

ــط،   ــاهمة  المدى المتوسـ ــمان المسـ في  الفعالة  لضـ
ودعم   االقتصادية، تمويل األنشطة    احتياجات توفير 

    .والمالي   االقتصادي   واالستقرار فرص التعافي  
  

ــة ـتداعـيات ـجائـحة  كـما تـناوـلت     19  - كوفـيد الورشــ
والســياســات والمنهجيات المتبعة    العام، على الدين  

دعم   داـمة ـل ـــت ائـحة. ـكذـلك   اســ د الـج ام بـع دين الـع ،  اـل

اشـــــات   ت النـق ــوعـات  إلى  تطرـق ل  موضــ التموـي
ــؤول والتموـيل   ـــتدام، ودوره المســ في توفير   المســ

قنوات تمويل إضــافية لتمويل المشــاريع ذات األثر 
ــهم في  االجتـماعي  ــين جودة ، وتـلك التي تســ   تحســ

، إضــــافة إلى دوره في رفد التمويل لمواجهة البيئة 
  .تحديات تغيرات المناخ 

  
  منتدى السنوي للضرائب:  ل ا   تنظيم 

 
د" المنتدى اإلقليمي الثالث  عْ "عن بُ   الصـندوق نظم  

ــرائب في الدول العربية  ــة التدابير  ل   ، للضــ مناقشــ
االقتصـادي في مرحلة ما    عافي لدعم الت   الضـريبية 

ـناقش المنـتدى اتـجاـهات  . بـعد أزـمة ـجائـحة كوروـنا 
وفرص التعافي االقتـصادي في    ، الـسياـسات المالية 

ــة  اـلـعرـبي ــة  ــارات  ـمع    ، اـلـمـنـطق ـخي ـعـلى  اـلـترـكـيز 
تحفيز  الـسياـسات الـضريبية من حيث الموازنة بين 

ــع المالي   ــادي، وتعزيز الوضــ االنتعاش االقتصــ
د أزمـة جـائحـة  ة مـا بـع ة في مرحـل دول العربـي لـل
ة   ات االقتصـــــادـي دـي د التـح ل تزاـي ا، في ـظ كوروـن
اع   ة وارتـف ائـح ة عن انتشـــــار الـج اتـج ة الـن الـي والـم

، إضـافة المخاطر المحيطة باالنتعاش االقتصـادي 
ة   بية  الخيارات المتاحة لبناء إدارة ضـري إلى مناقـش

  بما يؤدى إلى تعزيز االمتثال الضريبي.   ، حديثة 
  

    
    ممننصصةة  ""بُبُننىى""    

    ..  االلععررببييةة      للممققااصصةة  ووتتسسووييةة  االلممددففووععااتت  
 

  
ــندوق النقد العربي قراره رقم اتخذ   مجلس محافظي صـ

 2017) لـعام  10القرار رقم (   ـباعتـماد ،  2018) لـعام  4( 
لمجلس محافظي المـصارف المركزية ومؤـسـسات النقد  
العربية، بشـــأن إنشـــاء نظام إقليمي لمقاصـــة وتســـوية  
المدفوعات العربية البينية، من خالل إنشـــاء مؤســـســـة  

من . تضــَ تدير النظام تتمتع بشــخصــية اعتبارية مســتقلة 
ــرح ـبه  القرار أن   مليون   100يكون رأس ـمالـها المصــ

العربي  د  دوق النـق ـــن ذ   . دوالر أمريكي، يمتلكهـا صــ مـن
تنفيذ  إصــدار القرار المشــار إليه، دأب الصــندوق على 

المؤسـسـة اإلقليمية لمقاصــة  تم إنشـاء  مقتضـياته، حيث  
ــوـية الـمدفوـعات العربـية،   ــة   كـما تم وتســ إطالق منصــ

  "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة. 
  

كثف الـصندوق جهوده الستكمال الربط  في هذا اإلطار،  
من   داً  ــمين مزـي ة وتضــ ارـي ة والتـج مع البنوك المركزـي
ــارف   العمالت العربية في المنصــة، بالتعاون مع المص
المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى التواصل  

ع المؤسـسـات المالية والمصـرفية العاملة في  المسـتمر م 
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ــرة ـخدـمات  المنطـقة العربـية. توـجت ـهذه الجهود بمـباشــ
ــمبر   ــهر ديســ ، ـتأكـيداً للجهوزـية  2020التحوـيل في شــ

  .  والقانونية   التقنّية والتشغيلية 
 

ـفي  ــاز  اإلـنج ــاور  ـمح أـهم  ـحول  ـموـجز  ـلي،  ـي ــا  ـيم ـف
  المسارات المختلفة. 

  
   إنـشاء الكيان القانوني للمؤـسـسة اإلقليمية لمقاـصة

 وتسوية المدفوعات العربية:  
 

بالتعاون مع شركة عالمية للخدمات   ، أنجز الصندوق 
القانونية   والمتطلبات  والوثائق  النماذج  القانونية، 

كلِ  مع  والعقود  باالتفاقيات  المؤسسات    المتعلقة  من 
حسابات   وبنوك  المنصة،  في  المشاركة  المصرفية 
التسوية للعمالت العربية والدولية. كما تم إنجاز الدليل  

لع  اإلجرائية  والقواعد  المنصة،  التنظيمي  مليات 
العربية.   والتجارية  المركزية  البنوك  مع  بالتشاور 
إضافةً لذلك، تم إنجاز إطار سياسة المخاطر وإطار  

  حماية سرية البيانات في المنصة.    ة سياس 
  

الكيان القانوني  ستكمال إنشاء  ال الرامية  توجت الجهود  
دولة   استضافة  اتفاقية  على  بالتوقيع  للمؤسسة، 
وصدور   المؤسسة،  لمقر  المتحدة  العربية  اإلمارات 
خالل   االتفاقية  على  المصادق  االتحادي  المرسوم 

  . 2021  لسنة   شهر أبريل 
  
  ـمـنـظومــة دـعم  ـفي  "ـبـنى"  ــة  ـمنصــــ دور  ـتـعزـيز 

 في المنطقة العربية:   االمتثال 
 

التنفيذ  مرحلة  خالل  كبيرة  أهمية  الصندوق  أولى 
العربية للتأكد من توافق منصة "بنى"   للمدفوعات 

مع المبادئ والمعايير والممارسات الدولية السليمة 
ذات العالقة بنظم الدفع والتسوية والتحويالت عبر 
الحدود، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل األموال 

   وتمويل اإلرهاب. 
  

اإل  سياسة  إطار  إعداد  تم  السياق،  متثال، بهذا 
، اإلمتثالق من  واستكمال بناء المنظومة التقنية للتحق 

المنظومة  لهذه  الالزمة  البرمجيات  واقتناء 
وتشغيلها. إضافة لذلك، تم إعداد وثيقة تشرح رؤية 
مع  مشاركتها  جرى  المنصة،  وإجراءات  وآليات 
اهتمام  أبدت  التي  والمصرفية  المالية  المؤسسات 

  بالمشاركة. 
  

من جانب آخر، تم إنجاز تقييم ذاتي لمدى التوافق 
المالية مع المبادئ الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية  

  .عن بنك التسويات الدولية   الصادرة 

 "اسـتكمال المنظومة التقنية وإطالق منصـة "بنى  
 : لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية 

 
 2021خالل عام الفريق الفني لمنصـة "بنى"    عمل 

ــاـفات وتطبيـقات ـجدـيدة   للمنظوـمة  على إدـخال إضــ
ــارـكة. في  التقنـية   بـما يـخدم احتـياـجات البنوك المشــ

اصــل الفريق  و للتطوير،    واســتمراراً الســياق نفســه  
ــرـكات التـحالف المتـعاـقد معـها  ل الفني   ــة وشــ لمنصــ

ــائف   بوظ ــة  الـمـتعلق ــات  الـتـطـبـيق تـطوير  في  ــدم  الـتق
عقد عدد من ورش    حيث تم وخدمات الدفع الفوري، 

العـمل الفنـية مع البنوك المهتـمة ـبالـمدفوـعات الفورـية  
ة إلطالق هـذه الخـدمـة   الفنـي ة  ديهـا الجهوزـي التي ـل
ـعـبر   ــات  ــدـفوع ـلـلم ــا  ـنوـعه ـمن  واألوـلى  اـلـمـبـتـكرة 

    لحدود في المنطقة العربية. ا 
  
   :التشاور مع المؤسسات المالية والمصرفية 

 
كثف الصــندوق مشــاوراته مع المؤســســات المالية  

ــرفية العاملة في المنطقة العربية، حيث   نظم والمص
تقديم    تضــمنت   ، 2021خالل عام    عمل  ورشــة  12

شــرح لخدمات منصــة "بنى"، والقواعد اإلجرائية  
ــيع لـها،   ومتطلـبات الربط، مع التركيز على مواضــ

ــل عدد  بذلك،    التحقق من االمتثال.  ورش التي  ال يص
منها خمس   ، تم تنظيمها إلى ثمان وعشــرين ورشــة 

ـشارك فيها أكثر و   ، عن بُْعد مت  نُظ وعـشرين ورـشة 
    . بنك ومؤسسة مالية   170من  

  
   :متابعة تضمين العمالت العربية 

 
ــتكمــال  اســ وفتح   تم  العمالت  ــمين  تضــ إجراءات 

العمالت التي تم اإلعالن عنها كعمالت  ب حســــابات  
تضمين كل من   حيث سبق تسوية في منصة "بنى".  

ــال   والري ــري  المصــ ــه  والجني اإلمــاراتي  الــدرهم 
عودي   تكمال تضـمين  2020في عام الـس ، فيما تم اـس

ــل ـبذـلك ـعدد 2021اـلديـنار األردني في ـعام  ، ليصــ
ا  ــة  العربي ــَ لمُ العمالت  إلى  ضــ ــة  ، عمالت   أربع من

  والعمل جاري لتضمين عمالت عربية أخرى.  
  

ــعـيد العمالت اـلدولـية، تم في  يـناير (ـكانون  على صــ
ــتكمــال إجراءات    2021الثــاني)   اإلعالن عن اســ
الدوالر األمريكي ومباشــرة المنصــة تقديم  تضــمين  

ــوية بالدوالر األمريكي،   ــة والتســ خدمات المـقاصــ
لتكون أول منصـــة مدفوعات إقليمية على مســـتوى 
ــة ـباـلدوالر األمريكي،   الـعالم تـقدم ـخدـمات المـقاصــ

ران)   (حـزـي و  ـي وـن ـي ي  ـف م  عـن    2021وـت اإلعـالن 
استكمال إجراءات تضمين اليورو ومباشرة المنصة  
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مات المقاصــة والتســوية باليورو، والعمل تقديم خد 
  جاري على تضمين عمالت دولية أخرى.  

  
   ــويــة  التقــدم في الربط مع لتســ األوروبي  النظــام 

 : المدفوعات الفورية 
 

، اإلعالن 2021نجازات المحققة خالل عام  من أبرز اإل 
ــترك يوم   ــبتمبر (أيلول)    28المشــ   مع البـنك   2021ســ

ــتكمال المركزي اإليـطالي عن   ــتركة    اســ التجربة المشــ
ــة "بُنى"   ا للترابط التوافقي بين منصــ األولى من نوعـه
ــة   ــوي ـلتســ األوروـبي  ــام  واـلـنظ ــة  اـلـعرـبي ــات  ــدـفوع ـلـلم

ــم المدفوعات الفورية (المعروف   )،  TIPS"تيبس"    باس
لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُمالت متعددة،  

  ، بمشــاركة " نى ُب " بالتعاون بين "بنك إيطاليا" ومنصــة 
ــان باولو"   كل من جمعية "ســـويفت"، وبنك "إينتيزا سـ
اإليطالي، والبنك األهلي األردني. اشتملت التجربة على  
ــوية حواالت مالـية عبر النظام   تنفـيذ مـحاكاة ألعـمال تســ
("تيبس")   الفوريــة  المــدفوعــات  ــويــة  لتســ األوروبي 

  ومنصة بُنى للمدفوعات العربية.  
  

ــتعراض نـتائج ـهذه التجرـبة، خ  الل المؤتمر  جرى اســ
ة   المـي ة والـع ة الرقمـي دولي حول "تعزيز البنى التحتـي اـل
في مجال المدفوعات عبر الحدود"، الذي انعقد برعاية  
ــرين وبتنظيم من   ــة اإليـطالـية لمجموـعة العشــ الرـئاســ

ــبتمبر    28و   27البنـك المركزي اإليطـالي، يومي   ســ
ــة بنى للـمدفوـعات  2021 ــارـكة منصــ . ـيذكر أن مشــ

ــرين، يعكس كفاءة  ــطة مجموعة العشـ العربية في أنشـ
ــاقها   ــة "بُنى" للمدفوعات العربية واتسـ منظومة منصـ

  مع المعايير والمبادئ واالتجاهات الدولية الحديثة. 
  
  بمنصة "بُنى"   ربط البنوك في تقدم  ال  : 

 
والتشاور  التواصل  عام    بنك   190نحو    مع   تم  خالل 

مع هذه البنوك بما في ذلك إنجاز  تحقيق تقدم  ، و 2021
  ية الفنية ز الجهو   وا استكمل بنك    48االختبارات، وهناك  

  . بنك   32فيما وصل عدد البنوك التي أتمت الربط  ،  للربط 
 
   :متابعة التواصل مع االطراف ذات العالقة 

 
ــندوق اإلحاطة الدورية   ــل الصـ تقدم العمل حول واصـ

إنـشاء المؤـسـسة وإطالق منـصة "بنى"، من    واـستكمال 
محــافظي  لمجلس  ــهريــة  الشــ ــارير  التق إعــداد  خالل 
المصــارف المركزية ومؤســســات النقد العربية، ومن  
خالل االجتـماـعات اـلدورـية لمجلس الـمديرين التنفـيذين  

صـل وتشـاور  بالصـندوق. كما كان الصـندوق على توا 
ــرافية   ــلطات اإلشـ ــتمر مع البنوك المركزية والسـ مسـ

  للعمالت الدولية الُمْدرجة في المنصة.  

هناك تواصــل مســتمر مع مجموعة المنســقين،    ، كذلك 
الذين يمثلون المصــارف المركزية ومؤســســات النقد  
العربية، وأيضــاً مع أعضــاء اللجنة العربية لنظم الدفع  

ياتهم ومقترحاتهم، فضـالً  والتسـوية، لالسـتفادة من مرئ 
ــتمر مع مجموعة الخبراء المكونة   عن التواصــل المس

  من المؤسسات المالية الدولية الداعمة للمنصة.  
  
   :تعزيز الشراكات اإلستراتيجية 

 
مواـصلة التـشاور للتفاهم على  2021عام   جرى خالل 

شــراكات إســتراتيجية مع عدد من المؤســســات المالية  
واـلدولـية ومـقدمي الـخدـمات الـمالـية الـعالميين، بـما يعزز 
"بني"   ــة  منصـــ تقــدمهــا  التي  الخــدمــات  من تطور 

المؤسـسـات المالية    الحتياجات وانتشـارها، ويسـتجيب  
  والمصرفية العاملة في المنطقة العربية.  

  
تفــاهم  تم في هــذا اإلطــار   على مــذكرات  مع  التوقيع 

ــركتي  ارد"،    شــ ــترـك اســ ام  "فيزا" و"ـم ــمن قـي تتضــ
،  بمنصـة "بنى" ا هم ي على ربط شـبكت   بالعمل   الشـركتان 

ــيرات الالزـمة  و  إلجراء التـجارب  تم الـبدء في التحضــ
  االفنية للربط التوافقي بين شبكة منصة "بنى" وشبكاته

  للمدفوعات عبر الحدود. 
  

تقـدم في الربط مع    ، كـذلـك  في    لـدفع ا نظـام  تم تحقيق 
اهم   ذكرة تـف اري لتوقيع ـم ل ـج ة، والعـم ارة اإلفريقـي الـق

هناك تقدم في المشـاورات مع السـلطات  كما أن معهم. 
الصينية بشأن الربط مع نظام الدفع في الصين الشعبية  
ــة   وتضــمين العملة الصــينية، حيث يجري اآلن مناقش

ــة بنى ونـظام    للربط بين ـمذكرة التـفاهم المنظـمة   منصــ
(CIPS)    ــيني، بعد أن تم ــتكمال الصـ ــات   اسـ المناقشـ

ــات للربط مع   الفنـية والتقنـية. كـما تم التقدم في المناقشــ
ام (  ل ـجاري  )  (NPCIنـظ ث العـم د، حـي دفع في الهـن لـل
 هم في هذا الشأن. تفاهم مع   ة ذكر م لتوقيع  

  
    

        ببإإططاارر  أأننششططةة  االلصصننددووقق    
    االلممببااددررةة  ااإلإلققللييممييةة  للتتععززييزز  االلششمموولل  االلمماالليي    

    االلععررببييةة      ففيي  االلممننططققةة  
  

 
على تكثيف الجهود   2021حرص الصندوق خالل عام  

ــمول الـمالي في اـلدول العربـية،   الرامـية إلى تعزيز الشــ
من خالل القيام بالعديد من األنشـــطة والفعاليات، بإطار 
دول   المـالي في اـل ــمول  لتعزيز الشــ ة  ادرة اإلقليمـي المـب
ــندوق بإطار المبادرة على   العربية. ارتكزت جهود الص

رئ   أربعــة  في محــاور  ــت  تمثل إطالق   يســـــة  ــة  مواكب
  وتعزيز ،  اـستراتيجيات الـشمول المالي في الدول العربية 
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المـالي  ــمول  بـالشــ ،  القـدرات  بنــاء و ،  الوعي والمعرفـة 
  . تعزيز ونشر المعرفة المالية والمصرفية و 
  

فيما يتعلق بأنشــطة الصــندوق ضــمن المبادرة بإطار 
المالي في مواكبة إطالق استراتيجيات الشمول  محور  

ورشـــة   بعد"  ن الصـــندوق "ع نظم  فقد ،  الدول العربية 
الوطنيـة   ات  ــتراتيجـي ذ اإلســ اء وتنفـي عمـل حول "بـن

العراق"  في  المــالي  ــمول  البنــك    للشــ مع  بــالتعــاون 
  المركزي العراقي.  

  
ــاـعدة على   ــة إلى المســ تعزيز الـقدرات  ـهدـفت الورشــ

ــرـية ـلدى   ــعـيد  البشــ البـنك المركزي العراقي على صــ
داد   ة األطراف  اإلـع اـف ة ـك ة، بمشـــــارـك ــتراتيجـي لالســ

ــالً عن  والجـهات ذات العالـقة في العراق  ادل  ، فضــ تـب
  ،التـجارب والخبرات ونـقل المعرـفة بين اـلدول العربـية

  . على صعيد إعداد وتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية 
  

ــندوق في إطار  ــطة الصـ ــبة ألنشـ تعزيز    محور بالنسـ
ــمول   ــندوق  ال   نظم   ، المالي الوعي والمعرفة بالشــ صــ

ــام   ع ـمن    2021ـخالل  ــدد  ــات ع ــاـلي ـترـكـيز   ، اـلـفع ـتم 
النقاشـات فيها حول الموضـوعات ذات الصـلة بقضـايا  

ــالي  الم ـــمول  ــة  الشــ ــادي االقتصــــ ــة  الـتـنـمي وتـحـقـيق   ،
  واالجتماعية الشاملة والمستدامة.  

  
ا يلي   و فيـم ات  الـي ذه الفـع بـه اً  اـن ــوعـات التي  بـي الموضــ

   والجهات المشاركة فيها:   ، تناولتها 
  
حول "النهوض بالشـــمول المالي للشـــباب   مؤتمر  - 

اـلـمـنـطقــة   ـفي  واـلـنـمو  ــل  اـلـعم ـفرص  ـخـلق  ـلـتـعزـيز 
ة"  دوق   ، العربـي ـــن بهـدف  ،  " د عْـ "عن بُ   نظمـه الصــ

اب    التـحدـيات التشــــاور حول   ـــب ا الشــ التي يواجهـه
للحصــول على التمويل، واإلجراءات والســياســات  
ـعزـيز   ـت إـلى  ـتؤدي  أن  ـكن  ـم ـي ي  ـت اـل ــة  وي األوـل ذات 

 .  الشمول المالي في المنطقة العربية 
  

حول "تطوير قطاع التمويل األصــغر  عمل ورشــة  - 
ــندوق  ل ا نظمها   ، في الدول العربية"  ،  د"عْ "عن بُ صـ
ــبل  ــة ســ ــغرتطوير قطاع  لمناقشــ ،  التمويل األصــ
  ،والتـشغيل  ، تعزيز الـشمول المالي وتعزيز دوره في 

تدامةو  .  تحقيق التنمية االقتصـادية واالجتماعية المـس
ناقشــت الورشــة واقع التمويل األصــغر في المنطقة  
من   ا، وعـدداً  دـه وبـع ل وخالل الجـائحـة  ة قـب العربـي
القضــايا حول ســبل تطوير قطاع التمويل األصــغر  

بية، بما يـشمل جوانب اإلـصالحات  في المنطقة العر 
إلى  ــغر، إضــــاـفةً  اء بقـطاع التموـيل األصــ لالرتـق

ارات   ة  خـي ــريعـي التشــ ات  اســـــات والمتطلـب ـــي الســ

ــغر على  ل األصــ ة لتعزيز فرص التموـي والتنظيمـي
 .المديين القصير والمتوسط 

  
"التحول المالي الرقمي: كيفية    بعنوان ورشــة عمل  - 

  ، اختبار وتوـسيع ـشمولية الخدمات المالية الرقمية" 
مختلف جوانب  لمناقشـة    د" عْ "عن ُب ظمها الصـندوق  ن 

رافية في   لطات اإلـش التحول المالي الرقمي ودور الـس
ــجعــة   المشــ البيئــة  الرقمي وتوفير  للتحول  التخطيط 

القـضايا المتعلقة  تركزت النقاـشات حول   . لالبتكارات 
على التحول المالي  تعزيز البيئة التنظيمّية المسـاعدة  ب 

ب    ، الرقمي  ة من األســـــالـي ة تطبيق مجموـع انـي وإمـك
والسياسات التي يمكن للسلطات اإلشرافية استخدامها  
ارات آمنة لتطور صـناعة التقنيات المالية   اء مـس إلنـش
ــارات   االختب مراكز  ــار  اختي ــارات  واعتب ــة،  المحلي
التنظيمّية للتقنيات المالية، إضافةً إلى مناقشة الحوافز  

اـل لـمزودي  ــا  ــديـمه تق يـمـكن  ــة  الـتي  الرـقـمي ــات  ــدم خ
والتـحدـيات التي تواجههم في تـقديم ـخدـمات ذات قيـمة  

  مضافة لمستهلكي الخدمات المالية.  
  

ــة عـمل   -  "الـمدفوـعات الرقمـية:    تـحت عنوان ورشــ
أداة داعـمة لخلق الوـظائف وتـقديم الـخدـمات الـعاـمة  

العربيـة"  ــنـدوق نظم   ، في المنطقـة  "عن   هـا الصــ
ـــهامات الوعي   تعزيز بـهدف  ،  د" عْـ بُ  الـمدفوـعات   بإســ

ــة   ــديم  في  الرقمي تق ــين  وتحســ العمــل  فرص  خلق 
اء في القطاع   باب والنـس الخدمات وتعزيز إدماج الـش

ــمي  ــة  تم خالل   . المالي الرســ ــتعراض  الورشــ اســ
حققت نجاحات في  إســتراتيجيات المؤســســات التي  

ــآت األعمال الرقمية،   مجال  الحكومة الرقمية ومنشـ
الخطوات المسـتقبلية لتسـريع اعتماد أسـاليب الدفع  و 

الرقمية في المنطقة العربية بوـصفها ركيزة أـساـسية  
    .لخريطة التحول الرقمي في المنطقة 

  
  القدرات  ء محور بنا إطار  ب فيما يتعلق بأنشطة الصندوق  

فقد  ،  المنطقة العربية في    تعزيز الشمول المالي في مجال  
هدفت    د" عْ "عن ُب دورات تدريبية    أربع تنظيم    تمثلت في 

معلومات  إلى   المستويين  العربية    كوادر ال إثراء  على 
المتوافق    التمويل األصغر   ت النظري والعملي في مجاال 

الشريعة  المسح    على المساعدة  و ،  مع  وتنفيذ  تصميم 
الوقوف  و   ، اإلحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية 

المالية  على   التقنيات  صناعة  في  الحديثة  التطورات 
الحديثة، والتحديات التي تواجه فئة النساء في استخدام  

الكوادر  زيادة وعي  و   ، الخدمات الرقمية وكيفية معالجتها 
الرسمية  الشام   العربية  النمو  وتعريفهم  بمفاهيم  ل، 

باألدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية  
  ، تأثير السياسات االقتصادية الكلية على النمو االقتصادي 

  وتوفير فرص العمل   ، وعدم المساواة   ، الفقر مستويات  و 
  .  المستدامة 
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ددععمم  ووتتططووييرر    ممببااددررةة        أأننششططةة  االلصصننددووقق  ببإإططاارر  

    االلععررببييةة  االلققددررااتت  ااإلإلححصصاائئييةة  ففيي  االلددوولل    
        ""ععررببسستتااتت""  

 
  

ــاملة والموثوقة   ــاءات الشـ يحظى مجال توفير اإلحصـ
ــمن اهتـمامات   ــادات العربـية بأولوية ضــ عن االقتصــ
ات   اـن ك البـي ة توفير تـل ه ألهمـي مـن اً  دوق، إدراـك ـــن الصــ
لتعزيز العمل في المجاالت االقتصـادية والمالية للدول  

  العربية. 
  

ــتمر الصــندوق خالل عام    2021في هذا الصــدد، اس
ــة بعام في العمل على     2020تحديث البيانات الخاصــ

ــادـية  في  التركيز على زـيادة  و   ، ـقاـعدة البـياـنات االقتصــ
وتضـمين سـالسـل بيانات    ، مسـتويات شـمولية البيانات 

  وتحديثها بشكل دوري.   ، ألهم المتغيرات   ربع سنوية 
  

فيما يتعلق باألـسواق المالية العربية، واـصل الـصندوق  
ــواق المالية العربية،   ــياق قاعدة بيانات األسـ عمله بسـ

ــدار ونشـــر المؤشـــر المركب اليومي ألداء  هذه  إلصـ
ــواق  ــندوق  واصـــل    كما   . األسـ ــدار  الصـ ــرة  ا إصـ لنشـ

ألـسواق المال العربية،    والـشهرية والفـصلية األـسبوعية  
ورصـد أهم التطورات  ض  تم من خاللها اسـتعرا ي التي  
  أسواق المال العربية.  و أداء البورصات  في  

  
ــندوق خالل عام  ــل الص ــاعيه   2021كذلك، واص مس

ــائي في  ل لتـقديم اـلدعم   ة ـبالعـمل اإلحصــ لجـهات المعنـي
ـــندوق النـقد اـلدولي،  اـلدول العربـية  التـعاون مع صــ ، ـب

ــاـندة جهود اـلدول   ــاءات ومســ بـهدف تطوير اإلحصــ
في    ، أحدث األدلة والمنهجيات الدولية األعضــاء لتبني  

إطار مبادرة اإلحـصاءات العربية "عربـستات"، حيث  
"عن بُعـْد"  فنـية    ات معوـن  ثالث تـقديم    2021ـعام    في تم  

ة مـجال اإلحصــــاءات  في   ميزان  حصــــاءات  إ :  اآلتـي
  الحكومة.   ومالية ،  المدفوعات 

  
االجتماع  "   " "عن بُْعد   من جهة أخرى، نظم الصــندوق 

ــاءات   للجنـة الفنيـة لمبـادرة اإلحصـــ العربيـة  الثـامن 
ــات"  ــت االجتمــاع    . "عربســ ــديم عروض  تم خالل  تق

موضوعات ذات أولوية بالنسبة للدول األعضاء  ت تناول 
 :   على صعيد تطوير العمل اإلحصائي بما يشمل 

  
   . الخدمات المالية المقاسة بطريقة غير مباشرة  - 
األرقام   -  إعداد  المستهلكين  واقع  ألسعار  القياسية 

 . والتضخم األساسي في الدول العربية 
الدول   -  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  إحصاءات 

 .العربية 

 . الدول العربية   األسري في مسوحات االستهالك   - 
 . إحصاءات التنمية المستدامة في الدول العربية  - 
 . نتاج الصناعي المسوحات االقتصادية ومؤشر اإل  - 
 .التعدادات السكانية  - 
 . إحصاءات مالية الحكومة والدين العام  - 
 . جودة البيانات اإلحصائية في الدول العربية  - 
  

بُعد" كما   "عن  الصندوق  المبادرة   ، نظم    دورة  ، بإطار 
( "   حول تدريبية   برمجية  في  ERETESاستخدام   (

،  إعداد الحسابات القومية السنوية في الدول العربية" 
إلى   في    تعزيز هدفت  العاملة  الفنية  الكوادر  قدرات 

    .المؤسسات المعنية بالعمل اإلحصائي في الدول العربية 
كذلك، نظم الصندوق، في إطار المبادرة، ورشة عمل  

الدول  حول   في  العقارية  األصول  أسعار  "مؤشر 
، تناولت سبل تعزيز قدرات  العربية: الواقع واآلفاق" 

العربية، وأجهزة اإلحصاء  العاملين في البنوك المركزية  
الوطنية، على تطوير مثل هذه المؤشرات، التي تسهم  

    في دعم قرارات السياستين النقدية واالحترازية الكلية. 
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                        للصصننددووقق    لل  االلووضضعع  االلمماالليي  االلممووححدد    

    2021ددييسسممببرر        31    ففيي  ككمماا    
    

الـية الموـحدة  تُ  اـنات الـم د العربيـعدّ البـي ـــندوق النـق   لصــ
ــ ــســ ابع   تين والمؤســ (برـنامج تموـيل التـجارة  ـله    تين الـت

ــوـية    ، العربـية  ــة وتســ ــة العربـية لمـقاصــ ــســ والمؤســ
ة)  ً   المـدفوعـات العربـي ا ارير    وفـق ة للتـق دولـي للمعـايير اـل

  المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.   
  
ة الموـحدة المركز الـمالي الموـحد  هِ ظْ تُ  اـنات الـمالـي ر البـي

، ونتائج األعمال والتدفقات  2021ديـسمبر   31كما في  
ــافي الموجودات النقدية والتغيرات في   العائد للدول   ص

ــاء والمســاهمين غير المســيطرين في   برنامج  األعض
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،    ، تمويل التجارة العربية 

  والسياسات المحاسبّية الهامة واإليضاحات األخرى.  
  

اداً  ــتـن ة    اســ اقـي ة واألربعين من اتـف ـــع اســ ادة الـت إلى الـم
تقّوم أـصول وخـصوم وعمليات  ،  ـصندوق النقد العربي 

الذي    (د.ع.ح.)،   بالدينار العربي الحســـابي الصـــندوق  
كما    ، يعادل ثالث وحدات من حقوق الســحب الخاصــة 

    . يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي 
  

ا يلي ملخص   ة  هم البنود الواردة في  أل فيـم الـي ات الـم اـن البـي
  : للصندوق   الموحدة 

  
 

 الموارد 
  

  
ـــيات  تتكون موارد   ـــندوق النـقد العربي، وفق مقتضــ صــ

رأس المال   : من   تأسـيسـه الحادية عشـرة من اتفاقية    المادة 
وأية   ، المدفوع، واالحتياطيات، والقروض والتســــهيالت 

  موارد أخرى يقّرها مجلس المحافظين.  
  

قبول    1989ســـنة  في  مجلس محافظي الصـــندوق    ر قرّ 
ــات النقد والبنوك المركزية العربية  ــسـ   ، الودائع من مؤسـ

ة في إدارة   دول العربـي اـل دف مســـــاعـدة  ا بـه اطـاتـه   احتـي
تلــك األموال في تقــديم    أال على    ، الخــارجيــة  تســــتخــدم 

ـــن ك في إطـار تحقيق الصــ ه القروض، ذـل ألهـداـف   ، دوق 
ــائل التي أجازتها المادة الخامســة   من  واســتناداً إلى الوس

    .الصندوق اتفاقية  
  

ــاً،   مجلس ال كـما أقّر  ــاســــي    أيضــ من خالل النـظام األســ
لبرنامج تمويل التجارة العربية، مساهمة مؤسسات تمويل 
ـــمال البرـنامج لتعزيز الموارد   من فـئات مختلـفة في رأســ

  الموجهة لتمويل التجارة العربية. 

  
 س المال أ ر 

  
  

صــندوق  من اتفاقية تأســيس    ، حددت المادة الثانية عشــرة 
  600,000رأس المال المصـرح به بمقدار    النقد العربي، 

مقســمة على اثني عشــر ألف   ، ألف دينار عربي حســابي 
  ألف دينار عربي حسابي.     50سهم قيمة كل منهما 

  
) لســنة 3مجلس محافظي الصــندوق رقم ( قرار   موجب ب 

ــة ـتم  ،  2013 ـبـقـيم ــه  ب ــرح  اـلمصــ ــال  اـلم رأس  ــادة  زي
ح    600,000 يصـــــب ـل ي  ي حســـــاـب رـب ـع ــار  ن دـي ف  أـل

تـضمن نص  كما  .  ألف دينار عربي حـسابي   1,200,000
ة    القرار  ــاء بقيـم دول األعضــ اب اـل ألف   300,000اكتـت

رأس المال المكتتب به  بذلك    حـسابي، ليرتفع دينار عربي 
  ألف دينار عربي حسابي.    900,000إلى 

  
تضـــّمن القرار أيضـــاً تســـديد نصـــف االكتتاب البالغ  

ــابي    149,010 من  ألف دينــار عربي حســـ بــالتحويــل 
االحتـياطي الـعام، والنصــــف اآلخر ـبالتحوـيل النـقدي من  

خمســة أقســاط ســنوية تبدأ من    بواقع   ، الدول األعضــاء 
، مع اـستمرار تأجيل المطالبة بتـسديد حـصة 2014أبريل  

ــطين في رأس المال بموجب قرار المجلس رقم (  )  7فلسـ
  .1978لسنة  

  
المــال   من رأس  المــدفوع  الجزء  ألف    883,025بلغ 

ــابي في نهاية  أما الجزء  .  2021 عام دينار عربي حسـ
ــدفوع  الم ــالغ    ، غير  عربي   16,975والب ــار  دين ألف 

فيمثل األقســاط المتأخر  ،  2120 عام  حســابي في نهاية 
،  الدول األعضـــاءبعض ســـدادها بالتحويل النقدي من  

  . إضافة إلى حصة دولة فلسطين المؤجل سدادها 
  
 

 االحتياطيات 
 

  
ام   ة ـع اـي ات في نـه اطـي ت االحتـي ه    2021بلـغ ا مجموـع ـم

مع    540,809 ة  ارـن المـق ار عربي حســـــابي، ـب ألف ديـن
ة عـام    524,249 ار عربي حســـــابي في نهـاـي ألف ديـن

حوالي    2021. تمـثل االحتـياطـيات في نـهاـية ـعام  2020
في الـماـئة من رأس الـمال الـمدفوع، بينـما ـكاـنت تمـثل  61

ة   ـــب ة عـام    59نســ ة في نهـاـي .  تتكون 2020في المـاـئ
  . االحتياطيات من االحتياطي العام، واحتياطي الطوارئ 

  
  350,809رصــيده   بلغ  فقد ،  العام االحتياطي    فيما يخص 

ــابي بنـهاـية ـعام   ــامًال   2021ألف ديـنار عربي حســ شــ
التغّير في قيم االســــتثـمارات الـمالـية ـبالقيـمة    مخصــــص 
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ألف   339,249بينما بلغ رصـــيد هذا االحتياطي    العادلة، 
  .2020دينار عربي حسابي في نهاية عام  

  
تّم تكوينه بموجب   الذي ،  حتياطي الطوارئ ال   أما بالنســـبة 

ـــنة 7قراري مجلس المـحافظين رقم (  ورقم ،  1989) لســ
ألف دينار عربي    5,000تحويل مبلغ ل ،  2000) لـسنة  4( 

ً   10حسـابي أو   أيهما  (   في المائة من صـافي الدخل سـنويا
إلى هذا االحتياطي، ويســـتخدم لمقابلة أي خســـائر    ) أكبر 

ــتقبًال  ــيد  فقد بلغ ،  غير متوقعة مسـ ألف   190,000  ه رصـ
ار عربي حســـــابي   ام  في  ديـن ة ـع اـي ة ،  2021نـه ارـن مـق

ـــيد بلغ  ــابي    185,000برصــ في  ألف ديـنار عربي حســ
  . 2020نهاية عام 

  
 

 صافي الموجودات العائد للدول األعضاء 
 
  

  األعـضاء، المتمثل ارتفع ـصافي الموجودات العائد للدول  
إلى  في   المــال واالحتيــاطيــات   ألف   1,423,834رأس 

بمبلغ   مقارنة ،  2021دينار عربي حســـابي في نهاية عام  
ــابي في نـهاـية ـعام    1,407,274 ألف ديـنار عربي حســ

ا  2020 دارـه ادة مـق ار عربي    16,560، أي بزـي ألف ديـن
  في المائة.    واحد ما نسبته    ، حسابي 

  
) أدناه تطّور صــافي الموجودات  5يوضــح الشــكل رقم ( 
إنـشائه    ، منذ ـصندوق النقد العربي ب العائد للدول األعـضاء  

  .  2021ديسمبر    31وحتى 

  غير المـسيطرين لمـساهمين  العائد ل أما ـصافي الموجودات  
صـهم  حصـمثّل ي   الذي   العربية، برنامج تمويل التجارة  في  

ـــمال واحتـياطـيات     122,143فـقد بلغ    ، برـنامج ال في رأســ
مـقارـنة    ، 2021 عام  ألف ديـنار عربي حســــابي في نـهاية 

ــابي في نـهاـية   118,252مع   ـعام  ألف ديـنار عربي حســ
  ، ألف دينار عربي حســابي   3,891 ا قدره   بزيادة ،  2020

ــبـته   إلى  الزـيادة    تـلك ـغالبـية  عود  ت   . في الـماـئة   3.3ـما نســ
الناتجة عن االختالف في سـعر تحويل الدوالر  الفروقات  

اس للبرنامج) مقابل الدينار العربي   األمريكي (عملة األـس
   الحسابي. 

  
ــاء   ، ـبذـلك  ــافي الموجودات الـعاـئد لـلدول األعضــ   بلغ صــ

ألف دينار    1,545,977والمســـاهمين غير المســـيطرين  
عــام   في نهــايــة  ــابي  مع    ، 2021عربي حســـ مقــارنــة 

ــابي في نـهاـية ـعام    1,525,526 ألف ديـنار عربي حســ
. توزـعت توظيـفات الموارد على تموـيل عملـيات  2020

ــاء  وخطوط االئتمان للوكاالت    ، اإلقراض للدول األعضـ
  ، وأصـــول أخرى   ، الوطنية المعتمدة، واســـتثماراٍت مالّيةٍ 

  على النحو المبين أدناه: 
  
 

 قروض للدول األعضاء 
 
  

ــاء   ـــيد القروض الـقائـمة في ذـمة اـلدول األعضــ بلغ رصــ
ي   596,436 ـف ــا  م ـك ي  حســـــاـب ي  عـرـب ــار  ن دـي ف    أـل

ــمبر    31 ــيد قيمته ،  2021ديسـ   569,692مقارنة برصـ
  .  2020ديسمبر    31ألف دينار عربي حسابي في  

  
ــندوق للقروض المتعاقد عليها والقائمة    أما  التزامات الصـ

ــاء  ار    620,596  فـقد بلـغت   ، مع اـلدول األعضــ ألف ديـن
   . 2021ديـسمبر    31عربي حـسابي كما في  

ــدة القروض   تمثّل التزامات القروض أرص
القائمة في ذمة الدول األعـضاء مـضافاً إليها  
ا وغير   عليـه د  اـق أرصـــــدة القروض المتـع

الغـة   الـب ة  ار    24,160المســــحوـب ألف ديـن
  . 2021نهاية عام في  عربي حسابي  

  
 

 خطوط االئتمان 
 
  
خطوط  برـنامج تموـيل التـجارة العربـية  ـقدم  ي 

ائتمان مقّومة بعملة األســـاس وهو الدوالر  
ل   دة لتموـي ة معتـم االت وطنـي األمريكي لوـك
ــلع العربيــة   للســ والواردات  ــادرات  الصـــ
ـــيد   ــاحـبة لـها. بلغ رصــ والـخدـمات المصــ

كمـا في   ات خطوط االئتمـان    31ســــحوـب
ألف دينار عربي حسابي    182,641مبلغ    2021ديسمبر  

ــيد    ، مليون دوالر أمريكي)  767ما يعادل (  مقارنة برصـ
ــابي (   165,516  قيمـته  ـما يـعادل ألف ديـنار عربي حســ
  . 2020مليون دوالر أمريكي) في نهاية عام  715
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 ودائع لدى البنوك المركزية 

 
  
ــرة من اتفاقية  ا  ــيس  ســــتـناداً إلى المادة الرابعة عشــ تأســ

في المائة من قيمة المسـاهمة    2ددت نسـبة  الصـندوق، سُـ 
اً في   اـس مال الصـندوق بعملة العضـو  المكتتب بها أـس رأـس

وأُ  الــدول  الوطنيــة،  في  المركزيــة  البنوك  لــدى  ودعــت 
األعضــاء.  تقوم كل دولة عضــو بتعديل مبلغ المســاهمة  
بالعملة الوطنية في نهاية كل ســــنة على أســــاس ســــعر  

بما يحافظ  ،  الـصرف المحدّد من ِقبل ـصندوق النقد الدولي 
ــمـية للمســــاهـمة مقّومة باـلعلى القيـمة اإل  ديـنار العربي  ســ

دى البنوك   ة ـل العمالت الوطنـي الحســــابي. تبلغ الودائع ـب
ــابي   5,336المركزـية ـما يـعادل     ، ألف ديـنار عربي حســ

  . 2021و  2020نهاية عامي    كما في 
  

 
 االستثمارات 

 
  

ــاـبات   دة من حســ ــتثـمارـية الموحـّ تتكون المحفـظة االســ
الطلــب  وتحــت  البنوك  ، جــاريــة  لــدى    ،وودائع ألجــل 

وحـساب الحائزين اآلخرين لدى ـصندوق النقد الدولي،  
المحفظة  هذه بلغت قيمة   . ومحفظة االـستثمارات المالية 

ــابي في نهاية عام   3,833,351 ألف دينار عربي حسـ
ةً بمبلغ  ،  2021 ارـن ار عربي   3,584,406مـق ألف ديـن

  .  2020حسابي في نهاية عام 
  

ــيد   بلغ  ــات النقدية  رصـ ــسـ الودائع المقبولة من المؤسـ
ــة   اـلـعرـبي ــة  ــاـلي ـعرـبي   أـلف   3,097,798واـلم ــار  دـين

ــابي في نهـايـة عـام   ــيـد    2021حســـ مقـارنـةً برصــ
ــابي في نهاية عام   2,803,635 ألف دينار عربي حسـ

  الذاتية  الموارد   من   االستثمارات  بلغت في حين . 2020
  في   حســـابي  عربي   دينار   ألف   735,553  للصـــندوق 

ة  اـي ام   نـه ةً ،  2021  ـع ارـن ار  ألف   780,771  مع   مـق   ديـن
  . 2020 عام  نهاية   في   حسابي  عربي 

  
 

 عقود تبادل عمالت آجلة 
 
  

عمالت  ال تبادل  اآلجلة ل قود  ع وســيلة ال الصــندوق  يســتخدم  
القيمة    صافي  األجنبية. بلغ   إدارة مخاطر العمالت   بإطار 

ة ل  ادـل ة ل عقود  ل الـع ادل العمالت  اآلجـل ــتالم  تـب د االســ قـي
ابي بنهاية عام    35,854 ،  2021ألف دينار عربي حـس

ــتالم   العقود الفرق بين  يعكس   د االســ الغ    قـي قيمتهـا الـب
ــابي، ألف ديـنار عربي   1,177,928 قـيد  والعقود    حســ

دينــار عربي   1,142,074قيمتهــا  البــالغ  الــدفع   ألف 
قيد االستالم  بلغت قيمة العقود    في ذلك التاريخ.   حسابي 

ــابي، ألف ديـنار عربي    804,264مبلغ   في حين    حســ
ألف ديـنار    825,325مبلغ  اـلدفع  عقود قـيد  قيـمة ال بلـغت  

  . 2020نهاية عام ، في  عربي حسابي 
  
 

 عالقة   ذات   بمؤسسة   المساهمة 
  
  

ُيمثّل هذا البند مساهمة الصندوق المقّومة بالدينار الكويتي  
في رأـسمال المؤـسـسة العربية لـضمان االـستثمار وائتمان  

ــاهـمة   ــادرات. بلـغت قيـمة المســ ألف ديـنار    7,987الصــ
ام   ة ـع اـي ت في حين  ،  2021عربي حســــابي في نـه بلـغ

ــابي في نـهاـية ـعام    7,733قيمتـها   ألف ديـنار عربي حســ
ان مجلس 2020 د وافق بموـجب قراره    . ـك افظين ـق المـح
ام  6رقم (  ًة   2002) لـع اـب ة نـي ه    على المســــاهـم عن دوـل

  8,118األعـضاء في زيادة رأـسمال المؤـسـسة بما يعادل 
تبعه بقراره رقم  أ تم سدادها بالكامل. ثم    ، ألف دينار كويتي 

ـــندوق بزـيادة    2015) لـعام  3(  ــي ـباكتـتاب الصــ الـقاضــ
من مســاهمته    في المائة   25رأســمال المؤســســة بنســبة  

ــة،   ــاـئم ـتاـلق ــة  ــادل  وـبـقـيم ـكوـيـتي   2,030ع ــار  دـين   ، أـلف 
ــل بذلك   ــاوية، لتص ــاط متس ــة أقس ــديدها على خمس وتس

  تم ،  ألف دينار كويتي   10,148  إلى   ة الصـــندوق مســـاهم 
  كامل. بال   ها سداد 

  
 

 خرى أ موجودات  
 
  

ـــندوق من تـكاليف   ه الصــ ار ـما يتحّمـل ــاء يتم اعتـب إلنشــ
ــوية   مؤســســة عربية تدير النظام اإلقليمي لمقاصــة وتس

ة  دفوـعات العربـي ال  ،  الـم ـــم ه برأســ ــاهمـت جزءاً من مســ
)  4إلى قرار مجلس المحافظين رقم (   اســتناداً   ، المؤســســة 

  31ال تتضّمن الموجودات األخرى كما في    . 2018لسنة 
،  مبالغ مدفوعة مقابل إنشــاء المؤســســة  2021ديســمبر  
بيانات  ور  وصد ،  2021في أبريل  ها  نـشاء إ كتمال نظراً ال 
لعام   تم توحيدها مع البيانات المالية للـصندوق لها، مـستقلة  
2021 .  

  
ــارة إلى أن  د تج  ــيد  ر اإلشـ الموجودات األخرى في  رصـ
ن  ،  2020ديســمبر    31   د.ع.ح.، ألف   8,377مبلغ تضــمَّ

    نهاية العام المذكور.  حتى ما تحّمله الصندوق  يمثل 
  
   

 نتائج األعمال 
  
  

الموّحد المحقّق خالل الســنة  التشــغيلي  بلغ صــافي الدخل  
، بعد اســتبعاد ما يخص 2021ديســمبر    31المنتهية في  

برنامج تمويل التجارة  المســـاهمين غير المســـيطرين في  
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ألف دينار عربي حـسابي مقارنة بمبلغ    31,960،  العربية 
  .   2020لسنة  ألف دينار عربي حسابي    41,228

  
بعناصــر الدخل واإلنفاق  التشــغيلي  يتمثل صــافي الدخل 

  التالية: 
  
 

 الدخل 
 
  

التابعة،  ات  بلغ إجمالي الدخل الموحد للـصندوق والمؤـسـس
ــتقـطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من   بـعد اســ

 ألف   39,579المؤســســات النقدية والمالية العربية، مبلغ 
ديســــمبر    31دينار عربي حســــابي للســــنة المنتهية في  

ابي   49,818بمبلغ    ، مقارنًة 2021 ألف دينار عربي حـس
  . 2020لسنة  

    
 

 والعمومية المصروفات اإلدارية  
 
  

 ألف  5,649والعمومية  لمصروفات اإلدارية  ا بلغ إجمالي 
ديســــمبر    31  دينار عربي حســــابي للســــنة المنتهية في 

ألف دينار عربي حســـابي    6,740، مقارنة بمبلغ  2021
ـــنة     ، نفـقات الـعاملين   : . تتضــــمن بنود اإلنـفاق 2020لســ

ومصــــروـفات اجتـماـعات مجلس المـحافظين والـمديرين  
ــاـفة إلى مصــــروـفات    ، التنفـيذيين  ـــغال إضــ المـكاـتب   أشــ

ة  اـف ـــي ة    ، واالتصــــاالت   ، والضــ ات البنكيـّ ــروـف والمصــ
  واالستشارات. 

  
 

 المعونة الفنية نفقات  
  

  
ــاهم   يقدّم الصــندوق برامج معونة فنية للدول العربية، تس

بإطار الـشراكات معها. بلغ  فيها مؤـسـسات إقليمية ودولية  
دّمـة خالل عـام  المـق ة  ة الفنـي على برامج المعوـن اق  اإلنـف

مقــارنــة بنحو   ، د.ع.ح. ألف    108مــا مجموعــه    2021
  . 2020ألف د.ع.ح.، في عام   288

  
بلغت المســــاهمة العينية للجهات المشــــاركة في المعونة  

(ما نســبته   2021ألف د.ع.ح. في عام   68الفنية المقدمة  
اـبل    63 ة)، مـق اـئ ام    61في الـم  2020ألف د.ع.ح. في ـع

في المائة). أي أن مســاهمة الصــندوق في    21(ما نســبته  
د بلـغت   ة ـق ة الفنـي ات المعوـن ام    40نفـق ألف د.ع.ح. في ـع

ا ن   2021 ه  (ـم ــبـت ل    37ســ اـب ة)، مـق اـئ ألف   227في الـم
  . 2020في عام    في المائة)   79(ما نسبته  د.ع.ح.،  

  

  
 العمالت 

  
  

يعتمد الـصندوق في توظيف موارده المالية ـسياـسة تجنب  
العمالت    ، مـخاطر العمالت  ه ـب االلتزام بتوزيع موجوداـت ـب

بشـــكل متوافق مع أوزان ســـلة العمالت المكّونة لوحدة  
التي يرتبط بها الدينار العربي    ، حقوق الســحب الخاصــة 

جميع عمليات اإلقراض للدول األعضــاء   تتم الحســابي.   
بالدينار العربي الحسـابي.  يتم تضـمين حصـة الصـندوق  

التجــ برنــامج تمويــل  العربيــة في عمليــات   تتم التي    ، ارة 
األمريكي  دوالر  اـل دوالر   ، ـب اـل ة  يــكجزء من الشــــريحـة 
تٌ  في عمالت  وَ لمحفظــة العمالت.  األخرى  ّظف الموارد 

  .قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة 
  

( الجــدول  يبين   لوحــدة    ) 1رقم  المكّونــة  العمالت  أوزان 
ــة  التي يـعادل اـلديـنار العربي    ، حقوق الســـــحب الـخاصــ

،  2021و   2020عامي  الحســابي ثالثاً منها كما في نهاية  
ــك   ــذل ــن  األ وك م ــاراً  ــب ــت اع ــا  ــه ب ــول  ــم ــع ــم ال   وزان 

  . 2016سبتمبر    30

  
 

 اإلنساني للشعب الفلسطيني   العونتخصيصات 
  
  

يـُساهم ـصندوق النقد العربي في الُجهد الجماعي للهيئات  
ــاني ل   ، المالية العربية  ــعب  بهدف تقديم العون اإلنســ لشــ

ــبة   ــطيني، ذلك بتخصـــيص نسـ من    في المائة  10الفلسـ
  .  2002منذ عام   للصندوق   صافي الدخل السنوي 

  
ــندوق، بموجب وافق مجلس   ، بهذا اإلطار  محافظي الصـ

ة  6قراره رقم (  ه  الصــــادر عن    2021) لســـــن اـع اجتـم
تخصـــيٍص  ال على    ، بالتمرير   ، واألربعين   الرابع الســـنوي  
مليون ديـنار    4.123بلـغت قيمـته    ، اـلذي عشــــر   الـتاســــع 

ادل حوالي   ا يـع مليون دوالر   17.8عربي حســــابي (ـم
  أمريكي).  

تطور أوزان العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب ): 1جدول رقم (
 )2021 - 2016(خالل الفترة  الخاصة
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مجلس وصــل بذلك مجموع التخصــيصــات التي أقّرها 
إلى   ، لشـــعب الفلســـطيني اإلنســـاني ل   لدعم ل   ، المحافظين 

ادل حوالي    58.8 ا يـع ار عربي حســــابي (ـم مليون ديـن
  مليون دوالر أمريكي).  257

  
يعتـمد مجلس الـمديرين التنفـيذيين مكوـنات البرامج التي  

دعم يُ  ا اـل ه لـه ةٍ   اإلنســـــاني،   وجـّ اًء على منهجيـّ   تفقٌ مُ   بـن
بإدارة البنك اإلســالمي   ، عليها مع صــندوق األقصــى 

ة  دوق  في  ل  تتمثّـ   ، للتنمـي ـــن ة لصــ ة اإلدارـي اد اللجـن اعتـم
ــى  ــاريع المقترح تنفيذها   األقص لبرامج ومكونات المش

لكل تخصــيص، بما يأخذ باالعتبار التنســيق الالزم مع  
ةٍ  ة األخرى من جـه ة العربـي الـي ات الـم  ،محـافظي الهيـئ

 ربي وـصندوق األقـصى من جهةٍ ومع ـصندوق النقد الع 
ــاريع ذات األولوّي  للدعم  ة  أخرى، وبحيث تتكامل المشـ

    لشعب الفلسطيني. اإلنساني ل 
  

توّزعت التخصــيصــات على قطاعات تشــكل األبواب  
الرئيســــة، التي تـندرج ـبإـطارـها مكوـنات المشــــاريع  
الممّولة من تخصـيصـات صـندوق النقد العربي للدعم  

  الفلسطيني كما يلي: اإلنساني للشعب  
  
ــاء ـمدارس ـجدـيدة،  مِ   ، التعليم قـطاع   . 1 دعم  و ـثل إنشــ

ــطيني،   ـــندوق إقراض الطالب الفلســ ترميم  و صــ
ز   ـي ـه ـج وـت ــة  ــان ــدارس اـلوصــــي ـموع  .  م ـج ـم غ  ـل ـب

لــدعم   مليون    101.8قطــاع حوالي  ال االعتمــادات 
اـئة   40  حوالي دوالر أمريكي، ـما يمـثل   من    في الـم

   . مجمل المبالغ التي تم تخصيصها 
 
إنـشاء مراكز   بما يتـضمن   ، الـصحية قطاع الخدمات   . 2

بناء وتوـسعة مـستـشفيات، وتجهيزات طبية  و طبية،  
بلغ مجموع االعتمادات  .  لمســــتشــــفيات وعيادات 

ــاع   ـقط ـل ـل ــة  دوالر   34.2ـحواـلي  اـلـموـجه ـمـلـيون 
ه  أمريكي،   ــبـت ة   13مـا نســ جمـالي  إ من    في المـاـئ

 . التخصيصات 
 
 ثلمِ   ، األهلية قطاع دعم المؤســـســـات والجمعيات   . 3

ــطة الهالل األحمر،   ــغيل  و دعم أنشـ ــاريع تشـ مشـ
ـــباب  بلغ مجموع االعتـمادات حوالي  .  وـتأهـيل الشــ

ة أ مليون دوالر    28.8 ـــب   تبلغ حوالي  مريكي، بنســ
 . جمالي التخصيصات إ من    في المائة  11

 
اـلرـيـفيــّ  . 4 ــة  اـلـتـنـمي ــاع  واـلـتـمـكـين  ـقط ــدـمجــة  اـلـمن ة 

ــادي  ــمل    ، االقتصـ ــغار الحرفيين،  بما يشـ دعم صـ
كهرباء  ال شــبكات و دعم القرى،  و وتأهيل المناطق،  

راضـي،  األ واسـتصـالح    ، ريفية ال طرق  ال و   ، مياه ال و 
ــبـكات و داخلـية،  اـلطرق  ال تعبـيد وـتأهـيل  و  إـقاـمة شــ
نتجة، ودعم  مـشاريع المرأة المُ و ـصحي،  ال ـصرف  ال 

بلغ مجموع االعتمادات  .  واأليتام ســـر المحتاجة  األُ 
القطــاع   هــذا  مليون دوالر أمريكي،    86.7لــدعم 

 . جمالي التخصيصات إ من    في المائة   34بنسبة  
  
ة قطـاع حمـايـة وتطوير المبـاني   . 5 ل  : التـاريخيـّ  مـث

المبـاني   القـديمـة بـالقـدس، وتـأهيـل  إعمـار البلـدة 
مجموع االعتمـادات .  التـاريخيـة   5.5  للقطـاع   بلغ 

ة   ـــب ة   2مليون دوالر أمريكي، بنســ من    في المـاـئ
 . جمالي التخصيصات إ 

  
إـضافةً لما تقدّم، يوّفر الـصندوق للكوادر الحكومية في  

ة   فُرص  دوـل ــطين  اء القـدرات في  ل فلســ وبـن ب  درـي لـت
ـــندوق مـجاالت   من خالل اـلدورات  ،  تخصــــص الصــ

ووِ  ة  دريبـي دّ الـت ل التي يـق د  رش العـم ا معـه ب  مـه درـي الـت
ــندوق   وبناء القدرات  ــنوية  ،  التابع للصـ وفق برامج سـ

  اإلقليميةمنتظمة بالتعاون مع العديد من المؤســـســـات  
    .  يُدعى إليها كوادر من جميع الدول العربية   والدولية، 

  
ــطينيين  دربين الفلســ ً   701  بلغ ـعدد المـت ا درـب ، حتى مـت

  . 2021ديسمبر  شهر نهاية 
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  البيانات المالية الموحدة و تقرير مدققي الحسابات الخارجيين

2021لعام 
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 ههييككلل  االلتتننظظييمميي  للللصصننددووقق  االل  
    

  
مجلس المحافظين، ومجلس المديرين التنفيذيين، والمدير العام    :صــــندوق النقد العربيلالهيكل التنظيمي    يتضــــمن

  رئيس مجلس المديرين التنفيذيين.  
  
  
  
  

الصــندوق، وينتخب  في عضــاء  األيتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ تعينهما كل دولة من الدول  
يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصــندوق، ويتمتع بالتناوب.  من بين أعضــائه  المجلس رئيســاً له 

ياً، في النصــف األول من كل عام، في دولة اجتماعاً ســنومجلس محافظي الصــندوق  يعقد  بجميع ســلطات اإلدارة.  
  :   2021ديسمبر   31تشكيل مجلس محافظي الصندوق كما في خارجها. يوضح الجدول التالي  المقر أو 

  

 المحافظون ونواب المحافظين   الدول األعضاء 

 معالي الدكتور زياد فريز  المحافظ  المملكة األردنية الهاشمية

   الدكتور محمد محمود العسعسمعالي  نائب المحافظ  

 )1(  معالي محمد بن هادي الحسيني المحافظ  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ) 2( معالي خالد محمد بالعمى نائب المحافظ  

 مملكة البحرين
  سلمان بن خليفة آل خليفةمعالي الشيخ   المحافظ

  سعادة رشيد محمد المعراج   نائب المحافظ 

 الجمهورية التونسية 
  معالي الدكتور مروان العباسي  المحافظ

  مراد عبد السالم سعادة   نائب المحافظ 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   معالي أيمن بن عبد الرحمان  المحافظ

 رستم فاضلي  سعادة   نائب المحافظ 

 جمهورية جيبوتي 
  دم شيرآمعالي عبد الكريم   المحافظ

  سعادة أحمد عثمان علي   نائب المحافظ 

 المملكة العربية السعودية
  الجدعان  عبد هللامعالي محمد بن   المحافظ

  )3(المبارك  عبد هللامعالي الدكتور فهد بن   نائب المحافظ 

 جمهورية السودان
 )4( معالي الدكتور جبريل إبراهيم محمد  المحافظ

  سعادة محمد الفاتح زين العابدين  نائب المحافظ 

 الجمهورية العربية السورية
    معالي الدكتور كنان ياغي  المحافظ

  )5( عصام هزيمة دالدكتور محمسعادة   نائب المحافظ 

 جمهورية الصومال الفيدرالية 
  معالي عبد الرحمن دعاله بيله   المحافظ

  عبد هللامحمد  نعبد الرحمسعادة   نائب المحافظ 

 جمهورية العراق
  معالي مصطفى غالب مخيف   المحافظ 

  سعادة الدكتور صالح الدين حامد جعاطة نائب المحافظ 

  مجلس المحافظين 
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 المحافظون ونواب المحافظين   الدول األعضاء 

   معالي سلطان بن سالم الحبسي المحافظ   سلطنة ُعمان 
 عبد هللا العمريطاهر بن سالم بن سعادة  نائب المحافظ  

   معالي الدكتور محمد مصطفى المحافظ  دولة فلسطين 

 ت اللواء طالل دويكاعطوفة  نائب المحافظ  

 ) 6(  معالي علي بن أحمد الكواري المحافظ  دولة قطر 

  )7( ثانيسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل  نائب المحافظ  

 )8( معالي كمال دين صيف المحافظ مر المتحدة جمهورية القُ 

   سعادة يونس إيمان نائب المحافظ  

 )9( محمد الرشيد بعبد الوهامعالي  المحافظ  دولة الكويت 

 معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل نائب المحافظ  

 معالي رياض توفيق سالمة المحافظ  الجمهورية اللبنانية

 )10( منصوريسعادة الدكتور وسيم  نائب المحافظ   

 سعادة الصديق عمر الكبير المحافظ  دولــــة ليبيــــــــا 

 ) 11( سعادة ناجي محمد عيسى بلقاسم نائب المحافظ  

 معالي طارق عامر  المحافظ  جمهورية مصر العربية 

 محمد معيط معالي الدكتور  نائب المحافظ  

 )12(معالي نادية فتاح  المحافظ  المملكة المغربية

 معالي عبد اللطيف الجواهري   نائب المحافظ  

  معالي الشيخ الكبير ولد موالي الطاهر المحافظ  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 

 )13( سعادة فياللي محمد فياللي نائب المحافظ  

  معالي سالم صالح بن بريك المحافظ  الجمهورية اليمنية 

 )14( أحمد أحمد غالبمعالي  نائب المحافظ  

 خلفاً لمعالي عبيد حميد الطاير. 2021اعتباراً من أكتوبر  .1
 خلفاً لمعالي عبد الحميد محمد سعيد األحمدي. 2021اعتباراً من أبريل  .2
 بن عبد الكريم الخليفي. أحمدخلفاً لمعالي  2021اعتباراً من يناير   .3
 الدكتورة هبة محمد علي.خلفاً لمعالي  2021اعتباراً من فبراير  .4
 خلفاً لسعادة الدكتور حازم يونس قرفول. 2021اعتباراً من أبريل  .5
 خلفاً لسعادة على شريف العمادي. 2021اعتباراً من أكتوبر  .6
 خلفاً لسعادة الشيخ عبد هللا بن سعود آل ثاني. 2021اعتباراً من نوفمبر  .7
 ان.خلفاً لمعالي سيد علي شيخ 2021اعتباراً من أكتوبر  .8
  .لمعالي خليفه مساعد حمادهخلفاً  2021 ديسمبراعتباراً من  .9

 خلفاً لسعادة رائد شرف الدين. 2021اعتباراً من يوليو  .10
 خلفاً لسعادة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. 2021اعتباراً من أغسطس  .11
 خلفاً لمعالي محمد بنشعبون. 2021اعتباراً من أكتوبر  .12
 خلفاً لسعادة بومدين ولد الطايع. 2021اعتباراً من أكتوبر  .13
 خلفاً لمعالي أحمد عبيد الفضلي. 2021اعتباراً من ديسمبر  .14
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  مجلس المديرين التنفيذيين 

  
  

يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصــندوق رئيســاً للمجلس، وثمانية مديرين أعضــاء غير متفرغين  
نون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس اإلشراف  ينتخبهم مجلس المحافظين من  الدول األعضاء، يعيــّ

على نشـاط الصـندوق وتقديم ما يراه مناسـباً من مشـورة. يوضـح الجدول التالي تشـكيل مجلس المديرين التنفيذيين  
  :2021)، كما في نهاية ديسمبر  2019-2022(
  

القوة التصويتية  الدولة/الدول التي يمثلونها  المديرون التنفيذيون 
)% ( 

  المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين  الحميدي عبد هللابن  نعبد الرحممعالي الدكتور 

 13.96 المملكة العربية السعودية )1( رياض بن محمد الخريّفالدكتور سعادة 

 12.27 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية  سعادة علي بوهراوة 

 12.27 جمهورية العراق  مازن صباح أحمدسعادة 

 *19.65 جمهورية مصر العربية  (مصر)  سعادة جمال محمد نجم
  الجمهورية اليمنية  
  جمهورية السودان  
   جمهورية الصومال الفيدرالية  
   جمهورية جيبوتي  

  جمهورية القمر المتحدة  
 15.13 دولة الكويت سعادة يونس حاجي الخوري (اإلمارات)  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  12.87  المملكة المغربية  (ليبيا) ناجي محمد عيسىسعادة 

    دولة ليبيا 

    الجمهورية التونسية  

    الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  
 6.77 دولة قطر  ٌعمان) سعادة الدكتور قيس بن عيسى اليحيائي (

  مملكة البحرين 
  سلطنة عُمان  

 7.07 الجمهورية العربية السورية )2(الدكتور وسيم منصوري (لبنان)  
  المملكة األردنية الهاشمية 
  الجمهورية اللبنانية 
  دولة فلسطين  
  
  . الفيدرالية جمهورية الصومالة تتأثر القوة التصويتية المبينة أعاله بسبب الوقف المؤقت لعضوي   *

  
  خلفاً لسعادة حسين بن شويش الشويش  2021اعتباراً من مايو  ) 1
  خلفاً لسعادة رائد شرف الدين  2021من أبريل اعتباراً  ) 2
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  اإلدارة التنفيذية للصندوق 

  
  

يعيّن مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة  

اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين. يعتبر مدير عام الصــندوق الرئيس األعلى لموظفي الصــندوق والمســؤول  

مجلس المحافظين في اجتماعه الســنوي العادي.    عن جميع أعماله، ويقدم تقريراً ســنوياً عن أعمال الصــندوق إلى

إضــــافة إلى الدوائر،    .دوائر  عدة يســــاعد المدير العام في إنجاز أعمال الصــــندوق موظفون فنيون ينتظمون في 

كما تم    ، ووحدة لالســــتراتيجية والتقييم، ووحدة إلدارة المخاطر.يتضــــّمن الهيكل التنظيمي مكتباً للتدقيق الداخلي

ــكـيل   اقـية  خمس لـجاتشــ ــوص عليهـما في اتـف ــتثـمار المنصــ ن، منـها لجنتين دائمتين، هـما لجنتي القروض واالســ

ــئت بموجب نظام العاملين، الذي وافق عليه مجلس المديرين   ــافة إلى اللجنة اإلدارية التي أنشــ ــندوق، إضــ الصــ

ــافة إلى لجن ة المراجعة والمخاطر  التنفـيذيين، وتم اعتـماده من قـِبل مجلس المـحافظين، ولجـنة إدارة المـخاطر، إضــ

  المنبثقة عن مجلس المديرين التنفيذيين.  
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  جداول القروض   ):1ملحق رقم (

  
  

    

رق��م الس���نة
الق���رض

تس�����هيل  تعويض������يممت�دع��اديتلق������ائيالدول����ة
تج����اري

تص�����حيح تس�����هيل النف�����ط
هيكل���ي

تس��هيل دع��م 
البيئ���ة المواتي����ة 
للمش������روعات 

الص����غيرة 
والمتوس��طة

 إجم������الي
 الس����نة

4,688مص��ر19781
1,875الس��ودان2

6,56300000006,563
750موريتاني�����ا19793

1,875المغ���رب4
750س��وريا5
1,875الس��ودان6
11,250الس��ودان7

5,250011,2500000016,500
750موريتاني�����ا19808

4,500موريتاني�����ا9
1,500الص���ومال10
5,000الس��ودان11

2,2504,50005,000000011,750
2,940اليم���ن198112

1,875المغ���رب13
31,850المغ���رب14
3,600المغ���رب15
8,820اليم���ن16
9,800المغ���رب17
1,440الص���ومال18
12,740الص���ومال19
1,875الس��ودان20
3,675اليم���ن21

15,4058,82044,5909,800000078,615
5,000الس��ودان198222

3,600الس��ودان23
2,190موريتاني�����ا24
1,875المغ���رب25
2,940س��وريا26
8,240موريتاني�����ا27
3,675اليم���ن28
3,920اليم���ن29

14,280013,2403,920000031,440
27,930الع��راق198330

4,800الس��ودان31
1,875الس��ودان32
3,920اليم���ن33
750موريتاني�����ا34
27,000الع��راق35
3,000س��وريا36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700اليم���ن39

34,5455,700031,8008,88000080,925
1,500الص���ومال198440

4,900اليم���ن41
4,335الس��ودان42
1,875المغ���رب43
3,690اليم���ن44

7,06504,33504,90000016,300
3,975اليم���ن198545

3,600المغ���رب46
3,750المغ���رب47
5,100اليم���ن48
1,050األردن49
2,660األردن50
700األردن51
2,190موريتاني�����ا52
27,930الع��راق53

42,495007,76070000050,955

ج���دول (   أ- 1) :  تعاق��دات الق��روض م��ع ال��دول األعض��اء س��نوياً ( 1978 -  2021) 

أل����ف دين����ار ع����ربي حس����ابي  
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رق��م الس���نة
الق���رض

تس�����هيل  تعويض������يممت�دع��اديتلق������ائيالدول����ة
تج����اري

تص�����حيح تس�����هيل النف�����ط
هيكل���ي

تس��هيل دع��م 
البيئ���ة المواتي����ة 
للمش������روعات 

الص����غيرة 
والمتوس��طة

 إجم������الي
 الس����نة

3,675اليم���ن198654
1,875المغ���رب55
2,940س��وريا56
2,400س��وريا57
6,250المغ���رب58
2,500المغ���رب59
3,250موريتاني�����ا60
1,500موريتاني�����ا61
3,675ت��ونس62
3,990األردن63
1,500ت��ونس64

21,5556,2503,25002,50000033,555
3,450ت��ونس198765

2,500اليم���ن66
18,620الع��راق67

02,5000022,07000024,570
1,875المغ���رب198868

3,690اليم���ن69
1,960األردن70
7,350المغ���رب71
18,620الج��زائر72
2,460موريتاني�����ا73
6,150اليم���ن74
4,687مص��ر75
3,975اليم���ن76
2,190موريتاني�����ا77
5,100اليم���ن78
8,200س��وريا79
27,930الج��زائر80
27,930الع��راق81

79,62714,35002,46025,680000122,117
3,300الع��راق198982

5,320األردن83
5,250مص��ر84
17,150المغ���رب85
41,640الج��زائر86

8,55046,96017,1500000072,660
9,050موريتاني�����ا199087

6,625مص��ر88
009,0506,625000015,675

1991
14,800المغ���رب199289

3,675ت��ونس90
3,675014,8000000018,475

3,250موريتاني�����ا199391
003,25000003,250

11,340اليم���ن199492
2,460موريتاني�����ا93
7,980األردن94
29,150الج��زائر95

11,340037,1302,460000050,930
15,120اليم���ن199596

5,175ت��ونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,3200000025,615
31,230الج��زائر199699

4,955موريتاني�����ا100
0036,1850000036,185

ج��دول ( أ-1): تعاق�دات الق�روض م��ع ال��دول األعض��اء س��نوياً (1978 - 2021) - تابع

أل����ف دين����ار ع����ربي حس����ابي  
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

    

رق��م الس���نة
الق���رض

تس�����هيل  تعويض������يممت�دع��اديتلق������ائيالدول����ة
تج����اري

تص�����حيح تس�����هيل النف�����ط
هيكل���ي

تس��هيل دع��م 
البيئ���ة المواتي����ة 
للمش������روعات 

الص����غيرة 
والمتوس��طة

إجم�����الي
 الس����نة

2,660األردن1997101
367جيبوت����ي102
19,656اليم���ن103

036719,6562,660000022,683
3,910األردن1998104

9,057اليم���ن105
00000012,967012,967

30,605الج��زائر1999106
5,175ت��ونس107
10,878المغ���رب108
5,072ت��ونس109
3,675لبن���ان110

8,8500000046,555055,405
245جيبوت����ي2000111

3,601لبن���ان112
4,000موريتاني�����ا113
7,400المغ���رب114
23,153مص��ر115

004,2457,4000026,754038,399
5,214األردن2001116

14,504المغ���رب117
15,750مص��ر118
23,625مص��ر119
3,450ت��ونس120
6,762ت��ونس121

23,6250019,2000026,480069,305
30,870مص��ر2002122

420جيبوت����ي123
3,675لبن���ان124

3,6750000031,290034,965
11,100المغ���رب2003125

368جيبوت����ي126
55,125مص��ر127

0055,49300011,100066,593
184القم���ر المتح����دة 2004128

5,175ت��ونس129
9,800الس��ودان130
23,625مص��ر131

18409,80000028,800038,784

8,600موريتاني�����ا2005132
9,800الس��ودان133
6,825لبن���ان134

008,60000016,625025,225
350جيبوت����ي2006135

0000003500350
2,000س��وريا2007136

9,100لبن���ان137
00000011,100011,100

184القم���ر المتح����دة 2008138
614جيبوت����ي139
9,600س��وريا140
18,200لبن���ان141

018400018,8149,600028,598

ج��دول ( أ-1): تعاق�دات الق�روض م��ع ال��دول األعض��اء س��نوياً (1978 - 2021) - تابع

أل����ف دين����ار ع����ربي حس����ابي  
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

   

رق��م الس���نة
تس�����هيل  تعويض������يممت�دع��اديتلق������ائيالدول����ةالق���رض

تص�����حيح تس�����هيل النف�����طتج����اري
هيكل���ي

تس��هيل دع���م البيئ���ة 
المواتي������ة 

للمش��������روعات 
الص����غيرة والمتوس�����طة

 إجم������الي
 الس����نة

7,365األردن2009142
12,275األردن143
47,863المغ���رب144
9,120موريتاني�����ا145
21,880المغ���رب146

7,3650021,8800069,258098,503
9,820األردن2010147

17,185األردن148
47,863المغ���رب149
43,000اليم���ن150

0043,0009,8200065,0480117,868
13,675المغ���رب2011151

43,725مص��ر152
58,300مص��ر153

43,725000013,67558,3000115,700
7,365األردن2012154

21,000اليم���ن155
24,000اليم���ن156
15,935ت��ونس157
12,750ت��ونس158
9,562ت��ونس159
27,350المغ���رب160

16,92721,000064,1000015,9350117,962
9,800الس��ودان2013161

21,000اليم���ن162
12,790األردن163
12,790األردن164
787القم���ر المتح����دة 165
12,000ت��ونس166
20,000ت��ونس167
60,000المغ���رب168

021,00013,57712,79000101,8000149,167
20,000موريتاني�����ا2014169

36,510اليم���ن170
0056,5100000056,510

13,285األردن2015171
78,880مص��ر172
59,160مص��ر173
39,900الس��ودان174

59,160039,90000092,1650191,225
9,964األردن2016175

12,340موريتاني�����ا176
81,820مص��ر177

9,9640094,1600000104,124
13,400األردن2017178

69,500المغ���رب179
00013,4000069,500082,900

18,532ت��ونس2018180
18,532ت��ونس181
22,800الس��ودان182
87,700مص��ر183
41,125المغ���رب184

00059,657000129,032188,689
23,000األردن2019185

27,400الس��ودان186
27,400الس��ودان187

027,400027,4000023,000077,800
153,475مص���ر 2020188

10,000األردن189
30,844المغ����رب 190
51,406المغ����رب 191
14,381ت���ونس 192
23,968ت���ونس 193

55,22500000228,8490284,074
19,175ت���ونس 2021194

14,770األردن195
13,290األردن196

00033,94500013,29047,235

486,475174,151450,331436,23764,73032,489945,476142,3222,732,211

ج���دول (   أ- 1) :  تعاق��دات الق��روض م��ع ال��دول األعض��اء س��نوياً ( 1978 -  2021)  -  تابع

أل����ف دين����ار ع����ربي حس����ابي  

ـ�����������وع ــ ــ المجمــ
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

  
  

ع�دد ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض  التلقائي����ة
الق��روض

قيم�ة الق��روض 
ع�دد ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض الممت���دةملي��ون د.ع.ح.

الق��روض
قيم�ة الق��روض 
ملي��ون د.ع.ح.

326.090المملك��ة األردني��ة الهاش���مية743.724المملك��ة األردني��ة الهاش���مية
260.380الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية743.143الجمهوري��ة التونس��ية

570.285جمهوري��ة الس��ودان127.930الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية
112.740جمهوري��ة الص��ومال511.100جمهوري��ة الس��ودان

155.125جمهوري�ة مص�ر العربي�ة49.030الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية
363.800المملك���ة المغربي���ة34.440جمهوري��ة الص��ومال

861.345الجمهوري��ة اإلس��المية الموريتاني��ة487.090جمهوري��ة الع��راق
399.166الجمهوري��ة اليمني��ة27.350الجمهوري��ة اللبناني��ة

20.613جمهورية جيبوت�ي6141.135جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
10.787جمهوري��ة القم��ر المتح��دة1160.394المملك���ة المغربي���ة

710.320الجمهوري��ة اإلس��المية الموريتاني��ة
940.635الجمهوري��ة اليمني��ة

10.184جمهوري��ة القم��ر المتح��دة
67486.47529450.331

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

قيم�ة الق��روض 
ع�دد ال��دول المس��تفيدة م��ن التس���هيل التج���اريملي��ون د.ع.ح.

الق��روض
قيم�ة الق��روض 
ملي��ون د.ع.ح.

34.620المملك��ة االردني��ة الهاش���مية15.320المملك��ة األردني��ة الهاش���مية
13.450الجمهوري��ة التونس��ية141.640الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية

118.620الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية18.200الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية
13.000الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية16.250المملك���ة المغربي���ة

118.620جمهوري��ة الع��راق14.500الجمهوري��ة اإلس��المية الموريتاني��ة
12.500المملك���ة المغربي���ة780.290الجمهوري��ة اليمني��ة
313.920الجمهوري��ة اليمني��ة10.367جمهورية جيبوت�ي

10.184جمهوري��ة القم��ر المتح��دة
127.400جمهوري��ة الس��ودان

15174.1511164.730

ع�دد ال��دول المس��تفيدة م��ن الق���روض التعويض���ية
الق��روض

قيم�ة الق��روض 
ع�دد ال��دول المس��تفيدة م��ن تس���هيل التص���حيح الهيكل���يملي��ون د.ع.ح.

الق��روض
قيم�ة الق��روض 
ملي��ون د.ع.ح.

674.869المملك��ة األردني��ة الهاش���مية656.100المملك��ة األردني��ة الهاش���مية
788.912الجمهوري��ة التونس��ية453.907الجمهوري��ة التونس��ية
130.605الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية337.200جمهوري��ة الس��ودان
219.600جمهوري��ة الس��ودان127.000جمهوري��ة الع��راق

319.526الجمهوري��ة اللبناني��ة3104.195جمهوري�ة مص�ر العربي�ة
6368.303جمهوري�ة مص�ر العربي�ة5107.555المملك���ة المغربي���ة

8313.114المملك���ة المغربي���ة317.260الجمهوري��ة اإلس��المية الموريتاني��ة
19.057الجمهوري��ة اليمني��ة333.020الجمهوري��ة اليمني��ة

20.770جمهورية جيبوت�ي
211.600الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

19.120الجمهوري��ة اإلس��المية الموريتاني��ة

28436.23739945.476

ع�دد ال��دول المس��تفيدة م��ن ق��رض تس��هيل النف��ط
الق��روض

قيم�ة الق��روض 
ملي��ون د.ع.ح.

ال��دول المس��تفيدة م��ن ق�رض تس��هيل دع��م البيئ��ة 
المواتي���ة للمش���روعات الص���غيرة والمتوس����طة

ع�دد 
الق��روض

قيم�ة الق��روض 
ملي��ون د.ع.ح.

122.800جمهوري��ة الس��ودان10.614جمهورية جيبوت�ي
187.700جمهوري�ة مص�ر العربي�ة118.200الجمهوري��ة اللبناني��ة

118.532الجمهوري��ة التونس��ية113.675المملك���ة المغربي���ة
113.290المملك��ة األردني��ة الهاش���مية

332.4894142.322

ج��دول (أ-2) : تعاق�دات الق�روض م�ع ال�دول األعض�اء حس�ب ن��وع الق��رض (1978 - 2021)
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

أرص�دة س��حوبات 
الق��روض القائم��ة ف��ي 

ذم�ة ال�دول

األرص��دة غ���ير 
المس�حوبة م��ن 

الق���روض المتعاق���د 
عليه�ا

إجم���الي
 إلتزام���ات الق���روض

أرص�دة س��حوبات 
الق��روض القائم��ة 

ف�ي ذم�ة ال��دول

األرص��دة غ���ير 
المس�حوبة م��ن 

الق���روض المتعاق���د 
عليه�ا

إجم���الي
 إلتزام���ات الق���روض

35,92135,92150,6095,90556,514المملك��ة األردني��ة الهاش���مية

110,645110,645110,645110,645جمهوري��ة الس��ودان

2,8802,8802,8802,880الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

14,87614,87614,87614,876جمهوري��ة الص��ومال

--1,3681,368جمهوري��ة الع��راق

164,87665,775230,651202,587202,587جمهوري�ة مص�ر العربي�ة

122,05120,562142,61386,53986,539المملك���ة المغربي���ة

62,60518,25580,86062,60518,25580,860الجمهوري��ة اليمني��ة
الجمهوري��ة االس��المية 

6,2506,2502,5002,500الموريتاني��ة

48,2209,58857,80863,19563,195الجمهوري��ة التونس��ية

569,692114,180683,872596,43624,160620,596 المجم���وع

ج���دول ( أ- 3)  :  أرص��دة التزام��ات الق��روض حس��ب الدول��ة المقترض���ة ( 2020 -  2021) 

  (أل�ف دين��ار ع��ربي حس��ابي)

الدول��ة

نهاية ع��ام 2021نهاية ع��ام 2020
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

   

الس���نة
 قيم����ة الق����روض المقدم�����ة 

خ���الل الع���ام

  
أرص����دة التزام�����ات

 الق�����روض*  

  
أرص����دة س�����حوبات 

الق����روض**   

19786,5636,5636,563
197916,50023,06318,062
198011,75048,68742,187
198178,615102,83468,674
198231,440129,733111,700
198380,925198,587193,037
198416,300189,388183,423
198550,955187,724181,759
198633,555195,558183,843
198724,570167,666157,451
1988122,117226,484213,717
198972,660283,740242,041
199015,675244,329233,379
1991-213,441198,641
199218,475189,467179,467
19933,250162,451151,131
199450,930203,450167,985
199525,615211,728177,562
199636,185218,253186,905
199722,683231,295206,697
199812,967227,413199,314
199955,405263,858229,129
200038,399276,416250,459
200169,305300,630278,997
200234,965278,180275,970
200366,593316,658281,121
200438,784280,182252,695
200525,225275,201253,376
2006350262,611231,511
200711,100247,693226,218
200828,598283,693251,111
200998,503352,671318,273
2010117,868418,105356,614
2011115,700466,769416,119
2012117,962509,723440,605
2013149,167541,148466,096
201456,510474,284402,047
2015191,225528,846451,978
2016104,124570,911542,869
201782,900542,813486,578
2018188,689574,279502,558
201977,800504,396465,981
2020284,074683,872569,692

202147,235620,596596,436

جدول (أ-4) : أرص��دة التزام��ات الق��روض القائم��ة س���نوياً (1978- 2021)

   (أل���ف دين���ار ع����ربي حس����ابي)

*   أرص���دة التزام���ات الق���روض القائم���ة والمتمثل���ة بأرص���دة س���حوبات الق���روض مض���افاً إليه���ا األرص���دة غ���ير المس���حوبة م���ن الق���روض القائم���ة.
** أرص���دة الس���حوبات م���ن الق���روض القائم���ة مطروح���اً منه���ا األقس���اط المس���دّدة.
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

ين�اير 
2021

ف�براير 
2021

م�ارس 
2021

أبريل 
2021

م�ايو
2021 

يوني�و 
2021

يولي�و 
2021

أغسطس
2021

س�بتمبر 
2021

أكتوب�ر 
2021

نوفم�بر 
2021

ديس�مبر 
2021

1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%

1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%

0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%0.94%

0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%

0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83%0.83% أج��ل 6 أش��هر

أج��ل 7 س��نوات

أج��ل 5 س��نوات

أج��ل 4 س��نوات

أج��ل 3 س��نوات

  2021أسعار الفائدة  المطبقة على تسهيالت الصندوق حسب اآلجال خالل عام  ):2(رقم جدول 
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                    2021االلتتققررييرر  االلسسننوويي    –صصننددووقق  االلننققدد  االلععررببيي  

  
    رأس المال   ):2ملحق رقم (

الم�����دفوع 
بالعمل�����ة الوطني������ة

الم�����دفوع ب�����العمالت 
القابل�������ة للتحوي�������ل

الم�������دفوع بالتحوي�������ل 
م����ن اإلحتي����اطي

 الع�����ام **
إجم�����الي الم�����دفوع

 -114,850     80            7,795          6,975          14,850      

 -252,950     300         27,725        24,925        52,950      

 -313,800     80            7,220          6,500          13,800      

 -419,275     100         10,113        9,063          19,275      

 -5116,850    760         61,115        54,975        116,850    

 -6133,425    760         69,878        62,788        133,425    

 -727,600     200         14,400        13,000        27,600      

 -819,875     80            7,120          9,363          16,563      

 -911,025     80            3,920          5,188          9,188         

 -10116,850    760         61,115        54,975        116,850    

 -11 13,800     80            7,220          6,500          13,800      

 -1227,600     200         14,400        13,000        27,600      

 -1388,200     500         46,200        41,500        88,200      

 -1413,800     100         7,200          6,500          13,800      

 -1537,035     186         19,427        17,423        37,035      

 -1688,200     500         46,200        41,500        88,200      

 -1741,325     200         21,688        19,438        41,325      

 -1813,800     80            7,220          6,500          13,800      

 -1942,450     280         16,535        19,975        36,790      

 -205,940       -          -              -              -             

 -21675          5              245             313              563            

 -22675          5              245             313              563            

900,000    5,336      456,979     420,710      883,025    

الجمهوري��ة اليمني��ة

دول�ة فلس��طين* 

جمهورية جيبوت�ي

جمهوري��ة القم��ر المتح��دة

المجم���وع

الجمهوري��ة االس��المية الموريتاني��ة

جمهوري��ة الس��ودان

الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

جمهوري��ة الص��ومال الفيدرالي��ة

جمهوري��ة الع��راق

س�لطنة عم�ان

دول�ة قط�ر

دول�ة الكوي��ت

الجمهوري��ة اللبناني��ة

دول�ة ليبي�ا

جمهوري�ة مص�ر العربي�ة

المملك���ة المغربي���ة

المملك��ة العربي��ة الس���عودية

 رأس المال كم�ا ف�ي 31 ديس��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

المملك��ة االردني��ة الهاش���مية

دول��ة االم��ارات العربي��ة المتح��دة

مملك��ة البح��رين

الجمهوري��ة التونس��ية

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

  1978 لسنة )7( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب فلسطين مساهمة بتسديد المطالبة تأجيل تم.

مرحلتين على تمّ  المال رأس إلى العام االحتياطي من التحويل:

ً مص كان الذي المال رأس من المتبقي بالرصيد لالكتتاب العام االحتياطي من جزءٍ  رسملة تمّ  ،2005 لسنة )3( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب :األولى  ّرحا
  .حسابي عربي دينار مليون 271.7 والبالغ آنذاك به

 الزيادة بنصف واالكتتاب حسابي، عربي دينار مليون 600 بقيمة به المصرح المال رأس زيادة تم 2013 لسنة )3( رقم المحافظين مجلس قرار بموجب :الثانية
 المتبقي نصفوال االحتياطيات رسملة خالل من االكتتاب نصف تسديد وتم بها، المكتتب الحصص نسب بنفس حسابي عربي دينار مليون 300 وبقيمة
ً  تسديده يتم حسابي عربي دينار مليون 149.01 والبالغ ً  متساوية سنوية أقساط خمسة وعلى األعضاء الدول قبل من نقدا .2014 أبريل من بدءا
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ع��دد المش���اركين ف���ي ال���دورات وورش 
العم��ل ال��تي يق��دمها الفنيي��ن بالص��ندوق

ع��دد المش��اركين ف���ي
ال��دورات وورش العم���ل المش���تركة م���ع 

المؤسس��ات الدولي���ة واإلقليمي���ة *

إجم�الي الع��دد ال��تراكمي
للمش�اركين

  الدول���ة
250261513                                      ع������������دد األنش������������طة

4935381031المملك��ة األردني��ة الهاش���مية

498413911دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة

356313669مملك�ة البح�رين

361364725الجمهوري��ة التونس��ية

329372701الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية

68336404جمهوري��ة جيبوت��ي

6076121219المملك��ة العربي��ة الس��عودية

5405131053جمهوري��ة الس���ودان

418508926الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية

3666102جمهوري��ة الص���ومال الفيدرالي���ة

381587968جمهوري��ة الع��راق

355390745س�لطنة عُم�ان

362339701دول��ة فلس��طين

224242466دول��ة قط��ر

514899جمهوري��ة القُم��ر المتح���دة

371326697دول��ة الكوي��ت 

189292481الجمهوري��ة اللبناني��ة

ـ�ة ليبيــــــــ��ا 297234531دولـــ

5504741024جمهوري��ة مص��ر العربي��ة

417489906المملك��ة المغربي��ة

290299589الجمهوري��ة اإلس��المية الموريتاني���ة

277335612الجمهوري��ة اليمني��ة

                 15,560                       7,4708,090                    الع��دد اإلجم��الي للمش��اركين 

سالمي للتنمية، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، البنك اإل: تتضمن المؤسسات الدولية واالقليمية التي يشترك الصندوق معها في تقديم دورات وحلقات عمل بالمعهد* 
ي الفرنسي، الوكالةية االسالمية، البنك المركزلالبنك المركزي األلماني، بنك انجلترا المركزي، بنك التسويات الدولية، البنك الدولي، الوكالة األلمانية للتنمية، مجلس الخدمات الما  
).جايكا(اليابانية للتنمية الدولية   

)3: (ملحق رقم 
بيعدد الكوادر العربية المشاركة في الدورات التدريبية بصندوق النقد العر

)   2021/12/31  -  1988/1/1(خالل الفترة 
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