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  4102نشاط الصندوق خالل عام 

 

مشاوراتهمعدولهاألعضاءلبحثسبلتوفيرالدعملهافيظلاستمرار 4132كثفالصندوقخاللعام

تأثراألداءاالقتصاديلعددمنالدولالعربيةبالتداعياتالمترتبةعلىالتحوالتالسياسيةالتيشهدتهاعلى

ىضوءمدارالسنواتالماضية،إلىجانباستمرارتأثرالدولالعربيةبضعفمستوياتالطلبالعالميعل

بطءتعافياالقتصادالعالمي.فقدأدتهذهالظروفمجتمعةإلىتأثرمستوياتالصادراتالسلعيةوالخدمية

وتراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، وهو ما أثر سلباً على توازناتها االقتصادية 

التأثيراتمندولة وجاءتكثيفالصندوقلمجهوداتهخالل ألخرى.الداخليةوالخارجيةوإنتفاوتتهذه

لعملعلىتطويروتوسيعنشاطهفيالمجاالتالتيبافيإطارالتزامهبالسعيلتحقيقأهدافهالعامالمذكور،

فيظلالتطوراتاالقتصادية،ووفقماتقتضيهاالحتياجاتالمتغيرةلدولهاألعضاء ،حددتهااتفاقيةإنشائه

منالدولالعربيةللتمويلالخارجي،حيث عددأدتإلىتزايداحتياجات،والتيوالدولية ةواإلقليمي المحلية

بالقدرمندولهاألعضاءبشكلسريعوالتمويلالمستلمةباالستجابةلطلبات 4132قامالصندوقخاللعام

 للصندوقدهموارالذيتتيحه المتعددة اإلقراضية وذلكمنخاللالنوافذ ا ،، الذييوفرهومنخالل لدعم

 برنامجتمويلالتجارةالعربيةللمصدرينوالمستوردينفيالدولالعربية.
 

تعزيزوأنشطتهالهادفةإلىفيتنفيذبرامجهالتدريبية 4132استمرالصندوقخاللعاممنجهةأخرى،

 الكوادر الرسمية ،البشريةقدرات بالمؤسسات ت العاملة مجال وفي األعضاء. الدول المساعدةفي وفير

لدولهاألعضاءفيالمجاالت المطلوبالفني تقديمالعون 4132واصلالصندوقخاللعام والدعمالفني،

 على للتغلب تواجهها، التحدياتالمختلفة التي متضمناً ذلك تقديم العون الفني للمصارف  االقتصادية

بالتعاون المشتركة المبادرات خالل من العربية ا المركزية الصلة.مع ذات الدولية  لمؤسسات باشركما

 مبادرةاإلحصاءاتالعربية"عربستات"بالتعاونمعصندوقالنقدلتنفيذتخاذالخطواتالعمليةاالصندوق

 راتاإلحصائيةفيالدولاألعضاء.تطويرالنظموالقد وذلكبهدف الدولي،
 

ظيالبنوكالمركزيةومؤسساتالنقداالضطالعبمهامأمانةمجلسمحاف 4132عام الصندوقفي واصلو

العربيةواألمانةالفنيةلمجلسوزراءالماليةالعرب.فيهذااإلطار،نظمالصندوقخاللالعاماجتماعات

لتبادلاآلراءوالتجارب ،ساتالنقدالعربيةللدولاالعضاءوزراءالماليةومحافظيالبنوكالمركزيةومؤس

 سيق.وتعزيزمجاالتالتعاونوالتن
 

و الصندوق لتوجهاتاستجابة تضمنأعّد الصندوق تقريراً عن إطار الحوكمة ال ،مجلسمحافظي مطبق

بينهاعرضاً وافياً عن هيكل أ فيما والعالقات الحوكمة والمبادىء ،جهزة الرقابية األبعاد على وركز

(OECD)المرجعيةالصادرةعنمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنمية كما ا.  لصندوقفيقام  4132عام

)ب للفترة استراتيجية المتمثلةفي (4141-4132إعـداد أن يكون الصندوق مؤسسة مالية "لتحقيقرؤيته
 االستراتيجية حددتو .ة"عربية رائدة في دعم اإلصالحات االقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربي
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 اً عدد األهداف للصندوقمن االر الرئيسية في بأنتتمثل تعززتقاء التي االصالحات دعم وبرامج شطة

االستقراراالقتصاديالكليفيالدولالعربية،وتوسيعبرامجومبادراتالقطاعالماليوالمصرفيوزيادة

والتشاور للتالقي كمركز للصندوق المحوري الدور وتعزيز المالية، والخدمات للتمويل فرصالوصول

 فلصانعيالسياساتاالقتصادية االقتصاديوالماليوالنقدييالدولالعربية، التكامل مشاريع  وفيدعم

مجاالت العربي، في القدرات وبناء الفنية والمشورة والخبرة للمعرفة كمركز الصندوق دور وتعزيز

الشاملاتاختصاص النمو تحقيق في األعضاء الدول جهود لدعم متعددة أنشطة األهداف بهذه ويرتبط ه.

و البشرية.والمستدام القدرات وتعزيز المالية االختالالت منهجيةيو معالجة وضع على الصندوق عمل

يتضمنعدد بما لقياساألداء فيتحقيقالنمنقياسمدىك  م  من المؤشرات التي سوف ت   اً ومعايير تقدم

 أهدافهالمحددةفياالستراتيجيةالمشارإليها.

 

 الجهاتاالستشاريةتمإعدادهبالتعاونمعأحد ،راً إلدارة المخاطرعالوةعلىذلك،قامالصندوقبتبنيإطا

 ،وعملياته تهوتمإصدارتقريرتوصيفيللوضعالقائميحددمواطنالضعففيأنظم .المتخصصة الخارجية

مكنالصندوقمن ما المخاطر عام وضعإطاروهو إدارة بالعملياتولسياسة بالمخاطرالمرتبطة  قائمة

للتع حدوثهاوخطط حال تداعياتها ومواجهة معها، امل . قيام الصندوقوترافقذلكمع أدلةإدارة بإعداد

  .مساراتالعملالرئيسيةالمرتبطةبسجالتالمخاطرإجراءاتالعملوبناء

 

  ،النشاط اإلقراضيفيمجال عام الصندوقخالل التيقدمها القروضالجديدة للدول 4132بلغتقيمة

قد م مليوندوالرأمريكي،حيث 425،تعادلنحو(د.ع.ح.دينارعربيحسابي)مليون 25.2األعضاءنحو

مليون 78مليوند.ع.ح.،تعادلنحو 41بقيمة اً ممتد اً قرضالصندوقإلىالجمهوريةاإلسالميةالموريتانية

 تعادلحواليمليوند 15.2بقيمةكما قد م قرضاً ممتداً آخراً إلى الجمهورية اليمنية دوالر،  321.ع.ح.،

 القروضب وبذلكمليوندوالر. اإلقراضيلغعدد نشاطه بداية منذ األعضاء الصندوقلدوله  التيقدمها

 قرضاً  381 عام بلغتنحو4132حتىنهاية إجمالية بقيمة ، 3.85  تعادلنحو مليار 8.5مليارد.ع.ح.

 .األعضاء أربععشرةدولةمنالدول منها استفادت،دوالرأمريكي

 
 فقدتمخاللعام  4132وفيإطارالمشاوراتمعالدولاألعضاء، الجمهوريةمن بعثات لكل   ستإيفاد

والمملكة السودان، وجمهورية اليمنية، والجمهورية العربية، مصر وجمهورية الموريتانية، اإلسالمية
 التونسية، والجمهورية الهاشمية، بشاألردنية مشاورات إلجراء قروضوذلك على الحصول طلبات أن

متابعةسيرتنفيذبرامجاإلصالحالمتفقعليهامعبعضهذهالدولوالمدعومةبقروضسبقكذلكجديدة،و
تقديمها، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض. وفي هذا اإلطار، قامت بعثات الصندوق بتقييم 

المعني بالدول والمالية االقتصادية وأوجهاألوضاع الصندوق موارد من االستفادة إمكانية ودراسة ة،
 االقتصادية، أهدافها تحقيق تدعم إصالح برامج على معها واالتفاق تنفيذواالستفادة، سير الوقوفعلى

للدولعاليةالمديونيةمنخفضةكذلك برامجاإلصالحالمتفقعليها. المعززة ساهمالصندوقفيالمبادرة
 52147لياإلعفاءاتالمقدمةللدولالعربيةالمشمولةفيإطارهذهالمبادرةمامجموعهوبلغإجما ،الدخل

يعادلحوالي العربيمليوندوالرأمريكي( 47ألفدينارعربيحسابي)ما واصلصندوقالنقد كما .

 

1 

 العربية المالية للهيئات الجماعي الجهد في بالمساهمة لالتزامه الفلسطلل االنسانيلدعم وذلكشعب يني،
 نسبة المائة 31بتخصيص والتمكين في والصحة التعليم قطاعات لدعم السنوي الدخل صافي من

 االقتصادي.
 
ستثمارمحافظةفياستراتيجيةاواصلالصندوقنهجهفيإتباعسياسةو،النشاط االستثماري وفيمجال 

اال المحافظ ومخاطر أموال رأسالإدارة حماية ساهمتفي المستثمرستثمارية تحقيق ،مال في واستمر
معالمحافظةعلىنسبمتدنيةمنالمخاطر 4132عاممستقرةعلىالمستوىالكليخاللعوائدإيجابية
 االستثمارية.

 
ويشملنشاطالصندوقاالستثماريباإلضافةالىتوظيفمواردهالذاتيةعلىنشاطقبولالودائعمنالدول

النشاطحيثحا ،ستثمارهاااألعضاءو لهذا عالية يعكسفظالصندوقعلىمستوىأرصدة الدول بما ثقة
إلدارةمخاطرهذاالنشاط.ومن IIIفيتطبيقمقرراتبازل استمرارالصندوقمعاألعضاءفيالصندوق

ستثماراتبصورةمباشرةلجزءمنأموالبرنامجتمويلالجهةأخرى،واصلالصندوقنشاطهفيإدارةا
ال صندوقالتجارة وأموال المتخصصة العربية للمنظمات الموحد الحساب في المجمعة واألموال عربية،

بالصندوق العاملين وكذلك اإلشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وذلك وفقاً لسياسة  ،تقاعد
 ستثمارالخاصةبكلمنها.الستراتيجيةااو
 

دولهاألعضاءلالمطلوبتقديمالعونالفني 4132 واصلالصندوقخاللعام،المعونة الفنيةوفيمجال
المختلفة المجاالت  في على تواجهها التحدياتللتغلب التي االقتصادية حيث للطلب، الصندوق استجاب

 من المقدم الجزائرية تطويروإصالحالقطاعالحكومة فيإنجازخطة فنيللمساعدة للحصولعلىدعم
منالو .المصرفي فنية الديمصندوقزارتبعثة الجزائرية الشعبيةالجمهورية  8-3) خاللالفترة قراطية
للتشاورمعوبنكاالستثماراألوروبي،لإلنشاءوالتعمير بمشاركةخبراءمنالبنكالدولي (،4132ديسمبر

 المركزيالجزائري، والبنك المالية فيوزارة المعنيين الفنيين  واالتفاقعلى المطلوبةاالحتياجاتبشأن
المساعدة العمل .سبل مجال في العربية للدول الدعم توفير على الصندوق عمل التوجه، هذا وضمن

حرصاً منه على تطوير اإلحصاءات االقتصادية بما ي ساهم في بلورة السياسات االقتصادية الكلية اإلحصائي
الدول فيهذه وذلكفيإطارالمالئمة ، "عربستات" اإلحصاءاتالعربية الصندوقمبادرة والتيأطلقها

الدوليفيعام الفنيلتطويراألنظمةاإلحصائيةفيبهدف 4131بالتعاونمعصندوقالنقد الدعم تقديم
 الدولالعربيةوتعزيزالقدراتالبشريةللكوادراإلحصائيةفيها.

 
إدارة الصندوق يتولى أخرى، جهة ويل الحساب الموحد الخاص لدى صندوق النقد العربي لتم من

يختصاألولحيثي المنظمات العربية المتخصصة،  تقريرين، سنوية ربع بصورة تم صدر ما بتوضيح
ومواقف المتبقي، والرصيد الحساب، بهذا المتضمنة المنظماتالعربية من منظمة كل خالل من صرفه

المجمع انيبالنشاطالدولاألعضاءمنتسديدمساهماتهافيميزانيةالمنظمةالمعنية،ويختصالتقريرالث
  للحساب الموّحد.
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مجال أسواق األوراق المالية العربية،  وفي عام في الصندوق توفير 4132واصل إلى الهادفة جهوده

استمرفيإصدارالنشراتالفصليةحولوالمعلوماتوالبياناتحولأداءأسواقاألوراقالماليةالعربية.

وأهم 4132يراً سنوياً موجزاً حول أداء أسواق المال العربية في عام أداءاألسواق،إضافةإلىإصدارهتقر

 األحداثوالمستجداتفيها.

 

مجال التدريب،  وفي الصندوقخاللعام من 4132واصل العربية القدراتالبشرية العملعلىتعزيز

وندوات تدريبية التييضطلعبهامعهدالسياساتاالقتصادية.ونظمالمعهددورات خاللخدماتالتدريب

ال النقد صندوق مثل العالقة، ذات الدولية المؤسسات من العديد مع مشتركة والبنكوحلقاتعمل دولي

ومنظمةالتجارةالعالميةوبنكالتسوياتالدوليةوالبنكاالحتياطيالفدرالياألمريكيوبنكانجلتراالدولي

اليابان المركزي المركزياأللمانيوالوكالة الدوليةوالبنك للتنمية . ية 4132وفيعام عدد بلغ األنشطة،

المعهد عقدها التي  نشاطاً  38 التدريبية منها متدرباً. بالتالي، وصل إجمالي عدد األنشطة  211استفاد

 متدرباً. 8,684استفادمنها نشاطاً  471التدريبيةمنذبدايةنشاطالتدريبفيالصندوقإلى

 

قامالصندوقفيعامفظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة مجلس محا وعلىصعيد

4132  . قراطيةالشعبيةالجمهوريةالجزائريةالديمدفيق  والثالثين الذي ع   الثامنةباإلعدادالجتماعالدورة

عوالتسوية.كمانظمالصندوقاالجتماعاتالسنويةللجنةالعربيةللرقابةالمصرفيةواللجنةالعربيةلنظمالدف

،قامالصندوقبتنظيماجتماعالدورةاالعتياديةكأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العربوفيإطارمهامه

قدتفيللمجلس التي ع   الخامسة التونسية للمؤسساتالماليةالجمهورية علىهامشاالجتماعاتالسنوية

 فيإطارمتابعتهللقضاياالتييناقشهاالمجلس.العربية. وقدم الصندوق عدداً من التقارير وأوراق العمل 

 

ساهمالصندوقفيإعدادالتقريروالدولية،  واإلقليميةالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية  وفيمجال

 لعام الموحد العربي  4132االقتصادي المجلسبوقام اجتماع في الصندوق وشارك وإصداره. تحريره

 . دولةالكويتعقدفياالقتصاديواالجتماعيالذي

 

 الصندوقفيعام واصل الدولي، يتعلقبالتعاون المؤسساتوالمنظماتالدولية 4132وفيما مع تعاونه

 المركزية المتقدمةوالبنوك الصناعية الدول في وتم للتعاون. تفاهم مذكرة على التوقيع اإلطار هذا في

للتعاونالمشتركبين اً في طوكيو، التي حّددت إطار (JICA) المشتركمعالوكالةاليابانيةللتنميةالدولية

،بهدفتعميقالتعاونفيمابينالصندوقوالوكالةلتقديمالدعمالفنيللسلطاتالماليةوالنقديةفيالمؤسستين

 الدولالعربية. التفاهمعقدبموجبوتم تدريبيةأولمذكرة  4132مقرالصندوقفيشهرديسمبربدورة

  .4132.والتعاونمعالوكالةمستمربالمزيدمنالنشاطاتخاللعامالحساباتالقومية عتغطيموضو

 

 

2 

لصندوقالنقدوالبنكالدوليينالتيعقدتفيشهريدوريةجتماعاتالاالكماشاركالصندوقفيفعاليات

ةوالعشرين،،بماتضمنحضوراجتماعاتلجنةالتنميةواجتماعاتمجموعةاألربع4132أبريلوأكتوبر

والمشاركةفياالجتماعاتالوزاريةللمجموعةالعربيةمعكلمنرئيسالبنكالدوليومديرعامصندوق

التنمية. أجل من للشراكة "دوفييل" لمبادرة الوزاري االجتماع في المشاركة جانب إلى الدولي،  النقد

ومجلسللرقابةالمصرفيةولجنةبازل باإلضافةلذلك،واصلالصندوقتعاونهمعبنكالتسوياتالدولية

 .االستقرارالمالي

 

بإصدارعددمنالنشرات 4132قامالصندوقخاللعامالتقارير والدراسات والبحوث،  فيمايتعلقبنشاطو

العربية" للدول اإلحصاءاتاالقتصادية الصندوق"نشرة أصدر اإلطار، وفيهذا والدراساتوالبحوث.

فسيةالتجارةالعربيةاإلجماليةوالبينية".كماأصدرالصندوقدراساتوأوراقعملو"نشرةإحصاءاتتنا

إصالحدعمالطاقةمنالموضوعاتاالقتصاديةالمهمةلدولهاألعضاء،ومنبينهاموضوع اً تناولتعدد

العربية الدول تحقيقهو ،في في المركزية البنوك ودور المالي لالستقرار العام تعزيز وقضايا ،االطار

 .وطرقتكوينوإدارةاالحتياطاتاألجنبية الدولالعربية،االستقرارالماليفي
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  النشاط اإلقراضي
 

ويستهدفنشاط لتحقيقأهدافإنشائه. بها التييقوم مهامه يأتيالنشاطاإلقراضيللصندوقفيصدارة

اختالالتموازين علىمعالجة العربية الدول مساعدة مقومات اإلقراضبشكلعام وإرساء المدفوعات،
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،4132وقلدولهاألعضاءالمقترضةقرضينخاللعاموفيهذاالسياق،قدمالصند االقتصاديالمستدام.

 مليوندوالرأمريكي. 425،تعادلنحود.ع.ح.مليون 25.2ااإلجماليةنحومبلغتقيمته

 

 أنواع القروض والتسهيالت
 

يسبقتقديم اآلجال، ومتفاوتة ميسرة القروضوالتسهيالتبصورة من الصندوقمجموعة إجراء هايقدم

 مكثفة إلصالحمشاورات المناسبة واإلجراءات السياسات حول معها لالتفاق المسئولة السلطات مع
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 ومجموعةالقروضالتيتوجهلدعمقطاعاتاقتصاديةأخرى.المدفوعات،

 

األعضاء الدول مدفوعات موازين في االختالالت تصحيح في األولى المجموعة أغراض تنحصر

المقترضةومايتطلبهذلكمنإصالحاتاقتصاديةمرتبطةإلىحدكبيرباألوضاعالكليةلالقتصاد،معقيام
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األخيرةبتبنياإلصالحاتالهيكليةالهادفةإلىتحسينكفاءةاستخدامالمواردلرفعمعدالتالنمواالقتصادي

وإدامتها،بعدأنحققتسياساتاالستقراروإصالحاألوضاعاالقتصاديةالكليةنتائجطيبةفيالعديدمن

 الدولاألعضاء.

 

                                                 
وباإلضافةلهذهاألنواعمنالتسهيالت،كانقدوفرلدولهاألعضاء"تسهيلالتجارةالعربيةالبينية"ي ذكر أن الصندوق،  (1)

فيإطاره ً بلغت قيمتها اإلجمالية  33والذيقدم ولقدتمإيقافالعملبالتسهيلالمذكورمع 522811قرضا ألفد.ع.ح.
 .3113بدايةبرنامجتمويلالتجارةالعربيةنشاطهفيعام
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ا فيتمويلالعجزالكليفيعدةلصندوقفيالوقتالراهنللمساتشملالقروضوالتسهيالتالتييوفرها

وآجال منحها وشروط أحجامها تتفاوت القروض، من أنواع أربعة األعضاء، الدول مدفوعات موازين

العضو الدولة منه تعاني الذي المدفوعات ميزان في االختالل وأسباب طبيعة حسب وذلك استحقاقها،

وأولأن لالقتراض. المؤهلة القروضهو فيتمويلالعجزالقرض التلقائيواعهذه للمساهمة الذيي قدم

فيالمائةمناكتتابهافيرأسمالالصندوق82الكليفيميزانمدفوعاتالدولةالعضووبحجماليزيدعن

ولةالمدفوعبعمالتقابلةللتحويل.ويبلغأجلهذاالقرضثالثسنواتواليشترطللحصولعليهاتفاقالد

العضوالمقترضةمعالصندوقعلىبرنامجتصحيحيلتخفيفالعجزفيميزانالمدفوعات،طالماأنهال

يوجدبذمتهاقروضمشروطةعاديةأوممتدة.أماإذاماوجدتبذمةالعضوتجاهالصندوققروضعادية

إلصالحالمرتبطبها،يقررأوممتدةعندطلبالقرضالتلقائي،ويكونالعضوقدانتهىمنتنفيذبرنامجا

كاناالقتراضالمطلوبسيخضع إذا الصندوقبناًءعلىتقييمدواعيالعجزالكليبميزانالمدفوعاتما

لشروطالقرضالتلقائي،أوللشروطالمطبقةعلىتلكالقروضحيثتتمإضافةحدودهإلىحدودالقرض

المشروطالمعني.


ذييقدمللدولةالعضوالمؤهلةلالقتراضعندماتزيدحاجتهامنالمواردالالقرض العاديالنوعالثانيهو

فيالمائة311قدمالقرضعادةبحدودفيالمائةمناكتتابهاالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل.ي 82عن

مائةفيال382مناكتتابالعضوالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل،حيثيمكنتوسيعه،بحدأقصى،إلى

المقترضةعلىبرنامج العضو الدولة االتفاقمع ويشترطللحصولعليه القرضالتلقائي. حدود بإضافة

تصحيحمالييمتدسريانهلفترةالتقلعنسنة.وتستهدفالسياساتواإلجراءاتالمضمنةفيهذاالبرنامج

ات.ويشرفالصندوقعلىمتابعةالعملعلىإعادةالتوازنالماليبهدفتخفيضالعجزفيميزانالمدفوع

تنفيذالبرنامج،حيثيتوقفسحبالدفعاتالالحقةمنالقرضعلىالتنفيذالمرضيللسياساتواإلجراءات

كلدفعةمنالقرضالعاديخالل وتسدد القروضالمشروطةاألخرى. هوشأنكافة كما المتفقعليها،

فترةخمسسنواتمنتاريخسحبها.



الذييقدمللدولةالعضوالمؤهلةلالقتراضفيحالةوجودالقرض الممتدثالثمنالقروضفهوأماالنوعال

ي شترطلتقديمالقرض،االتفاقمع عجزمزمنفيميزانالمدفوعاتناجمعنخللهيكليفياقتصادها.

رضالممتدعادةالدولةالعضوعلىبرنامجتصحيحاقتصادييغطيفترةزمنيةالتقلعنسنتين.ويقدمالق

في421فيالمائةمناكتتابالعضوالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل،ويمكنتوسيعهإلى382بحدود

المائة،كحدأقصى،بإضافةحدودالقرضالتلقائي.وتسددكلدفعةمنهخاللسبعسنواتمنتاريخسحبها.


دملمساعدةالدولةالعضوالتيتعانيمنموقفالذيي قالقرض التعويضيوالنوعالرابعمنالقروضهو

طارئفيميزانالمدفوعات،ناتجعنهبوطفيعائداتصادراتهامنالسلعوالخدماتو/أوزيادةكبيرة

نتيجةترديمستويات منالمنتجاتالزراعية المحليمنالمحاصيلالزراعية.اإلنتاجفيقيمةوارداتها
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فيالمائةمناكتتابالعضوالمدفوع 311ض،والذييقدمبأجلثالثسنوات،ويبلغالحداألقصىلهذاالقر

بالعمالت القابلة للتحويل. وي شترط للحصول عليه أن يكون كالً من الهبوط في الصادرات أو الزيادة في 

 الواردات الزراعية أمراً طارئاً ومؤقتاً.

 

التيتتعلقبالقروضوالتسهيالت الثانية المجموعة فهيأما منالقطاعاتاالقتصادية عدد لدعم المتاحة

تشمل حالياً تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، وتسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع 

 ماليةالحكومة،وتسهيلاإلصالحالتجاري،وتسهيلالنفط،وتسهيلالسيولةقصيرةاألجل.

 

العملبهفيعام،فقدبلتسهيل التصحيح الهيكليفبالنسبة ،حيثركزتالتسهيالتالمقدمةفي3117دأ

الدولاألعضاءالمقترضةفيالقطاعالمالي إطارهفيالمرحلةاألولىعلىدعماإلصالحاتالتينفذتها

والمصرفي.وفيأعقابالتجاوبالملحوظمنالدولاألعضاءمعهذاالنوعمنالتسهيالتبحيثأصبحت

فقدتمتتوسعةمجالنشاطهفيالعامالمحورالرئيسيلن ليشمل أيضاً  4112شاطاإلقراضبالصندوق،

توفير الدعم لإلصالحات المنفذة في قطاع المالية العامة. وتماشياً مع تطور االحتياجات التمويلية للدول 

 الصندوقخاللعام قام منبالفصل بين شقي التسهيل لي مّكن الدول األعضاء المؤه 4111األعضاء، لة

 الحصول على قدر أكبر من التمويل في ظل كل  من الشقين.

 

ي شترط لتقديم التسهيل، أن يكون العضو المقترض قد بدأ بمباشرة جهود اإلصالح الهيكلي، وحقق قدراً 

معقوالً من االستقرار االقتصادي الكلي. وي منح التسهيل بعد االتفاق على برنامج إصالح هيكلي يشرف 

فيالمائة 82متابعةتنفيذه.وكانالصندوققدحددفيالبدايةسقفهذاالتسهيلبمايساوي الصندوقعلى

مناكتتابالعضوالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل.وفيضوءماالقىالتسهيلمناهتماممنقبلالدول

صحيحالهيكليعلىرفعسقفقرضتسهيلالت 4113األعضاء،وافقمجلسمحافظيالصندوقفيأبريل

فيالمائةمناكتتابالعضوالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل.كذلكتجدراإلشارةإلىأنه،ومن 382إلى

فإنمجلسالمديرينالتنفيذيينللصندوقوافقفي أجلإضفاءالمزيدمنالمرونةعلىاستخدامالتسهيل،

رالتسهيل،بحيثتسددكلدفعةمنهعلىمدىعلىتعديلأسلوبسدادالقرضالمقدمفيإطا 4113مارس

أربع سنوات من تاريخ سحبها بدالً عن سداد كامل القرض خالل فترة أقصاها أربع سنوات من تاريخ سحب 

وافقمجلسمحافظيالصندوقعلى4111الدفعة األولى، كما كان معموالً به في البداية. وفي أبريل  ،

اليوالمصرفيولقطاعماليةالحكومةليكونالسقفالفرعيلكلمنهماالفصلبينسقفالتسهيلللقطاعالم

 فيالمائةمناكتتابالعضوالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل. 382علىحدة

 

،يستهدف4118،الذيأقرمجلسمحافظيالصندوقالعملبهفيعاملتسهيل اإلصالح التجاريبالنسبة

جهةاألعباءالتيقدتترتبعلىسياساتوإجراءاتاإلصالحالتجاري،توفيرالدعمللدولاألعضاءلموا

وتشجيعهاعلىتبنياإلصالحاتالضروريةلرفعقدرتهاعلىاالستفادةمنالقروضالتيتقدمهااألسواق

 

1 

 بهدفالدولية أقصىقدره التسهيلبحد ي قدم من 382تعزيزالنمووخلقفرصالعملالمنتج. فيالمائة

 مناسباكتتاب هيكلي إصالح برنامج على معه االتفاق بعد للتحويل، القابلة بالعمالت المدفوع العضو

يشرف الصندوق على متابعة تنفيذه. وت طبّق على تسهيل اإلصالح التجاري القواعد نفسها التي تحكم أجل 

 مة.وسحبوسدادتسهيلالتصحيحالهيكليفيالقطاعالماليوالمصرفيوقطاعالماليةالعا
 

،وبدءالعملبهفيديسمبرمن4118الموافقةعلىإنشائهفيأبريلمنعام ت،تمبتسهيل النفطفيمايتعلق

، كآلية إقراض مؤقتة يستمر سريان العمل بها لمدة خمس سنوات من بدء العمل بها، وذلك بناًء 4117عام

وفيرالدعمللدولاألعضاءالمتأثرة.يستهدفالتسهيلت4118(لسنة1علىقرارمجلسالمحافظينرقم)

باالرتفاعالطارئفيأسعارالمستورداتمنالمنتجاتالنفطيةوالغازالطبيعي،وبمايؤديإلىتفاقموضع

على قدرتها التيتعزز اإلصالحاتالمناسبة تنفيذ على المذكورة الدول تشجيع و/أو المدفوعات، ميزان

 .4117بدءالعملبهامنذديسمبرليةقدتمآلالذكرانهذهامواجهةالصدماتالخارجية.وجديرب
 

 أقصىقدره بحد المؤهلة للدول النفط تسهيل بالعمالتالقابلة 411ي قدم االكتتابالمدفوع من المائة في

للتحويل.وعندتقديمالقروضضمنهذاالتسهيليتمالتفرقةبينحالتين،الحالةاألولى،وجودعجزبميزان

دفوعاتناتجعنارتفاعأسعارالمنتجاتالنفطيةوالغازالطبيعي.ويمكنللدولةالعضوالمؤهلة،فيهذهالم

 أقصى بحد التسهيل موارد من االستفادة القابلة 311الحالة، بالعمالت المدفوع االكتتاب من المائة في

مباالتفاقمعالصندوقعلىللتحويل،وذلككقرضمنفصلبإجراءاتمبسطةوسريعة،واليشترطااللتزا

 برنامجإصالح،بعدالتثبتمنوجودالعجزوالتشاورمعالسلطاتحولالسياساتالمتبعةلديهالمواجهته.
 

األقصى بالحد االستفادة التسهيل هذا إطار لالقتراضفي المؤهلة العضو الدولة رغبة الثانية، والحالة

ابالمدفوعبالعمالتالقابلةللتحويل.فيهذهالحالةيكوناستفادةفيالمائةمناالكتت 411للتسهيلوقدره

الدولة العضو المؤهلة مشروطاً باتفاق الدولة العضو أوالً مع الصندوق على تنفيذ برنامج إصالحي مدعوم 

بواحدمنقروضوتسهيالتالصندوقالمعتادةالمخصصةلدعمالبرامجاإلصالحية،والتيتشملقروض

االقتصاديالكليوالتسهيالتالموجهةلتمويلاإلصالحاتالهيكليةالقطاعيةالمذكورةفيماتقدم،التصحيح

وذلك وفقاً ألوضاعها وطبيعة احتياجاتها. ويكون استخدام هذه الموارد خاضعاً للقواعد والشروط نفسها التي 

العضو.وبهذا،فإنمواردتسهيل يطبقهاالصندوقعلىالقرضأوالتسهيلالذييتمالتعاقدعليهمعالدولة

القرضأوالتسهيلالم تعتبربمثابةتوسيعلموارد الحالة وهوما حددالنفطالمقدمةفيهذه المتفقعليه،

علىالقيامباإلصالحاتالمطلوبة بارتفاعأسعارالنفطوتحفيزها يعكسالرغبةفيتشجيعالدولالمتأثرة

 تالخارجية.لتقليلانكشافاقتصاداتهاللصدما
 

،يستهدف4111،الذيأقرهمجلسمحافظيالصندوقفيعامبتسهيل السيولة قصير األجلوفيمايتعلق

مساعدة الدول األعضاء التي حققت تقدماً في مجال اإلصالحات االقتصادية والهيكلية على مواجهة مشكالت 

وت قدم القروض في إطار التسهيل بإجراءات  مؤقتةفيالسيولةبسببالتطوراتفياألسواقالماليةالعالمية.

سريعةودوناشتراطاالتفاقمعالدولةالعضوالمؤهلةعلىبرنامجإصالح.وي قدمتسهيلالسيولةقصير
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فيالمائةمناالكتتابالمدفوعبعمالتقابلةللتحويل.ويتمسحبمبلغالتسهيل 311األجلبحدأقصىيبلغ

حسبرغبةالدولةالعضوالمقترضة،وتسددكلدفعةمنهبعدستةأشهرمندفعةواحدةأوعلىدفعات

 تاريخسحبها،معإمكانيةتمديداألجلنفسهلمرتينكحدأقصى.
 

،مضاعفةرأس4131أبريلقدأقر،في مجلسمحافظيالصندوق جانبآخر،تجدراإلشارةإلىأن من

مليوند.ع.ح. 111وزيادةرأسالمالالمدفوعبقيمة ،.مليوند.ع.ح 32411المالالمصرحبهليصلإلى

 111 ليصبح بما علىأنيكوناكتتابالدولاألعضاءفيالزيادة يحافظعلىالحصصمليوند.ع.ح.،

ي المراكز التصويتية النسبية. يتم تسديد االكتتاب  اع  النسبية للدول األعضاء في رأس المال دون تغيير، وي ر 

فيالمائةمنالزيادةالمكتتببها،ويسدددفعةواحدةبالتحويلمن 21لجزءاألولنسبة،يمثلانيأجزعلى

رصيداالحتياطيالعام،ويسددالنصفالثانيمنمبلغاالكتتابعلىخمسةأقساطسنويةبالتحويلالنقدي

تحصلعليها منالدولاألعضاءبالصندوق.بمقتضىذلك،ارتفعحجمكافةأنواعالقروضالتييمكنأن

(موقفحصصالدولاألعضاءفيرأسمال3-الدولالمؤهلةلالقتراضمنالصندوق.يوضحالجدول)ب

 الصندوقوإمكانيةاالستفادةمنمواردالصندوقوفقتلكالحصص.

 

 أسعار الفائدة 
 

ي طبق الصندوق عام االتسا 4111منذ من عالية درجة تحقيق خالله من يتم فائدة أسعار معهيكل ق

الممارساتالمتبعةفيالمؤسساتاإلقليميةوالدوليةاألخرىالمشابهة،معسعيهفيالوقتنفسهإلىتحقيق

يوفرالصندوققروضه المالي. القدرالممكنمنالتوفيقبينالتيسيرفيشروطقروضهوسالمةمركزه

ظام سعر الفائدة المعّوم الذي يرتكز أولهمان .وفقنظامينيكونللدولةالمقترضةالحقفياختيارأحدهما

علىسعرالفائدةعلىوحدةحقوقالسحبالخاصةلمدةستةأشهركمعدلأساس،وهوالسعرالسائدفيأول

يومعملمنكلشهر.أماثانيهما،فهونظامالتثبيتالنشطلسعرالفائدةالذييتمبموجبهتثبيتسعرالفائدة

سعرالفائدةالذييتمتثبيتهوفقهذاالنظامتاريخالسحبلكاملفترةالدفعة. علىمبلغالدفعةالمسحوبفي

فيأوليومعملمنكلشهروالمعادللسعر السائد حقوقالسحبالخاصة علىوحدة هوسعرالفائدة

في المتوفر حقوقالسحبالخاصة علىوحدة الفائدة أيسعر المتداولألجلالقرضالمعني، المقايضة

 .يضاف إلى ذلك السعر هامشاً ثابتاً يتم تحديده ومراجعته دورياً  ،العملةاآلجلةلفترةالقرضالمعني سوق

 .(4132-4111تطورأسعارالفائدةعلىالقروضللفترة) (2-الجدول)أيبين

 التزامات القروض
 

المقترضةخالل األعضاء الصندوقلدوله للقروضالتيقدمها اإلجمالية  بلغتالقيمة حوالي 4132عام

 4132وتمثلتالقروضالممنوحةخاللعاممليوندوالرأمريكي. 425مليوند.ع.ح.تعادلنحو 25.2

 في قرضين ممتدين تم تقديمهما لكل  من موريتانيا واليمن.
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إلى المقدم للقرضالممتد  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،بالنسبة  78) مليوند.ع.ح 41بلغتقيمته

لليوندوالرأمريكي(م 4132و 4132شامليغطيعامي دعمبرنامجإصالحاقتصادي.  تعزيزبهدف،

صراعنتماالتفاقعلى.وضمعدالتالفقروالبطالةيخفتدعمالنموواالستثمار،و،واالستقراراالقتصادي

يناير 31-2)اللالفترةبينالحكومةالموريتانيةوبعثةالصندوقالتيزارتموريتانياخ البرنامجالمذكور

4132).  

 

إلى يتعلقبالقرضالمقدم اليمنية الجمهوريةوفيما حوالي، تعادلنحو 15.2بلغتقيمته  مليوند.ع.ح.

يهدفإلى،4132و 4132عامييغطيبرنامجإصالحاقتصاديشامل،لدعممليوندوالرأمريكي 321

بيئةاالقتصاديةالكليةلتحقيقمعدالتنمواقتصاديمستدامةتحقيقاالستقراراالقتصاديوالمالي،وتهيئةال

وتماالتفاقعلىعناصرالبرنامجالمنوهوشاملة، فضالً عن تعزيز االستدامة المالية في المدى المتوسط .

  .(4132مايو 7 -2)عنهمعبعثةالصندوقالتيزارتاليمنخاللالفترة

 

إلىرصيدالقروض ،4132خاللعام ،مهاالصندوقلدولهاألعضاءالتيقد الجديدة القروضقيمةبإضافة

،يصلإجماليقيمةالقروضالتيقدمهاالصندوقلدوله3187المقدمةمنذبدايةنشاطهاإلقراضيفيعام

ملياردوالرأمريكي.وقد 8.5مليارد.ع.ح.تعادلنحو 3.85إلىنحو ،4132حتىنهايةعام ،األعضاء

األعضاءاستفادتأرب الدول من دولة عشرة ع ، عددها والبالغ الصندوق، القروضالتيقدمها  381من

الفترة (3-أ)قرضاً. ويبين الجدول  خالل المستفيدة وذلكحسبالسنواتوالدول القروض، هذه تفاصيل

3187-4132. 

 

يضيةوالممتدة(فيمقدمةجاءتالقروضالتقليديةالتييقدمهاالصندوق)القروضالتلقائيةوالعاديةوالتعو

منذبدايةنشاطهاإلقراضيفيالعام  3187التسهيالتالتيقدمها ،بحصةبلغت4132وحتىنهايةعام

ة خالل تلك الفترة، تالها نصيب قروض تسهيل التصحيح  52.4 م  قد  في المائة من إجمالي القروض الم 

فيالمائة،ثم 11.1ماليةالحكومة،وبنسبةبلغت الهيكليبشقيهالخاصينبالقطاعالماليوالمصرفيوقطاع

فيالمائة،فيحينسجلتحصةالقروضالممنوحةفيإطارتسهيل 1.8تسهيلاإلصالحالتجاريبنحو

(قيمةوعددالقروضالتيحصلتعليهاكلدولةمنالدول4-فيالمائة.يبينالجدول)أ 3.7النفطنسبة

(التوزيعالنسبيألنواعالقروضخالل3روضالمقدمة.كمايبينالشكل)األعضاءموزعةحسبأنواعالق

 .4132 -3187الفترة
 
 
 
 
 



222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111144444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 التقرير ال�سنوي 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442014

11

 

33 

 

إلى المقدم للقرضالممتد  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،بالنسبة  78) مليوند.ع.ح 41بلغتقيمته

لليوندوالرأمريكي(م 4132و 4132شامليغطيعامي دعمبرنامجإصالحاقتصادي.  تعزيزبهدف،

صراعنتماالتفاقعلى.وضمعدالتالفقروالبطالةيخفتدعمالنموواالستثمار،و،واالستقراراالقتصادي

يناير 31-2)اللالفترةبينالحكومةالموريتانيةوبعثةالصندوقالتيزارتموريتانياخ البرنامجالمذكور

4132).  

 

إلى يتعلقبالقرضالمقدم اليمنية الجمهوريةوفيما حوالي، تعادلنحو 15.2بلغتقيمته  مليوند.ع.ح.

يهدفإلى،4132و 4132عامييغطيبرنامجإصالحاقتصاديشامل،لدعممليوندوالرأمريكي 321

بيئةاالقتصاديةالكليةلتحقيقمعدالتنمواقتصاديمستدامةتحقيقاالستقراراالقتصاديوالمالي،وتهيئةال

وتماالتفاقعلىعناصرالبرنامجالمنوهوشاملة، فضالً عن تعزيز االستدامة المالية في المدى المتوسط .

  .(4132مايو 7 -2)عنهمعبعثةالصندوقالتيزارتاليمنخاللالفترة

 

إلىرصيدالقروض ،4132خاللعام ،مهاالصندوقلدولهاألعضاءالتيقد الجديدة القروضقيمةبإضافة

،يصلإجماليقيمةالقروضالتيقدمهاالصندوقلدوله3187المقدمةمنذبدايةنشاطهاإلقراضيفيعام

ملياردوالرأمريكي.وقد 8.5مليارد.ع.ح.تعادلنحو 3.85إلىنحو ،4132حتىنهايةعام ،األعضاء

األعضاءاستفادتأرب الدول من دولة عشرة ع ، عددها والبالغ الصندوق، القروضالتيقدمها  381من

الفترة (3-أ)قرضاً. ويبين الجدول  خالل المستفيدة وذلكحسبالسنواتوالدول القروض، هذه تفاصيل

3187-4132. 

 

يضيةوالممتدة(فيمقدمةجاءتالقروضالتقليديةالتييقدمهاالصندوق)القروضالتلقائيةوالعاديةوالتعو

منذبدايةنشاطهاإلقراضيفيالعام  3187التسهيالتالتيقدمها ،بحصةبلغت4132وحتىنهايةعام

ة خالل تلك الفترة، تالها نصيب قروض تسهيل التصحيح  52.4 م  قد  في المائة من إجمالي القروض الم 

فيالمائة،ثم 11.1ماليةالحكومة،وبنسبةبلغت الهيكليبشقيهالخاصينبالقطاعالماليوالمصرفيوقطاع

فيالمائة،فيحينسجلتحصةالقروضالممنوحةفيإطارتسهيل 1.8تسهيلاإلصالحالتجاريبنحو

(قيمةوعددالقروضالتيحصلتعليهاكلدولةمنالدول4-فيالمائة.يبينالجدول)أ 3.7النفطنسبة

(التوزيعالنسبيألنواعالقروضخالل3روضالمقدمة.كمايبينالشكل)األعضاءموزعةحسبأنواعالق

 .4132 -3187الفترة
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مليون 282.1 رصيدالتزاماتالقروضليصلإلىنحو وكمحصلةألنشطةاإلقراضخاللالعام،تراجع
فيالمائةمن 54يكي،وتمثلنحومليوندوالرأمر 2,061.8،تعادلحوالي4132فينهايةعامد.ع.ح.

بلغنحو برصيد مقارنة  223.3رأسالمالالمدفوع، عام فينهاية تعادلحوالي4131مليوند.ع.ح. ،
 منرأسالمالالمدفوع. 81مليوندوالرأمريكي،وتمثلنحو 2,500

 
 السحب والسداد على القروض

 
حوال عليها إجماليالسحبعلىالقروضالمتعاقد  21.1يبلغ خاللعام مقابل4132مليوند.ع.ح.، ،

.وفيالمقابل،قامتالدولالمقترضة،وبموجبجداولسداد4131مليوند.ع.حخاللعام 343.8حوالي
،تمثلأقساطقروضمقدمة4132مليوند.ع.ح.خاللعام 341.2استحقاقاتالقروض،بتسديدماقيمته
مليون 214القروضالقائمةفيذمةالدولاألعضاءالمقترضةنحوفيالسابق.وفيضوءذلك،بلغرصيد

 نحو تعادل  1,747د.ع.ح. أمريكي، دوالر وتمليون نحو الصندوق 24.4مثل رأسمال من المائة في
مليوندوالر 2,153مليوند.ع.ح.تعادلنحو 255.3.وذلكمقارنةبحوالي4132المدفوعفينهايةعام

 .4131فيالمائةمنرأسمالالصندوقالمدفوعفينهايةعام 54.2مثلنحووتأمريكي،
 

إلىأنرصيدالتعاقداتغيرالمسحوبقد  314مليوند.ع.ح.،تعادلنحو 84.4 بلغنحوتجدراإلشارة
مليوندوالر 347مليوند.ع.ح.تعادلنحو 82.3حوالي،مقابل4132مليوندوالرأمريكيبنهايةعام

(تفاصيلاألرصدةالمسحوبةوغيرالمسحوبةوالتزاماتالقروض1-يبينالجدول)أ .4131 عام فينهاية
 . 4132 -3187(تفاصليهاللفترة2 -،فيحينيبينالجدول)أ4132و 4131للدولالعربيةفيعامي

 القروض كنسبة من إجمالي اإلقراض  أنواع (: توزيع0الشكل )
 (4102 – 0343)خالل الفترة 
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 المشاورات مع الدول األعضاء
 

 عام خالل للصندوق اإلقراضي النشاط إطار ست4132في إيفاد تم الجمهوريةبعثات فنية لكل  من  ،

اإلسالميةالموريتانيةوجمهوريةمصرالعربيةوالجمهوريةاليمنيةوجمهوريةالسودانوالمملكةاألردنية

،وذلكإلجراءمشاوراتبشأنطلباتالحصولعلىقروضجديدة،ومتابعةالهاشميةوالجمهوريةالتونسية

 عليها المتفق اإلصالح برامج تنفيذ وذلكسير تقديمها، بقروضسبق والمدعومة الدول، بعضهذه مع

تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض. وفي هذا اإلطار قامت بعثات الصندوق بتقييم األوضاع 

االستفادة، وأوجه الصندوق موارد من االستفادة إمكانية ودراسة المعنية، بالدول والمالية االقتصادية

االقتصادية،وكذلكالوقوفعلىسيرتنفيذبرامجواالتفاقمعهاع لىبرامجإصالحتدعمتحقيقأهدافها

إلىأنهخاللهذهالبعثات،يقومالصندوقبتقديمأوجهمختلفةمناإلصالحالمتفقعليها. وتجدراإلشارة

 يلهذهالدول.المشورةالفنية،وإسداءالنصححولالسياساتاالقتصاديةعالوةعلىتوفيرالدعمالمال

 

يناير 31 -2خاللالفترة) للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةبالنسبةلبعثةالمشاوراتالتيأوفدهاالصندوق

اإلصالح4132 مسيرة لدعم قرضممتد، على الحصول الموريتانية لطلبالحكومة تلبية جاءت فقد ،)

ةبمايعززمناالستقراراالقتصاديويدعمالنمواالقتصادي،ومواصلةاالرتقاءبالسياساتالماليةوالنقدي

واالستثمار، ويخفض من معدالت الفقر والبطالة، فضالً عن أهمية هذه اإلصالحات لتعزيز الوضع المالي 

ْن من تلبية المطالب االجتماعية، ويسهم في مواجهة  كِّ للحكومة، من خالل توفير حيز مالي مناسب ي م 

 علىالصعيدينالداخليوالخارجي. تداعياتالصدماتالمختلفة

 

وفيضوءالمشاوراتالتيأجرتهاالبعثة،المنوهعنها،فقدتوصلتالتفاقمعالحكومةالموريتانيةحول

يغطيعامي اقتصاديشامل برنامجإصالح على4132و 4132عناصر المحافظة يستهدفالبرنامج .

النمولرفعم الفقر،وخلقفرصالعملاالستقراراالقتصاديالكلي،ودعم ستوياتالمعيشةوتخفيفحدة

تحقيقمجموعةمناألهدافالرئيسيةخاللالعام 4132المنتج.تضمنبرنامجاإلصالحالمتفقعليهلعام

 المذكور،تمثلتفي:

 

-  الحقيقيفيحدود المحلياإلجمالي الناتج في نمو على 5.1تحقيقمعدل بالتركيز وذلك فيالمائة،

 اعاتالواعدةمثلقطاعاتالزراعةوالصناعاتالتعدينيةوالصيد.القط

 فيالمائة. 2.1احتواءمعدلالتضخمفيحدود -

والبالغ 4131احتواءنسبةالعجزفيالحسابالجاريلميزانالمدفوعاتعندمستواهالمسجلفيعام -

 فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجمالي. 41

ال - من االحتياطيات السلعتعزيز من الواردات لتغطية يكفي بما المركزي البنك لدى األجنبية عملة

 شهر.أ 2والخدماتلمدة
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ولتحقيقهذهاألهداف،التزمتالحكومةبتنفيذحزمةمنالسياساتواإلجراءات،فيمجالالسياساتالمالية

ميزانوالنقدية، فضالً عن مجموعة من اإلجراءات المتعلقة بالمعامالت الخارجية، تر ميلتحسينوضع

المدفوعات،وتعزيزاالحتياطياتالرسميةمنالعملةاألجنبية.كماالتزمتبتنفيذمجموعةمناإلصالحات

وافق وقد وتطويرالقطاعالماليوالمصرفي. العامة، المالية إدارة بتحديثورفعكفاءة المتعلقة الهيكلية،

بمب لموريتانيا قرضممتد تقديم الصندوقعلى  41لغ المشار اإلصالح برنامج لدعم د.ع.ح. ليهإمليون

التوقيععلىاتفاقيةالقرض،على بعدمليوند.ع.ح. 31أعاله،وتمسحبالدفعةاألولىمنالقرضبمبلغ

أنيتمسحبالمبلغالمتبقيمنالقرضالمذكورعلىدفعتينبعدوقوفالصندوقعلىحسنسيرتنفيذ

 البرنامجالمتفقعليه.

 
(،جاءت4132فبراير 5 -4خاللالفترة) جمهورية مصر العربيةوفيمايتعلقببعثةالمتابعةالتيزارت

تلبيةلطلبالحكومةالمصريةإيفادبعثةللوقوفعلىسيرتنفيذبرنامجاإلصالحفيقطاعماليةالحكومة

يدعمالمتفق عليه بين الجانبين، تمهيداً لسحب الدفعة األخيرة من قرض تسه الذي الهيكلي التصحيح يل

البرنامج المنوه عنه. وتبين للبعثة أن السلطات المصرية أحرزت تقدماً في تنفيذ عناصر البرنامج، حيث 

 منقامتباتخاذ لتعزيزالرقابة عدد فيإطارجهودها الموحد يتعلقبتفعيلحسابالخزينة التدابيرفيما

كمانفذتاجراءاتلرفعكفاءةنظاممعلوماتإدارةماليةالحكومة، الماليةوربطعملياتالموازنةالعامة،

جاءتكدعموتعزيزلماتمتنفيذهمنقبلفيهذاالمجال،باإلضافةإلىاستحداثشعبةاالستثماراتالعامة

الدوليداخلاإلدارةالمركزيةللموازنةالعامةلتعزيزالتنسيقبينوزارةالماليةووزارةالتخطيطوالتعاون

الحكومي. نفقاتاالستثمار كفاءة بهدفرفع وتنفيذها االستثمارية بالخطة يتعلق تم فيما ذلك، فيضوء

منمبلغقرضتسهيل تنفيذ البرنامج المنوه عنه مرضياً، وعليه قامت مصر بسحب الجزء المتبقياعتبار

  لمذكور.مليوند.ع.ح.(الذييدعمالبرنامجا 32.5التصحيحالهيكلي)حوالي

 
(، استجابةً لطلب الحكومة 4132مايو 7 - 2خاللالفترة) الجمهورية اليمنيةكمازارتبعثةمنالصندوق

اليمنية االستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض ممتّد، لدعم جهود اإلصالح االقتصادي والمالي، 

النمواالقتصادي،منأجلمواجهةالتحدياتاالقتصا ديةالمتعلقةبارتفاعالعجزفيميزانوتسريعوتيرة

والظروفالتي الموازنة العامة. من جهة  أخرى، تضمنت مهام البعثة المذكورة  أثرتعلىالمدفوعات،

ل، المدعوم بموارد القرض العادي القائم بذمة  مِّ ك  الوقوف على سير تنفيذ عناصر برنامج اإلصالح المالي الم 

 فعةالثانيةواألخيرةمنهذاالقرض.اليمن، وذلك تمهيداً لسحب الد

 

بالنسبةلطلبالقرضالممتد،توصلتالبعثةإلىاتفاقمعالحكومةاليمنيةعلىبرنامجإصالحاقتصادي

يتمدعمهبالقرضالمطلوب.واستهدفالبرنامجالمتفقعليهتحقيقاالستقرار 4132و 4132يغطيعامي

قتصادية الكلية لتحقيق معدالت نمو اقتصادي مستدامة وشاملة، فضالً االقتصاديوالمالي،وتهيئةالبيئةاال
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 فيالمائة. 1قيللناتجالمحلياإلجماليفيحدودتحقيقمعدلنموحقي -

 فيالمائة. 1احتواءمعدلالتضخمفيحدود -

-  لنسبة ليصل المدفوعات لميزان الجاري الحساب المحلي 4.3تخفيضعجز الناتج من المائة في

 اإلجمالي.

ةالوارداتمنالسلعالمحافظةعلىاالحتياطياتمنالعملةاألجنبيةلدىالبنكالمركزيبمايكفيلتغطي -

 أشهر. 2والخدماتلمدة

 

بتنفيذحزمةمناإلصالحاتلتحسينوتبسيطاإلجراءات التزمتالحكومةاليمنية األهداف، ولتحقيقهذه

الضريبية،وزيادةكفاءةالتحصيلمنأجلزيادةاإليراداتالضريبيةبمايعززمنوضعالموازنةالعامة.

بتعزي الحكومة التزمت وتخفيضمعدالتكما االقتصادي النمو لدعم واالجتماعية االستثمارية النفقات ز

والمحافظةالفقر.فيجانبالسياسةالنقدية،اعتزمتالحكومةتبنيسياسةحذرةتمكنمناحتواءالتضخم

 ،معتخفيضاستدانةالحكومةمنالبنكالمركزيفيإطارتمويلالعجزالمالي.علىاستقرارسعرالصرف

فيإدارةالماليةالعامةوالخدمة باإلضافةإلىذلك،التزمتالحكومةبتنفيذحزمةمناإلصالحاتالهيكلية

إلىاليمنبمبلغ المدنيةوالقطاعالمالي. وافقالصندوقعلىتقديمقرضممتد مليوند.ع.ح. 15.2وقد

األولىمن اليمنبسحبالدفعة حيثقام عنه، البرنامجالمنوه القرض)لدعم مليون 37.45حواليمبلغ

(بعدالتوقيععلىاالتفاقية،وسيتمسحبالمبلغالمتبقيعلىدفعتينبعدوقوفالصندوقعلىحسند.ع.ح.

 سيرتنفيذالبرنامجالمتفقعليه.

 
ك مِّلْ أمابالنسبةلسيرتنفيذبر بعثةأن،فقدتبينللالمدعومبمواردالقرضالعادي نامج اإلصالح المالي الم 

الحكومةاليمنية،تمكنتمنأحرازتقدمفيتنفيذالسياساتواإلجراءاتالمتضمنةفيالبرنامجالمتفقعليه،

حصيلة تعزيز بغية والجمارك، الضرائب إدارتي وترقية لتحسين اإلجراءات من عدد تطبيق تم حيث

اءاتالراميةلضبطاإلنفاقالحكومي.اإليراداتغيرالنفطية،كماقامتالحكومةبتنفيذمجموعةمناإلجر

إلى باإلضافة التضخم. واحتواء لضبطالسيولة النقدية، إجراءاتفيجانبالسياسة كذلكنفذتالحكومة

القيامبإصالحاتهيكليةلرفعكفاءةقطاعماليةالحكومة،وترقيةالبنيةالتحتيةللقطاعالماليوالمصرفي.

تموفي ضوء ما تقدم، وأخذاً باال عليه، المتفق البرنامج لتنفيذ اليمنية الحكومة بذلتها التي الجهود عتبار

 34.5اعتبار تنفيذ البرنامج المنوه عنه مرضياً، وتم سحب الدفعة الثانية واألخيرة من القرض، والبالغة 

 مليوند.ع.ح.
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تحقيق إليه المشار البرنامج تضمن السياق، هذا وفي المتوسط. المدى في المالية االستدامة تعزيز عن

 ،والذييمثلالمرحلةاألولىمنالبرنامج:4132األهدافالرئيسيةالتاليةخاللعام

 

 فيالمائة. 1قيللناتجالمحلياإلجماليفيحدودتحقيقمعدلنموحقي -

 فيالمائة. 1احتواءمعدلالتضخمفيحدود -

-  لنسبة ليصل المدفوعات لميزان الجاري الحساب المحلي 4.3تخفيضعجز الناتج من المائة في

 اإلجمالي.

ةالوارداتمنالسلعالمحافظةعلىاالحتياطياتمنالعملةاألجنبيةلدىالبنكالمركزيبمايكفيلتغطي -

 أشهر. 2والخدماتلمدة

 

بتنفيذحزمةمناإلصالحاتلتحسينوتبسيطاإلجراءات التزمتالحكومةاليمنية األهداف، ولتحقيقهذه

الضريبية،وزيادةكفاءةالتحصيلمنأجلزيادةاإليراداتالضريبيةبمايعززمنوضعالموازنةالعامة.

بتعزي الحكومة التزمت وتخفيضمعدالتكما االقتصادي النمو لدعم واالجتماعية االستثمارية النفقات ز

والمحافظةالفقر.فيجانبالسياسةالنقدية،اعتزمتالحكومةتبنيسياسةحذرةتمكنمناحتواءالتضخم

 ،معتخفيضاستدانةالحكومةمنالبنكالمركزيفيإطارتمويلالعجزالمالي.علىاستقرارسعرالصرف

فيإدارةالماليةالعامةوالخدمة باإلضافةإلىذلك،التزمتالحكومةبتنفيذحزمةمناإلصالحاتالهيكلية

إلىاليمنبمبلغ المدنيةوالقطاعالمالي. وافقالصندوقعلىتقديمقرضممتد مليوند.ع.ح. 15.2وقد

األولىمن اليمنبسحبالدفعة حيثقام عنه، البرنامجالمنوه القرض)لدعم مليون 37.45حواليمبلغ

(بعدالتوقيععلىاالتفاقية،وسيتمسحبالمبلغالمتبقيعلىدفعتينبعدوقوفالصندوقعلىحسند.ع.ح.

 سيرتنفيذالبرنامجالمتفقعليه.

 
ك مِّلْ أمابالنسبةلسيرتنفيذبر بعثةأن،فقدتبينللالمدعومبمواردالقرضالعادي نامج اإلصالح المالي الم 

الحكومةاليمنية،تمكنتمنأحرازتقدمفيتنفيذالسياساتواإلجراءاتالمتضمنةفيالبرنامجالمتفقعليه،

حصيلة تعزيز بغية والجمارك، الضرائب إدارتي وترقية لتحسين اإلجراءات من عدد تطبيق تم حيث

اءاتالراميةلضبطاإلنفاقالحكومي.اإليراداتغيرالنفطية،كماقامتالحكومةبتنفيذمجموعةمناإلجر

إلى باإلضافة التضخم. واحتواء لضبطالسيولة النقدية، إجراءاتفيجانبالسياسة كذلكنفذتالحكومة

القيامبإصالحاتهيكليةلرفعكفاءةقطاعماليةالحكومة،وترقيةالبنيةالتحتيةللقطاعالماليوالمصرفي.

تموفي ضوء ما تقدم، وأخذاً باال عليه، المتفق البرنامج لتنفيذ اليمنية الحكومة بذلتها التي الجهود عتبار

 34.5اعتبار تنفيذ البرنامج المنوه عنه مرضياً، وتم سحب الدفعة الثانية واألخيرة من القرض، والبالغة 

 مليوند.ع.ح.
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 استهدفتالوقوفعلى،(4132يونيو 45-44خاللالفترة) جمهورية السودانوبالنسبةللبعثةالتيزارت

سير تنفيذ برنامج اإلصالح في قطاع مالية الحكومة المدعوم بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي، تمهيداً 

وت القرضالمذكور. من الثانية الدفعة أ أنبي ن للبعثة لسحب السودانية تنفيذ حرزت تقدماً فيالحكومة

عليه،حيثغطتاإلصالحاتالمنفذةجوانب لمتفقا اإلصالح برنامج المتضمنةفي واإلجراءات السياسات

و اإلطار هذا فعالية لرفع الحكومية الموازنة إلعداد العام باإلطار ترتبط تخصيصمختلفة عملية ربط

كماغطتاإلجراءاتبعضالجوانب .لسياسةالحكوميةلواألولوياتاالستراتيجيةهدافاألالمواردالماليةب

عددعمليةتنفيذالموازنةوتطويرإدارةالسيولة،باإلضافةإلىتنفيذمنأجلترقيةالنظامالمحاسبيلتطوير

علىتمتالموافقةالمنظومةالمعلوماتيةللماليةالعامة.علىضوءذلك،اإلجراءاتالتيتتعلقبتطوير من

،بعدتسويةالمتأخراتمليوند.ع.ح. 1.1الدفعةالثانيةمنالقرضالمشارإليهوالبالغةسحبقيامالسودانب

 تجاهالصندوق.

 
 إلى الصندوق ) المملكة األردنية الهاشميةبخصوصبعثة الفترة  48-41خالل تمثلت4132نوفمبر ،)

مهمتهافيالوقوفعلىسيرتنفيذبرنامجاإلصالحاالقتصاديالمدعومبمواردالقرضالممتدالقائمبذمة

 خاللعام كذلكاالتفاقعلىبرنامج ، تمهيداً لسحب4132األردن، القرضالمذكور، من الثانية الدفعة

كمِّل لعام  ، أن السلطات األردنية أحرزت تقدماً في تنفيذ نه.وتبينللبعثة،فيإطارالبرنامجالمنوهع4132م 

،وهوماانعكس4132السياساتواإلجراءاتالمتضمنةفيبرنامجاإلصالحاالقتصاديالمتفقعليهلعام

للعامع البرنامج في الموضوعة األهداف مع منسجمة جاءت حيث الكلية، االقتصادية التطورات لى

 المذكور،والمتعلقةبالنمواالقتصاديوالتضخمواألوضاعالماليةالداخليةوالخارجية.

 
حصيلة ،بتنفيذإجراءاتضريبيةأدتإلىزيادة4132فيهذاالسياق،قامتالحكومةاألردنية،خاللعام

اإليرادات المالية، كما تم بذل جهود في جوانب تشريعية إلصدار عدد من القوانين المالية. من جانب  آخر، 

تبنىالبنكالمركزياألردنيسياسةنقديةتيسيريةمنخاللتخفيضأسعارالفائدة،لتخفيضكلفةاالئتمان

فيالقطاعاتالمنتجةبهدفحفزالنمووتوفير وتوجيههألنشطةالقطاعالخاصالمختلفة،وتعزيزاالستثمار

اإلصالحاتفيقطاعيالطاقةوالمياه، منها كذلكقامتالحكومةبتنفيذإصالحاتهيكلية، فرصالعمل.

نف ذة في قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي. وعليه، تم اعتبار تنفيذ الجزء  واإلصالحات الم 

 1.712مرضياً، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض، والبالغة  4132يغطيعاماألولمنالبرنامجالذي

 مليوند.ع.ح.

 

كمِّل يغطي عام  ،4132كما توصلت البعثة إلى اتفاق مع الحكومة األردنية حول برنامج إصالح اقتصادي م 

إلىإصالحاتهيكلية، إضافة تستهدفالحفاظ يتضمنحزمةمنالسياساتواإلجراءاتالماليةوالنقدية،

مرتفعة اقتصادي نمو معدالت وتحقيق المحرزة، اإليجابية النتائج وتعزيز المحققة، المكتسبات على

والمساعدات المنح على لتخفيضاالعتماد الذاتية الموارد وتعبئة منتجة، فرصعمل وخلق ومستدامة،

 

38 

لتحقيقتضمنوتلفة.الخارجية،ورفعمنعةاالقتصادوتقليصانكشافهإزاءالصدماتالمخ كمِّ البرنامجالم 

،تمثلتفيمايلي:4132مناألهدافالرئيسيةخاللعاماًعدد



.4132فيالمائةخاللعام2.1تحقيقمعدلنموفيالناتجالمحلياإلجماليباألسعارالثابتةفيحدود -

ر.فيالمائةبنهايةالعامالمذكو1.1المحافظةعلىمعدلالتضخمفيحدود -

-  فيحدود المساعداتالخارجية( المدفوعات)متضمناً الحسابالجاريلميزان عجز في7.3حصر

المائةمنالناتجالمحلياإلجماليخاللالعامالمذكور.

المحافظةعلىمستوىاحتياطياتمنالعمالتاألجنبيةي مكِّنمنتغطيةالوارداتمنالسلعوالخدمات -

مالمنوهعنه.شهراًخاللالعا5.2لمدى



إلى بتطبيقحزمةمنالسياساتالماليةوالنقديةإضافة األردنية التزمتالحكومة األهداف، ولتحقيقهذه

.4132تنفيذإصالحاتهيكليةخاللالعام



زارتا التي للبعثة بالنسبة )لجمهورية التونسيةأما الفترة خالل (،4132يناير4-4132ديسمبر41،

ف برنامجياإلصالحفيالقطاعالماليوالمصرفيوقطاعماليةتمثلتمهامها يالوقوفعلىسيرتنفيذ

الحكومة،المتفقعليهمامعالحكومةالتونسية،والمدعومينبقرضيتسهيلالتصحيحالهيكليالقائمينبذمة

 فيالبروتونس. نفذتاإلجراءاتوالسياساتالمتضمنة التونسية الحكومة أن للبعثة نامجينبصورةتبي ن

مليوند.ع.ح.من5.1مرضية،بماي مكِّنالدولةمنسحبالدفعاتالمتبقيةمنمبالغالقرضينالمذكورين)

و والمصرفي المالي القطاع في الهيكلي التصحيح مالية31قرضتسهيل لقطاع بالنسبة د.ع.ح. مليون

الحكومة(.


والم المالي القطاع في اإلصالح لبرنامج بالنسبة )نوفمبر الفترة غطى الذي نوفمبر–4131صرفي،

4132 الحكومة قامت عنهب(، المنوه البرنامج إطار في جهود األجنبيبذل الصرف سوق كفاءة لرفع

بالنقد الصرفالمحلي سوق التعامالتفي مخاطر التحوطضد أدوات استخدام شروط بتيسير وتعميقه

يتعلقبسياسةسعرالصرفالمتبعة،وكذلكتعزيزالتنسيقبيناألجنبي،وتعزيزالشفافيةوالحوكمةفيما

اإلداراتداخلالبنكالمركزيالمعنيةبالسياسةالنقديةوالتمويلالخارجيلتطويرإدارةالسيولةوعمليات

النقداالجنبي.


يتعلقببرنامجاإلصالحفيقطاعماليةالحكومة،الذيغطىعام فيما يقعددمنتطب،فقدتم4132أما

ل الضريبية السياسة مجال في وتقليصاإلجراءات الضريبية، القوانين وتوحيد الضريبية، القاعدة توسيع

الضريبيةمن اإلدارة تنفيذاجراءاتلتحسينكفاءة تم كما اإلعفاءاتوالحوافزوتحقيقالعدالةالضريبية.

 عخالل المترتبة وتقليصاألعباء اإلدارية اإلجراءات والتحصيل،تبسيط الرقابة مهام فعالية ورفع نها،
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لتحقيقتضمنوتلفة.الخارجية،ورفعمنعةاالقتصادوتقليصانكشافهإزاءالصدماتالمخ كمِّ البرنامجالم 

،تمثلتفيمايلي:4132مناألهدافالرئيسيةخاللعاماًعدد



.4132فيالمائةخاللعام2.1تحقيقمعدلنموفيالناتجالمحلياإلجماليباألسعارالثابتةفيحدود -

ر.فيالمائةبنهايةالعامالمذكو1.1المحافظةعلىمعدلالتضخمفيحدود -

-  فيحدود المساعداتالخارجية( المدفوعات)متضمناً الحسابالجاريلميزان عجز في7.3حصر

المائةمنالناتجالمحلياإلجماليخاللالعامالمذكور.

المحافظةعلىمستوىاحتياطياتمنالعمالتاألجنبيةي مكِّنمنتغطيةالوارداتمنالسلعوالخدمات -

مالمنوهعنه.شهراًخاللالعا5.2لمدى



إلى بتطبيقحزمةمنالسياساتالماليةوالنقديةإضافة األردنية التزمتالحكومة األهداف، ولتحقيقهذه

.4132تنفيذإصالحاتهيكليةخاللالعام



زارتا التي للبعثة بالنسبة )لجمهورية التونسيةأما الفترة خالل (،4132يناير4-4132ديسمبر41،

ف برنامجياإلصالحفيالقطاعالماليوالمصرفيوقطاعماليةتمثلتمهامها يالوقوفعلىسيرتنفيذ

الحكومة،المتفقعليهمامعالحكومةالتونسية،والمدعومينبقرضيتسهيلالتصحيحالهيكليالقائمينبذمة

 فيالبروتونس. نفذتاإلجراءاتوالسياساتالمتضمنة التونسية الحكومة أن للبعثة نامجينبصورةتبي ن

مليوند.ع.ح.من5.1مرضية،بماي مكِّنالدولةمنسحبالدفعاتالمتبقيةمنمبالغالقرضينالمذكورين)

و والمصرفي المالي القطاع في الهيكلي التصحيح مالية31قرضتسهيل لقطاع بالنسبة د.ع.ح. مليون

الحكومة(.


والم المالي القطاع في اإلصالح لبرنامج بالنسبة )نوفمبر الفترة غطى الذي نوفمبر–4131صرفي،

4132 الحكومة قامت عنهب(، المنوه البرنامج إطار في جهود األجنبيبذل الصرف سوق كفاءة لرفع

بالنقد الصرفالمحلي سوق التعامالتفي مخاطر التحوطضد أدوات استخدام شروط بتيسير وتعميقه

يتعلقبسياسةسعرالصرفالمتبعة،وكذلكتعزيزالتنسيقبيناألجنبي،وتعزيزالشفافيةوالحوكمةفيما

اإلداراتداخلالبنكالمركزيالمعنيةبالسياسةالنقديةوالتمويلالخارجيلتطويرإدارةالسيولةوعمليات

النقداالجنبي.


يتعلقببرنامجاإلصالحفيقطاعماليةالحكومة،الذيغطىعام فيما يقعددمنتطب،فقدتم4132أما

ل الضريبية السياسة مجال في وتقليصاإلجراءات الضريبية، القوانين وتوحيد الضريبية، القاعدة توسيع

الضريبيةمن اإلدارة تنفيذاجراءاتلتحسينكفاءة تم كما اإلعفاءاتوالحوافزوتحقيقالعدالةالضريبية.

 عخالل المترتبة وتقليصاألعباء اإلدارية اإلجراءات والتحصيل،تبسيط الرقابة مهام فعالية ورفع نها،
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نظام لترقية ب ذلتجهود كذلك الضرائب. إدارة قدراتموظفي جانبرفع إلى البيانات، قواعد وتطوير

منخاللتوسيعنطاقالتطبيقالتجريبيلمنهجالموازنةالمعتمدةعلىالنتائجوتطويرنظام الموازنةالعامة

فضلالممارساتالعالمية،بهدفتحسيناإلطارالمؤسسيإلعدادوتنفيذالموازنةالحسابات الحكومية وفقاً أل

 العامةوضمانتخصيصالمواردالحكوميةللقطاعاتذاتاألولوية.

 

 المتأخرات
 

تعتبر الدولة المقترضة متأخرة متى ما تجاوزت مدة التأخير فترة اثنتي عشرة شهراً في سداد استحقاقات 

 .للتأخرفيالسداد ثالثحاالت هناك 4132بحسبالموقفالماليبنهايةديسمبرو ذمتها.القروضالقائمةب

تانمنالسنةالسابقةوهماجمهوريةالصومالالفيدراليةوالجمهوريةالعربيةالسورية،راثنتانمنهامستم

مليون 83حوالي بلغمجملالمتأخراتللحاالتالثالث هيجمهوريةالسودان.و 4132سنةلوحالة مستجّدة 

مليوند.ع.ح،وفوائدمتراكمةبحوالي 23.5د.ع.ح،تتكونمنأقساطقروضمتأخرةالسدادبمامجموعه

 مليوند.ع.ح. 47.5
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31 

 HIPCالمساهمة في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل 
 

ولعاليةالمبادرةالمعززةللدبلغإجمالياإلعفاءاتالمقدمةمنالصندوقللدولالعربيةالمشمولةفيإطار

 الدخل منخفضة HIPCالمديونية مجموعه ما ،6,328 حوالي يعادل )ما عربيحسابي 47ألفدينار

 أمريكي(، دوالر القمرمليون جزر وجمهورية الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية من حيثاستفادتكل

علىالنحوالتالي:المتحدةمنإعفاءاتالصندوق،فياإلطارالمنوهعنه،



)اس رقم المحافظين مجلس قرار إلى 3تناداً لسنة )4111 استفادت الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،

 يتضمنوذلكمنخاللنوعينمناإلعفاءات،،ألفدينارعربيحسابي6,206بإعفاءاتبلغمجموعها

امجإعفاءجزئيمنبرن،وذلكوفق4111يونيو11فيقائمةالإعفاءاتمحّددةمنالمديونيةالنوعاألول

من بدءاً ولغايةاستحقاقآخراألقساطفيالتاريخالمذكور،أقساطأصلالقروضوالفوائدعنداستحقاقها

 4118أكتوبر إلى الحاضرة بالقيمة مقاساً المعفاة األقساط مجموع ووصل عربي12331. دينار ألف

النوعأماخاضعةللتخفيضبموجبالمبادرة.منالمديونيةالتيكانتفيالمائة21حسابي،شّكلتنسبة

أكثرتيسيراًفيإطارتمالثانيمناإلعفاءاتالتيوفرهاالصندوقلتخفيفعبءالمديونية،فقد قرض ممتد 

هقدم الصندوقلموريتانيا 4112سنة إعفاءاتمناستحقاقاتأقساطالفائدةتو، القسط،ضمن من وجزء

وعلى،إطارهذاالقرضيففيالمائة12أدىإلىتوفيرعنصرهبةبنحووبما،األخيرمنأصلالقرض

التيامتدتلسبعسنوات. سداده المبادرةمدىفترة الشقالثانيمن فيإطار وبلغتاإلعفاءاتالمقدمة

ألفدينارعربيحسابي.12115

 

استفادت نيةالتيكانتقائمةً،ووصلمنبرنامجإعفاءاتمحّددةمنالمديوجمهورية القمر المتحدةكما

ألفدينارعربيحسابي،وذلكاستناداًإلىقرارمجلس344مجموعاإلعفاءاتالمقدمةلهاحتىاآلنإلى

( 2المحافظينرقم لسنة ويعملالصندوقعلى،4133( الذيأتاحكذلكالمشاركةفيإعفاءاتإضافية،

.فيالمائة 12تيسيراًيوفرعنصرهبةبنحوتقديمقرض ممتدأكثربشأناستكمالالمشاورات



 لشعب الفلسطينياإلنساني لدعم التخصيصات 
 

لشعبالفلسطيني،اإلنسانيلدعمليساهمصندوقالنقدالعربيفيالجهدالجماعيللهيئاتالماليةالعربيةل

طاروافقمجلسوبهذااإل.4114منصافيالدخلالسنويمنذالعامفيالمائة31وذلكبتخصيصنسبة

بتاريخالجمهوريةالتونسيةفياجتماعهالسنويالسابعوالثالثينفي4132(لسنة8المحافظينبقرارهرقم)

دينارعربيحسابي)مامليون4.7نحوبلغتقيمته،الذيثانيعشرالتخصيصالعلى4132أبريل17

تخصيصاتاالثنيعشرالتيأقرهامجلسمليوندوالرأمريكي(.ووصلبذلكمجموعال31يعادلحوالي

يعادلحواليمليون12حواليلشعبالفلسطينيإلىاإلنسانيللدعملالمحافظين دينارعربيحسابي)ما

مليوندوالرأمريكي(.153.4
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41 

لىبناًء ع ،يعتمد مكونات البرامج التي يوّجه الدعم لهاكماتجدراإلشارة،إلىأنمجلسالمديرينالتنفيذيين

منهجيّة متفق  عليها مع صندوق األقصى بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية وتتمثل بمشاركة معالي محافظ 

فلسطين لدى صندوق النقد العربي بالتوصية بالقطاعات التي تشّكل اإلطار العام لبرامج ومكونات المشاريع 

م الالزم التنسيق باالعتبار يأخذ وبما تخصيص، لكل تنفيذها العربيةالمقترح الهيئاتالمالية محافظي ع

األخرىمنجهةومعصندوقالنقدالعربيوصندوقاألقصىمنجهةأخرى،وبحيثتتكاملالمشاريع

جه الدعم لها و لشعبالفلسطيني.اإلنسانيللدعملذاتاألولوية يلخص الجدول أدناه مكونات البرامج التي و 

م عشرالتياعتمدها مامنالتخصيصاتاالثنا التييبلغمجموعها جلسالمديرينالتنفيذيينبالصندوق،

ويتضحمنهأنمكونقطاعالتعليميستحوذعلىالجزءاألكبر مليوندوالرأمريكي. 321.2يعادلحوالي

 منمجملالتخصيصات. فيالمائة 17منالتخصيصاتحيثرصدلهنحو

 

 (0الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إجمالي التخصيصات 
االثني عشر حتى

 31 ديسمبر 2014

55.4003.00058.400دعم قطاع التعليم

11.6001.50013.100تأمين الخدمات الصحية

23.8000.50024.300دعم المؤسسات والجمعيات األهلية

44.1008.00052.100التنمية الريفية والتمكين االقتصادي

5.500        -5.500حماية المباني وتطوير المناطق التاريخية
153.400  140.40013.000المجموع )مليون دوالر أمريكي(

34,004    31,1972,807المجموع )ألف دينار عربي حسابي(

مكونات البرامج

مليون دوالر أمريكي

التخصيص 
الثاني عشر 
لسنة 2014

التخصيصات 
اإلحدى عشر حتى 
31 ديسمبر 2013
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 النشاط االستثماري 
 

تفاقيةاالتبرالنشاطاالستثماريأحداألنشطةالرئيسيةفيالصندوقبحكماألهدافوالمهامالتيحددتهايع

والقراراتالتيأصدرهامجلسالمحافظينومجلسالمديرينالتنفيذيينالتيوضعتالسياسةالعامةللنشاط

 االستثماري.

 

لسياسةاالستثماروالضوابطوالمعاييرالرئيسيةحددتقراراتمجلسالمديرينالتنفيذيينالخطوطالعامة

لتنفيذالسياسةوإدارةاالستثماراتالمختلفة،حيثيتبعالصندوقسياسةاستثماريةمحافظةومتوازنةتعتمد

توزيعالمخاطرا ترتكزالعلىمبدأ ستثماريةالمختلفةوتنسجممعطبيعتهكمؤسسةماليةإقليميةحكومية.

االستثم السياسات معايير أربعة على ارية والسيولة :هيرئيسية كأولوية المستثمرة األموال قيمة حماية

ثمتحقيقأقصىعائدمتاحعلىأساسأفقزمنيسنويمعالمحافظةعلىحدودمخاطر ،وحريةالتحويل

 لي.ستثماراتعلىالمستوىالكالالمحافظاالستثماريةضمنالمستوىالمقبولالذييحققحمايةقيمةا

 

لدىالصندوقمنرأسالمالواالحتياطياتلحين المجتمعةيتضمنالنشاطاستثمارالمواردالماليةالذاتية

بأنشطةت منأجلهاتوظيفها اإلقراضوا ،تفقواألهدافالتيأنشأ ستثماربالسنداتالعربيةضمنالومنها

فيسالالحدود المرسومة، بغرض تنميتها وفقاً لسياسة واستراتيجية ا يساهم دخل وتحقيق المعتمدة تثمار

تغطية نفقات الصندوق اإلدارية وتعزيز احتياطياته وموارده الذاتية. يشمل النشاط أيضاً عمليات التعاون مع 

 األعضاء العربية الدول العربية المالية المؤسسات هذهوكذلك من الودائع قبول عمليات تتضمن التي

إل باإلضافة واستثمارها لصالحاألطراف المالية واألوراق والسندات بالودائع استثمارية محافظ إدارة ى

 أطرافأخرىضمنالدولاألعضاءوالمؤسساتالماليةالعربية.

 

التوسعيةفي فيظلاستمرارأسعارالفوائدالمتدنيةالسائدةعلىالعمالتالرئيسيةوهيمنةالسياساتالنقدية

نخفاضأسعارصرفالعمالتالرئيسيةمقابلالدوالراألمريكيافةإلىباإلضا ،العديدمنالدولالرئيسية

او  النفطنخفاضأسعار العام لعنصر4132خالل أهمية بإعطاء المحافظ نهجه إتباع الصندوق واصل ،

تحقيق على العام خالل السائد واالستثماري االقتصادي المناخ ظل حرصفي كما الستثماراته، األمان

،باإلضافةئتماني عال  امناألمانعنطريقاالستثمارفيأدواتاستثماريةذاتتصنيف أقصىقدرمتاح

منالتصنيفاالئتمانيمع إلى التعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية عالمية واقليمية تتمتع بمستوى عال  

الصند ويقوم المستمرة. المراقبة طريق المؤسساتعن هذه ألوضاع المتابعة إجراءات بإدارةإتباع وق

ا المحافظ لالالمخاطر الرئيسية المخاطر على التركيز مع نشط بشكل فيسستثمارية المتمثلة تثمارات

 ئتمان.المخاطرالعمالتومخاطراومخاطرالسيولة،ومخاطرأسعارالفائدة،وستثمارات،المخاطرتركزا
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فيسالالحدود المرسومة، بغرض تنميتها وفقاً لسياسة واستراتيجية ا يساهم دخل وتحقيق المعتمدة تثمار

تغطية نفقات الصندوق اإلدارية وتعزيز احتياطياته وموارده الذاتية. يشمل النشاط أيضاً عمليات التعاون مع 

 األعضاء العربية الدول العربية المالية المؤسسات هذهوكذلك من الودائع قبول عمليات تتضمن التي

إل باإلضافة واستثمارها لصالحاألطراف المالية واألوراق والسندات بالودائع استثمارية محافظ إدارة ى

 أطرافأخرىضمنالدولاألعضاءوالمؤسساتالماليةالعربية.

 

التوسعيةفي فيظلاستمرارأسعارالفوائدالمتدنيةالسائدةعلىالعمالتالرئيسيةوهيمنةالسياساتالنقدية

نخفاضأسعارصرفالعمالتالرئيسيةمقابلالدوالراألمريكيافةإلىباإلضا ،العديدمنالدولالرئيسية

او  النفطنخفاضأسعار العام لعنصر4132خالل أهمية بإعطاء المحافظ نهجه إتباع الصندوق واصل ،

تحقيق على العام خالل السائد واالستثماري االقتصادي المناخ ظل حرصفي كما الستثماراته، األمان

،باإلضافةئتماني عال  امناألمانعنطريقاالستثمارفيأدواتاستثماريةذاتتصنيف أقصىقدرمتاح
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 ئتمان.المخاطرالعمالتومخاطراومخاطرالسيولة،ومخاطرأسعارالفائدة،وستثمارات،المخاطرتركزا
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استثما العربيمنمحفظة االستثماريةلصندوقالنقد للصندوقومحفظةتتكونالمحفظة الذاتية رالموارد

 1.18 ستثماراتمايعادلاستثمارمواردالودائعالمقبولةمنالدولاألعضاء،حيثبلغإجماليقيمةهذهاال

 .4132ملياردوالرأمريكيفينهايةالعام 32.55ملياردينارعربيحسابيأيمايعادلحوالي

 

  راأما بشكل فتتكون المحفظة فيستثمارات واستثمارات المصرفية الودائع في استثمارات من ئيسي

و المالية واألوراق تعددة. االسندات بلغتوستثمارات محدودة في صناديق استثمار االستراتيجيات الم 

اال مكوناتالمحفظة عام نهاية في  4132ستثمارية ف 17.2نسبة المائة ونسبةفي المصرفية، الودائع ي

51.5  المائة الفي في ونسبة المالية، المائة 3سنداتواألوراق االستراتيجيات في استثمار فيصناديق

تعددة.   الم 

 

ا سياسة االتنظم المعتمدة، االستثمار باألدوات المصارفالستثمار مع الودائع ومنها المختلفة ستثمارية

التي تضّم حالياً نحو  يداعالتجاريةالعربيةواألجنبيةالتيتقعضمنقائمةالمصارفالمعتمدةألغراضاإل

ختيارالمصارفوحدودالمصرفاً ومؤسسة مالية، حيث يتّم إعداد القائمة وفقاً للقواعد المعمول بها  314

عتمادها سنوياً من قبل مجلس المديرين التنفيذيين وتخضع للمراقبة المستمرة من خالل االتعامل معها، ويتّم 

 الماليةوتقييماتها الامتابعةأوضاعها أما يخصأدواتائتمانية. ستثمارفيالسنداتواألوراقالماليةالما

 عالية أدواتذاتجودة الصندوقعلى حيثفيحافظ  من والتقييم تنوعيو االئتمانيالسيولة حرصعلى

ّدرين و  فيالمائة 52نسبةعاليةمنالمحفظةتتراوحبين استثمارنتشارهم الجغرافي الواسع، حيث تّم االم ص 

الحكوميةعلى األقّل في إصدارات السندات واألوراق  فيالمائة 81الى وشبه الحكومية بمتوسطالمالية

عند ائتمانيمنقيمةالمحافظبدرجةتقييم فيالمائة 12.4لهذهالمحافظ،وحوالي AAبدرجة ائتمانيتقييم

 وأعلى. Aالفئة

 

تغيرات التي  واالستجابةلحدمنالمخاطرالقطريةجغرافياً ل االستثماراتتوزيع بهدفمنجانبآخر، للم 

 توجيه الصندوقفي استمر المالية، األسواق في والمؤسسات استثماراتهتطرأ الشرقاألقصى دول الى

منقيمةالمحفظةفيمنطقةالشرق فيالمائة 48نسبة االستثمارالماليةالدوليةواإلقليمية،حيثبلغحجم

 معالمؤسساتالماليةالدوليةواإلقليمية. فيالمائة 2.2ونسبة ،األقصى

 

  االستثماربلغ العربية بالدول المالية والسنداتواألوراق الودائع عربيحسابي 32338في دينار مليون

منإجماليقيمةاألموالالمستثمرة فيالمائة 11.33يمثلحواليبمامليوندوالرأمريكي 22722تعادل

مليوندوالر 42175تعادلمليوندينارعربيحسابي 221ادل،ويتضمنذلكمايع4132فينهايةعام

بالودائع وحو لدىأمريكيمستثمرة العربية، مليوندينارعربي 257اليالمصارفوالمؤسساتالمالية

لدولمليون دوالر أمريكي مستثمرة في السندات واألوراق المالية التي ت صدرها ا 42251ت عادل حسابي

 حيث من أما العربية. والشركات والمصارف السياسة االستثماراألعضاء فإن العربية، بالعمالت
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فيالودائعوالسندات لالستثمارجزءمناألموالالمتاحة باستثمارتسمح،وفقشروطمحددة، االستثمارية

الصندوقبالعمالتالعربية اراتاستثمواألوراقالماليةبعمالتالدولالعربيةالقابلةللتحويل،حيثبلغت

 .4132مليوندوالرامريكيبنهايةعام 12112مليوندينارعربيحسابيتعادل 517مايعادل

 

منحيث  االستثمارأما التيبلغتقيمتها العربية مليوندينارعربي 257فيالسنداتواألوراقالمالية

مليوندوالربالعامالسابق(مسجلةأعلى 2,171عام)مليوندوالرأمريكيبنهايةال 42251حسابيتعادل

مليون 32881 مليوندينارعربيحسابيتعادل 217مستوىلها،تتضمنإصداراتحكوميةبمامجموعه

أمريكيأيحوالي المتبقي االستثمارمنإجمالي فيالمائة 84دوالر الرصيد أما فيالسنداتالعربية،

فت مثل  فيالمائة 47مليوندوالرأمريكيأيحوالي 512يعادلربيحسابيمليوندينارع 351الغوالب

 االئتمانيفيسنداتصادرةعنمصارفومؤسساتعربيةغيرحكومية.أمامنحيثالتقييم استثمارات

منقيمتهامستثمرةفيسنداتحكومية فيالمائة 71للسنداتالحكوميةالعربيةفيالمحفظة،فإنمايعادل

فهيتمثلاستثمارفي فيالمائة 38وأعلى.أماالنسبةالمتبقيةوالبالغة Aبمستوى ائتمانيرجةتصنيفبد

ذاتتصنيف عربية بينالفئتين ائتمانيإصداراتحكومية Bو BBBأقليتراوحما بلغرصيدها ،51 

 .4132مليوندوالرأمريكيفينهايةعام 111يعادلسابيمليوندينارعربيح

 

اتخذمجلس،4134لعام اجتماعهللرغبةالتيأعربعنهامجلسالمحافظينفي استجابةلجديربالذكرإنها

قرا للصنـــدوق التنفيذيين )المديرين رقم 44ره ديسمبر فيشهر الذي تّم بموجبه زيادة وتنظيم  4134(

 االستثمار ،حيثتمتوسيعفئاتA تمانياالئفيالسنداتالحكوميةالعربيةالمصنفةتحتمستوىالتقييم

،وكذلكB االئتمانيالمقبولةلالستثماربالسنداتالحكوميةالعربيةلتضمفئةالتصنيف االئتمانيةالتقييمات

 االئتمانيتخصيصجزءمنمواردالصندوقالماليةالذاتيةلالستثمارفيالسنداتالحكوميةذاتالتصنيف

مليوندوالرأمريكي( 413حوالي ندينارعربيحسابي)مايعادلمليو 58بقيمة Bو BBBمابيندرجة

إلى زيادته  332الذيتم يعادل عربيحسابي)ما دينار مليون دوالر أمريكي( وفقاً لقرار  211مليون

ً حدوداً قصوى على 48/14/4132بتاريخ 2مجلسالمديرينالتنفيذيينرقم . كما وضع القرار األول أيضا

فيسنداتالدولةالواحدةمنمجموعةالدولاألعضاءالمصنفةضمنفئاتهذهالمجموعة راالستثماحجم

يعادلنسبة الدول فيالمائة 42بما منإجماليالحداألقصىللمواردالمخصصة،وساهمفيزيادةعدد

 سن االستثمارالمتاح في الحكومية ولبنانالتي تضّم حالياً كلٌّ من مصر والمغرب وتونس واألداتها ردن

 والبحرين.

 

الصندوقالمتزايد اهتمامفيأسواقالسنداتالحكوميةالعربيةليعكس االستثماريأتيقرارالمجلسحول

المشاركة زيادة طريق عن العربية السندات أسواق وتطوير دعم في ومساهمته مشاركته توسيع في

ذاتالتصني باالستثمار حيثيأتيذلك BBB االئتمانيففيإصداراتالسنداتللدولاألعضاء وأقل،

 ضمنجهودالصندوقالمستمرةفيتطويروتنميةاألسواق.
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فيمجالنشاطقبولالودائعمنالدولوالمنظماتالماليةالعربيةالذيجاءفيإطارالفقرة)ز(منالمادة

 من ا اتفاقيةالخامسة للصندوقومنها )تأسيسالصندوقوقراراتمجلسالمحافظين رقم لسنة3لقرار )

3172 ( رقم 2والقرار لسنة لدىالصندوق ،3171( أموالها من جزء إليداع العربية دعتالدول التي

 استخدامختيارياً وأرست عّدة قواعد من ضمنها عدم جواز ا المودعة لألموال تقديمالصندوق في لديه

 ألعضائه، المديرينخّصص جزء من موارد الصندوق لدعم هذا النشاوالقروض مجلس وأصدر ط.

األموال استثمارالتنفيذيين العديد من القرارات التي ت نظم إدارة هذا النشاط من حيث قبول الودائع وإدارة 

 )المودعة رقم القرار 8منها لعام )4131،   اعتمادالذييتضمن بصورة  اختياريةتطبيقمقرراتبازل

كما النشاط، هذا وحدود مخاطر إلدارة  الالزمةخّصصت الموارد المالية  كمرجعية لدعمامن حتياطياته

المودعين ثقة وتعزيز  االستثماركذلك تّم تحديد أدوات  .النشاط في االستثمارالمسموح النشاط لهذا بها

الودائع المصرفية والسندات واألوراق المالية باإلضافة إلى وضع أ سس محافظة في إدارة الموجودات 

 والمطلوبات.

 

تساتجدرا الىأنالصندوقيتمتعبمقوماتمتميزة الدولالمودعة،إلشارة فيتعزيزثقة فيمقدمتهاهم

  االستثماريةالسياسة ينتهجها التي األموال االستثماراتتعطي وزناً أكبر لسالمة المحافظة تتمتع كما

فيإد بجانبممارساته الصندوقالمالية مالءة بحكم كبيرة بضمانة لديه المودعة أنشطته  االستثماريةارة

 بصورة تتّسم بتقليل المخاطر.

 

 الصندوقبصورة تبناها التي تطبيقاتمقرراتبازل  اختياريةفيإطار محفظة مخاطر  استثمارإلدارة
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 ساهمت هذه الميزات مجتمعة في جذب الودائع من الدول العربية األعضاء، حيث سجل النشاط نمواً ملحوظاً 

يعادل 4132بلغحجمالودائعالمقبولةفينهايةالعامو .الماضيةخاللالسنواتالعديدة مليون 42878 ما
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ومخاطرهاوتطبيقاتهاالمحافظةساهمتبصورة االستثماراتيإدارةالجديربالذكرأنسياسةالصندوقف

فعالة في حماية قيمة األموال المستثمرة وسجلت أداًء إيجابياً مستقراً على المستوى الكلي لهذه االستثمارات، 

 

42 

سلةتدنيمستوياتأسعارالفائدةعلىالعمالتالرئيسيةومنهاالعمالتالمكونةل استمرارعلىالرغممن

وحدةحقوقالسحبالخاصة"الدوالراألمريكيواليورووالجنيهاإلسترلينيوالين"حيثحققتالمحفظة

عائداً على صافي األموال المستثمرة فاق مؤشرات الليبور لفترة ستة أشهر ومؤشر السندات  االستثمارية

 للقطاع سل ،سنوات 1-3الحكومية مكونات بأوزان المرجحة التضخم السحبومعدالت حقوق وحدة ة

 .4132الخاصةخاللالعام

 

باإلضافةالىذلك،واصلالصندوقإدارةمحافظاستثماريةبصورةمباشرةلجزءمنأموالبرنامجتمويل

وأموالصندوق المتخصصة، للمنظماتالعربية فيالحسابالموحد المجمعة واألموال العربية، التجارة

 االستثمار واستراتيجيةعلى الجزء المدار من اطراف خارجية، وفقاً لسياسة تقاعدالعاملينوكذلكاالشراف

دارةمباشرةمنقبلالصندوقواألموالالتييشرفالمعتمدة إلدارة كل منها. وبلغ متوسط حجم األموال الم  

يعادل الجهاتما نيابةعنهذه  281علىإدارتها  مع بالمقارنة 4132مليوندوالرأمريكيخاللالعام

 مليوندوالرامريكيخاللالعامالسابق. 111
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45 

  وق في مجال المعونة الفنيةنشاط الصند
 

عمليةرسموتنفيذ تطويرالالزمةلالقدرات يهدفنشاطالصندوقفيمجالالمعونةالفنيةإلىتعزيزوتقوية

و والمالية السياساتاالقتصادية األعضاءتنفيذ فيدوله بتوفيراإلصالحاتاالقتصادية الصندوق ويقوم .

ماليةالمعونةالفنيةفيالمجاالتذاتالصلةبأنشطتهمثلالسياسةالنقديةوسياسةسعرالصرفوسياسة

 والمصرفيالحكومة، المالي للقطاع التحتية البنية وتطوير االقتصادية، اإلحصاءات وأسواق ،وإعداد

السنداتالحكومية يوفر كما فيالمصارفالمركزيةالتدريبالصندوقفرص. العاملة الرسمية للكوادر

،ووزاراتالماليةواالقتصادفيالدولاألعضاء.ويقدمالصندوقالمساعدةوالدعمالفنيومؤسساتالنقد

 .خارجيين لدولهاألعضاءمنخاللإيفادبعثاتمشاوراتتضمأعضاءمنجهازهالفنيوبمشاركةخبراء

 

التيتمإطالقهاخالل مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات"فيإطاردوقالصن قدمه،ضمنهذاالتوج

الدعم للدول العربية في مجال العمل اإلحصائي حرصاً منه  ،بالتعاونمعصندوقالنقدالدولي 4131عام

اإلحصاءاتاالقتصادية تطوير هذه ،على في المالئمة الكلية السياساتاالقتصادية بلورة في ي ساهم  بما
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د ة للبيانات االقتصادية والمالية، وهي األجهزة اإلحصائية  ع  اإلحصائي في الدول العربية في الجهات الم 

االستبيا وتتضمن العربية. النقد ومؤسسات المركزية والبنوك المالية بالبيئةووزارات خاصة ناتأجزاء

القانونية والمؤسسية للجهات اإلحصائية، والمنهجيات اإلحصائية الم طب قة في عّدة مجاالت، وكيفية إعداد 

قامتفيالدولالعربية ونشر البيانات اإلحصائية. وقد بي نت نتائج االستبيانات أن معظم الجهات اإلحصائية

ن ظِّم و بتطوير اإلطار القانوني الم  اإلحصائي، للعمل على وقاميتعزعملت والبشرية، المادية مواردها ز

 بعضهابتطبيقأحدثالمنهجياتاإلحصائيةالدوليةفيعدةمجاالت.

 

إحصاءات الحسابات القومية في الجمهورية "وفي إطار هذه المبادرة، نظ م الصندوق ورشة عمل حول 

للعاملينفيالمؤسساتاإلحصائية،شاركفي 4132فبراير 5 -45خاللالفترة "اإلسالمية الموريتانية

تناولتالورشةموضوعاالنتقالمننظامالكوادراإلحصائيةالموريتانية.موظفاً وموظفة من  11الورشة

 لعام القومية  3111الحسابات لعام القومية الحسابات نظام القومية4117إلى الحسابات وإحصاءات ،

 الفصلية. كما نظ م الفترة خالل أبوظبي مدينة في عمل ورشة  45-41الصندوق حول 4132مارس

شاركفيهاكوادرإحصائيةمناألجهزةالمركزيةلإلحصاءمن "إحصاءات الحسابات القومية الفصلية"

عّدة دول عربية. غط ت الورشة مراحل إعداد البيانات والتقديرات الربع سنوية على أساس كل من نظام 

.ويتعاونالصندوقفيتنفيذمبادرةاإلحصاءات4117والنظامالجديدلعام 3111تالقوميةلعامالحسابا

شاركالصندوقبالبعثةو العربية "عربستات" مع عّدة جهات دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

التياستهدفتتوفير ،4132ديسمبر 45 -32المشتركةمعصندوقالنقدالدوليإلىموريتانياخاللالفترة
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خاصة السنوية، الحساباتالقومية إعداد منهجية الموريتانيحول للمكتبالوطنيلإلحصاء الفني الدعم

 مراحلإعدادمصفوفةالمدخالتوالمخرجات.

 

"مبادرة تطوير فيإطار لدولهاألعضاءواصلالصندوقنشاطهفيتقديمالمشورةالفنيةمنجهةأخرى،

ونظم االستعالم االئتماني"  االئتمانية المعلومات أنظمة تحسين إلى تهدف "مبادرة تطوير نظم التي

التيتهدفإلىالمساعدةعلىتطويرالبنيةالتشريعيةوالمؤسسية االقراض المضمون في الدول العربية"

اكرهوناتللحصولعلىالتمويل،وبوجهالتييمكناستخدامه ،التيتسمحبتوسيعنطاقاألصولالمنقولة

 والمتوسطة. للشركاتالصغيرة اإلطار،خاصبالنسبة معفيشاركالصندوق ففيهذا المشتركة البعثة

.وقدمتالبعثةالتوصياتالالزمة4132مؤسسةالتمويلالدوليةإلىالجمهوريةالتونسيةخاللشهريناير

 تالعالقة.بهذاالشأنالىالسلطاتالتونسيةذا

 

وتجدراإلشارةإلىأنهفيسياقهاتينالمبادرتين،نظمالصندوقبالتعاونمعمؤسسةالتمويلالدوليةوبنك

،ورشةعملحولتقويةالبنيةالتحتيةوإدارة4132سبتمبر 42-44خاللالفترة ،المغربفيمدينةالرباط

 لدولالبنيةالتحتيةللقطاعالماليفياأهميةتطويرركزتالورشةعلىتوضيح ،المخاطرفيالقطاعالمالي

البنيةالتحتيةللقطاعالماليالعربيةلالرتقاءبكفاءةوسالمةالقطاعالماليوالمصرفي،وذلكبالنظرلدور

فيتحسينفرصالوصولإلىالتمويلوخاصةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة،بالتاليدعمفرصالنمو

 اشتمل كما تطويرالشامل. شأنها من التي الحديثة والتقنيات استعراضاألدوات على الورشة برنامج

 االستعالماالئتمانيوتعزيزفعاليةإدارةالمخاطر،بمشاركةخبراءمنمؤسساتمعنيةبهذاالمجال.

 

 "مبادرة تطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية"كذلكاستمرالصندوقفيأنشطتهعلىصعيد

حيثقام تطويرقطاعالتمويلالعقاري، علىصعيد للدولالعربية الفنية التيتهدفإلىتوفيرالمشورة

بتنفيذالجزءالخاصبهفيإطارمشروعالدعمالفنيالمشتركبينصندوقالنقدالعربيوالبنكالدوليالذي

 في الدخل محدودة للفئات العقاري للتمويل الوصول تحسين الى والمملكةالجيهدف التونسية مهورية

المغربية اإلطار، هذا في التحول". "صندوق من تمويله يجري والذي  وفر، فرصالتدريبالصندوق

ل المغربية المالية البرنامجمنخاللممثلينعنوزارة خالل Wharton Schoolالتدريبيفيحضور

  32-4الفترة ورشةعملفيالمغربخصصتل4132يونيو نظم كما . صندوقضمانمناقشةوضعية

 .4132أكتوبر 32بالتعاونمعوزارةالماليةالمغربية،وذلكيوم السكن

 

 الوعي نشر على حرصه إطار وفي آخر، جانب قامبمن والمالية، االقتصادية والمستجدات القضايا

وكبارالصندوق بتنظيم عدداً من ورشات العمل والمؤتمرات المخصصة لصانعي السياسات االقتصا دية

"االجتماع عالي المستوى حول المستجدات ومنأهمهذهالمؤتمرات، .4132المسؤولين،وذلكخاللعام

،بالمشاركة4132ديسمبر 31و 1،الذينظمهالصندوقيوميفي الرقابة المصرفية واالستقرار المالي"
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نةبازلللرقابةالمصرفية،بالتعاونمعالتابعلبنكالتسوياتالدوليةولج( FSI)معمعهداالستقرارالمالي

 . (IIF)معهدالتمويلالدولي

 

إدارات منكبارالمسؤولينمنمحافظينونوابمحافظينومدراء عدد ناقشاالجتماعالذيشاركفيه

يمثلونأربععشرةدولةعربيةمنمصارفمركزيةومؤسساتمصرفيةعربية،إلى ،الرقابةالمصرفية

فيمقدمتهابنكالتسوياتالدوليةولجنةبازلللرقابةالمصرفيةوالبنكالمركزي ،تالدوليةجانبالمؤسسا

موضوعاتهامة عدة الدولي، التمويل ومعهد اإلسبانية المصرفية الرقابة وهيئة منضمنهااألوروبي ،

واألولوياتالحاليةفيتطوير الكلية، االستقرارالماليوالسياساتاالحترازية التشريعاتوالرقابة قضايا

 العربية. المنطقة في والمصرفي المالي القطاع في في استعرضكذلك والتطورات األوضاع االجتماع

 ،الصناعةالمصرفية كما المناقشات تناولتعلىضوءالتطوراتوالتعديالتالتشريعيةالرقابيةاألخيرة.

 األوروبية، للجنةأوضاعالرقابةواالستقرارالماليفيالقارة إلىالمستجداتواألعمالالحالية باإلضافة

ذلك إلى وباإلضافة المصرفية. للرقابة المؤسسات ،بازل تواجهها التي التحديات إلى تعرضاالجتماع

بازل باتفاقية الخاصة لتطبيقالتعديالتالرقابية العربية التطرقIIIالمصرفيةفيالمنطقة إلى،حيثتم

المال االستقرار سبلأوضاع تتناول التي والقضايا المواضيع من جانبعدد إلى العربية، المنطقة في ي

 .العربي تحسينإدارةالمخاطرفيالقطاعالماليوالمصرفي

 

 الرامية الجهود تستهدفتعزيز مبادرة الترتيبإلطالق على الصندوق يعمل آخر، لتطوير علىصعيد

،وذلكبالتعاونمعقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية الم

تشاوري اجتماع بتنظيم الصندوق قام اإلطار، هذا في المعنية. الدولية المالية من المؤسسات األول في

المتحدة أبوظبيمدينةسبتمبرفي اإلماراتالعربية كبيرمنالخبراتالمصرفية،بدولة ،شاركفيهعدد

ا الصندوقبغرضالتعرفعلى نظم كما الشأن. هذا ذاته ،ألولوياتواالحتياجاتفي السياق  لقاءاً  ،في

،لمناقشةفرصتعزيزالتمويلللمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةالمتوافقمع4132أكتوبر 4مصرفياً يوم 

 الشريعةاإلسالمية،وذلكعلىضوءالتقريرالذيأعدتهمؤسسةالتمويلالدوليةحولالموضوع.

 

 السلطاتخيراً، وفيما يخص المعونة الفنية التي يقدمها الصندوق لدوله األعضاء، واستجابة لطلب أ

زارت فنية بعثة الصندوق أوفد الجزائرية، الشعبيةالجمهورية الديمقراطية الفترة الجزائرية  8-3 خالل

 وبن 4132ديسمبر الدولي، البنك مع بالتعاون وذلك المطلوبة، المساعدة األوروبي.لتقديم االستثمار ك

االقتصاد، تمويل في مساهمتها لتعزيز العام القطاع مصارف تطوير حول المطلوبة المساعدة تتمحور

لتقديم عمل علىخطة االتفاق وتم الشأن. هذا في الدولية المعايير مع لتتوافق لألعمال إدارتها وتحسين

 المساعدة في مجاالت محددة ووفقاً لجدول زمني.
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أمنج هة خرى، فيإدارة4132واصلالصندوقفيعام خاص لدى صندوق الموحد الحساب ال دوره

2النقد العربي لتمويل المنظمات العربية المتخصصة لكلحيث سنوي ربع تقرير بتقديم الصندوق يقوم

فيميزاني المتبقي،ومواقفالدولاألعضاءمنتسديدمساهماتها تمصرفهوالرصيد ةمنظمةيوضحما

وبهذاالصدديبينالمنظمةالمعنية،إضافةإلىتقريردوريربعسنويمجمععننشاطالحسابالموّحد.

العربيبأنرصيدصافيالموجوداتبلغ الذييديرهصندوقالنقد 42.8المركزالماليللحسابالموحد

والرأمريكيبنهايةسنةمليوند41.1مقارنةبرصيدبلغ4132ديسمبر13مليوندوالرأمريكيكمافي

مليوندوالرأمريكيفيصافيالموجوداتإلىصافيالتدفقاتالنقدية1.7ويعوداالرتفاعالبالغ.4131

الناتجةعنالمساهماتالمستلمةبالحسابالموحدوالدفعاتالمحولةمنهللمنظمات.



حساباحتياطيخاصلهذهالمنظماتويذكرأنعوائداالستماراتالمتحققةلدىالحسابالموحدتدخلفي

وأصبحيغطيما.4132مليوندوالرأمريكينهايةسنة1.7بلغرصيدهنحووالحسابالموحد،ضمن

منجملةاعتماداتموازناتالمنظماتللسنةالماليةاألخيرة،معاختالفهذهفيالمائة42نسبته تقريباً

ىأنقراراتالمجلساالقتصاديواالجتماعيالموقرتستهدفالنسبةمنمنظمةألخرى.وتجدراإلشارةإل

.بقراراتمنهاالستمرارفيتكوينهذااالحتياطيواستخدامهألغراضطارئة



                                                 
2 إلى منأيشار المتخصصة العربية المنظمات لتمويل العربي النقد صندوق خاصلدى موحد حساب استحداث تّم قد نه

العربية،وذلكبغرضالصرفعلىموازناتهاالمعتمدة،بناًءعلىموافقةالمساهماتالمستلمةلصالحهابهذاالحسابمنالدول

 رقم 3125المجلساالقتصاديواالجتماعيبقراره التيتأسستتحت3177فييوليو المتخصصة المنظماتالعربية وتعد .

معةوبيوتالخبرةالعربيةالتيتقدممظلةجامعةالدولالعربيةأحدأهمركائزالعملالعربيالمشترك،وهياألذرعالفنيّةللجا

لتحقيق محوري بدور وتقوم والمالية، والثقافية واالجتماعية االقتصادية واألنشطة القضايا في والنّصيحة والخبرة المشورة

لىطموحاتالدولالعربيةفيالتعاونوالتنسيقفيجميعمجاالتتخصصهاالتيتتصلبالمواطنالعربي،ولهاتأثيرمباشرع

اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة هي: بالحسابالموحد حالياً والمنظماتالمعنية  له. العيشالكريم وتوفير مستوىمعيشته،

ومنظمةالعملالعربية،والمنظمةالعربيةللتنميةالصناعيةوالتعدين،والمنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم،والمنظمةالعربية

ال والمركزالعربيلدراساتالمناطقالجافةواألراضيالقاحلةللتنمية العربية،زراعية، والهيئة الذرية، للطاقة العربية والهيئة

 للطيرانالمدني.
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 نشاط الصندوق في مجال أسواق األوراق المالية العربية
 

فيرالمعلوماتفيجهودهالراميةلتعزيزدورأسواقالمالالعربيةوتو 2014استمرالصندوقخاللعام

حولهذهاألسواق.فيهذاالصدد،واصلالصندوقنشرالبياناتاليوميةالمتعلقةباألسواقالماليةالعربية

،التيتتضمنالمؤشرالمركبللصندوقالذييقيسأداءهذهاألسواقمجتمعة،اإلنترنتبموقعهعلىشبكة

أحجاموقيمالتداول،وبياناتعنحجماألسواق وأداءمؤشراتالصندوقلكلدولةعلىحدة،وبياناتعن

 . الماليةالعربية

 

 إصدار الصندوق واصل ثمان النشرات الفصليةكما إلى عددها ليصل العربية المالية األسواق حول

وسبعون عدداً منذ البدء في إصدارها. تتناول النشرات الفصلية أبرز التطورات االقتصادية ذات العالقة 

اقالماليةالعربية،وأهمالتطوراتالتشريعيةوالتنظيميةإلىجانبتحليلأداءأسواقاألوراقبنشاطاألسو

ألسواقل،استمراراألداءالجيد2014الماليةونشاطها.أظهرتالنشراتالتيأصدرهاالصندوقخاللعام

ربية سجلت ارتفاعاً خالل عام بينتالنشراتأنالقيمةالسوقيةإلجماليالبورصاتالع حيثالماليةالعربية.

ملياردوالربنهايةالعام.كماأظهرتالنشرات، 1,203ملياردوالر،ولتبلغالقيمةنحو 52.1بنحو 2014

إصدارات في التحسن تواصل جانب إلى العام، خالل األجنبي االستثمار تدفقات في التحسن تواصل

 السنداتوالصكوك.الشركاتمن

 
يلقيالضوءعلىأهماألحداثتقريراً موجزاً عن أداء أسواق المال العربية، عدالصندوقفيهذاالسياق،أ

والمستجدات في األسواق المالية العربية خالل العام. قّدم التقرير تحليالً ألداء البورصات العربية وأسواق 

إلىج األجنبي، وتدفقاتاالستثمار السنداتوالصكوك وأسواق انباستعراضألهماإلصداراتاألولية

  التطوراتالتشريعيةوالرقابية.

 
بتطويرأسواقالسنداتالمحليةمنخالل المتعلقة الفنية المشورة واصلالصندوقتقديم منجانبآخر،

الصندوقبالتعاونمعصندوقالنقد "تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية"مبادرة التيأطلقها

اإلطار،الدولي،وذلكبالتواز ففيهذا يمعمحورتطويرأسواقالمالالمحليةفيإطارشراكةدوفييل.

فبراير 1ينايرإلى 48شاركالصندوقفيالبعثةالدوليةالمشتركةإلىجمهوريةمصرالعربيةخاللالفترة

4132 والتعمير لإلنشاء األوروبي والبنك الدوليين والبنك النقد صندوق من خبراء بمشاركة وبنك،

قدمت البعثة تقريراً يتضمن خطة العمل والتوصيات لتطوير واالستثماراألوروبيوالبنكاالفريقيللتنمية.

 أسواقالتمويلالمحليةفيمصر.

 

"أهمية التوافق مع المعايير الدولية واحتياجات تطوير أسواق أعدالصندوقورقةحولمنجهةأخرى،

إطارة، وجوانب توسيع قاعدة االستثمار المؤسسي"، السندات والصكوك في الدول العربي في وذلك

اإلماراتية مشاركته والسلع المالية األوراق السادسلهيئة السنوي اجتماعاتالمؤتمر في ،في الذيعقد
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 4132أبريل 48مدينةدبييوم ، أكثر –تحتعنوان"المعاييرالدولية الطريقاألمثلإلىأسواقمالية

  ."عمقاً وسيولة

 
 –"المتطلبات والشروط األولية إلنشاء سوق منظمة لألوراق المالية قدمالصندوقورقةعملبعنوانكما

،وذلكخاللالمؤتمرالذينظمهالبنكالمركزيالموريتانيبالتعاونمعاتحادهيئاتالخطوات والمراحل"

ور وأهمية األسواق المالية في تنمية "د،حول4132سبتمبر 31األوراقالماليةالعربيةفينواكشوطيوم

الفنيمنجانبالصندوقلمساعدةاالقتصاد الوطني الدعم وتمعلىهامشاالجتماعمناقشةسبلتقديم ."

 .السلطاتالموريتانيةعلىإنشاءوتطويرسوقمنظملألوراقالمالية

 

 45-42يعقدفيمدينةدبييومي،الذالمؤتمر األول ألسواق المال العربيةنظمالصندوقمنجانبآخر،

 4132نوفمبر مع بالتعاون ، هيئات رويترز األوراقاتحاد تومسون وشركة العربية ناقش .المالية و

،القضاياالمتعلقةبالتشريعاتالرقابيةومدىقدرةاألسواقالعربيةعلىالمنافسةالدولية،وتحسينالمؤتمر

األسواقووضعية تطرقإلىإمكانيةالتكامل مستوىالشفافيةفيهذه كما أدواتالتمويلاإلسالميفيها.

والتعاونبينأسواقرأسالمالالعربيةومجالالتوسعفيهامنحيثإطالقأسواقمتخصصةجديدةكتلك

قبل األسواقمن هذه تحدياتمراقبة كذلكاشتملتالمناقشات، والمتوسطة. بالشركاتالصغيرة المتعلقة

نية وأهمية تطبيق المبادئ الجديدة للبنية التحتية ألسواق المال. وقّدم الصندوق في المؤتمر، السلطاتالمع

البنية ناقشتمتطلباتتطوير التي الخاصة الجلسة في الصندوق شارك كذلك الرئيسي. المتحدث ورقة

 التحتيةألسواقالمال.

 

تطوراألسواقأخيراً، وفي إطار الحرص على تنسيق الجهود الرامية إلى تعزي زالتعاونالمشتركلدعم

التمويلطويلاألجللخدمةالتنميةاالقتصاديةفيالدول فيتوفيرموارد الماليةالعربية،وتعزيزدورها

مذكرة تفاهم مع اتحاد هيئات األوراق المالية بالتوقيععلى 4132العربية،قامالصندوقفيشهرنوفمبر

ينالطرفينفيدعمفرصاالرتقاءبأسواقالمالالعربيةمنخاللالعملعلىساهمالتعاونبي.وسالعربية

بمايتفقمعالمعاييروالممارساتالسليمة،وتعزيزفرصتبادل ،المساعدةفيتطويرالتشريعاتواألنظمة

العربيةالتجاربوالخبرات،وتطويرمعاييرالرقابةعلىأسواقرأسالمال،وتشجيعتكاملاألسواقالمالية

بين التعاون وسيشمل العربية. الدول كافة في االستثماري الوعي جانبنشر إلى البينية، واالستثمارات

عقدالمؤتمراتوالندواتوالدوراتالتدريبيةفيوالطرفينالمشاركةفيإعدادتقاريرودراساتمشتركة،

 يمالمشورةالفنيةفيمجالاألسواقالمالية.مجاالتمتعلقةبقطاعاألسواقالمالية،والتعاونفيمجاالتتقد
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 نشاط التدريب
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عمل، 38 وورشة تدريبية االقتصادية دورة المجاالت في المتخصصة الدولية المؤسسات بمشاركة
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  :4132الدوراتالتدريبيةوورشاتالعملالتينظمهاالمعهدخاللعام
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 حدوثها، فور خسائر أية كافالستيعاب قياموبحيثيكون برؤوس ضرورة المصارفباالحتفاظ
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 السياسات.

 

 00 –4 ةرخاللالفت الجزائرفيمدينة"،"إدارة االقتصاد الكلي والسياسة الماليةحولتدريبيةدورة -

4102مارس  مع باالشتراك ، الشرق في والتمويل االقتصاد النقد وسطاألمركز لصندوق التابع
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الكلي.غطتالعالقاتالمتبادلةبينمتغيراتالماليةالعامةوالمجمالتاالقتصاديةالكلية،والجوانب

  .امةالرئيسيةلتصميموتطبيقسياسةالماليةالع

 

-  دورة "تدريبية الرقابة المصرفية بالتركيز على المخاطر وتقييمهاحول الفترة خالل ،"06 – 41 

هدفت بالتعاونمعالبنكاالحتياطيالفدرالياألمريكيفيمقرالمعهدبمدينةأبوظبي،،4102مارس 

 

11 

المصارف.وتمالتركيزطالعالمشاركينعلىأساليبالرقابةبالتركيزعلىالمخاطرالتيتواجهإلىإ

االئتمان مخاطر وعلى العناصروالسوق توضيح كذلكشملتالدورة التشغيلية. والمخاطر السيولة

التنفيذوالمتابعة.والميدانيعلىالبنوكمثلالتخطيطالرئيسيةفيإجراءعمليةالتفتيش



-  تدريبية "،خالإدارة المخاطر بالتركيز على مخاطر السيولة"حولدورة مارس  44 – 43لالفترة

المعهد، 4102 أبوظبيبمقر مدينة في التسويات، لبنك التابع المالي االستقرار معهد مع بالتعاون

هدفتإلىإطالعالمشاركينعلىاالسسالسليمةإلدارةالمخاطرلدىالمصارف.تمالتركيز،الدولية

 وعلى السيولة مخاطر ااألسسعلى إلدارة والتطوراتالتيالواجباتباعها عليها والرقابة لسيولة

حدثتعلىأسلوبإدارتها.



-  تدريبية "إحصاءات مالية الحكومة"حولدورة بمقرالمعهد4132أبريل38–5،خاللالفترة ،

 مع باالشتراك أبوظبي، الدوليبمدينة النقد حيثصندوق الرئيسي، اإلطار على الدورة ركزت

لكالجوانبالعمليةإلعدادالبيانات.تناولتالمفاهيماألساسيةوالمبادئإلحصاءاتماليةالحكومةوكذ

النظام مع جرىالعملعلىتحقيقتناسقها جديدة فيسياقمنهجية والتصنيفاتالمفصلة المحاسبية

االشملللحساباتالقومية.وتناولتالدورةنطاقتغطيةالقواعدالمحاسبيةلإلطارالجديدإلحصاءات

الحكومة)بمافيذلكالمحاسبةعلىأساساالستحقاق(،ونظامالقيدالمحاسبيالمزدوجوالتقييممالية

والتوقيتوالتصنيفوالمصادرواألساليبالمستخدمةفيإعداداإلحصاءات.



"،خاللسياسات استقدام العمالة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةحول"ورشةعملإقليمية -

بالتعاونمدينةأبوظبي بمقرالمعهدفي، 4102أبريل  40 – 44الفترة العملفيدولة، معوزارة

استقطبتالورشةالقياداتوالمعنيينبصياغةسياساتسوق.العربيةالمتحدةوالبنكالدولياإلمارات

االستقدام وآليات المؤقتة التعاقدية العمالة إدارة في للتباحث والخوالعمل األفكار حولتبادل برات

القضاياذاتاالهتماملتطويرسياساتاالستقدامالقائمةو/أوتطويرسياساتجديدة.



في بمقرالمعهد 4102أبريل  01 – 43خاللالفترة"الحواجز الفنية أمام التجارةحول"تدريبيةدورة -

أبوظبي البمدينة إلىمساعدة هدفتالدورة العالمية. التجارة لتعزيزالتعاونمعمنظمة دولالعربية

الشفافيةقضاياعلىفيإطارالدورةالتركيزكماتممعرفتهابمبادئوالتزاماتاتفاقيةالحواجزالفنية.

االتفاقيةواطالعالمشاركينعلىآخرماقامتبهلجنةاتفاقيةالحواجزالفنيةمنعملالمتضمنةبهذه

ا لتبادل المشاركين تشجيع هدفتإلى كما تواجهونقاش. بالتحدياتالتي يتعلق فيما لخبراتخاصةً

دولهمفيتطبيقاتفاقيةالحواجزالفنية.
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في،بمقرالمعهد4102مايــو  44 – 00خاللالفترة"،"التنبؤ باالقتصاد الكليحولتدريبيةدورة -

 .النقدالدوليالتابعلصندوق األوسطمركزاالقتصادوالتمويلفيالشرقمع ك،باالشترامدينةأبوظبي

الدورةرفعكفاءاتالمشاركينفيالتنبؤبالمتغيراتوإعدادنماذجاالقتصادالكليمنخاللاستهدفت

 . تطبيقأساليباالقتصادوالقياسالحديثة

 

-  دورة  "،والسياسة االحترازية الكلية"االستقرار المالي حولتدريبية مايو  43 – 43خاللالفترة

المعهد4102 بمقر أبوظبي يف ، مدينة مع بالتعاون ، بنك المشاركيناستهدفتإنجلترا، فهم تعميق

وتقوية بخصوصالسياساتواألدواتالتيتهدفإلىتعزيز والعملية بالجوانبالنظرية ومعرفتهم

 االستقرارالمالي.

 

 00 –س أغسط 00 خاللالفترة"،"إدارة االقتصاد الكلي وقضايا القطاع الماليحولتدريبيةدورة -

بمقرالمعهد4102سبتمبر  أبوظبي ، باالشتراكمعفيمدينة والتمويلفيالشرق، مركزاالقتصاد

هدفتالدورةإلقاءالضوءعلىتحدياتالسياساتالتيتواجهاست. التابعلصندوقالنقدالدولي األوسط

معتوجيهاهتمامخاص السلطات،كمابحثتالخياراتالمتاحةأمامصانعيالسياساتفيهذاالمجال،

 .إلىكيفيةتفاعلقضاياالقطاعالماليمعإدارةاالقتصادالكلي

 

-  دورة تدريبية  "التنبؤ في البنوك المركزية"،حول الفترة ، بمقر  4102سبتمبر 03 – 02خالل

إلىإطالعالمشاركينعلىآلياإنجلترابالتعاونمعبنك،مدينةأبوظبي فيالمعهد  هدفتالدورة ت.

 وأسس التضخم. بمعدالت االطارالتنبؤ هذا واالحصائية ،في االقتصادية النماذج على التركيز تم

 الهيكلية وشبه  (Structural and Semi-Structural Forecasting Models)والهيكلية

 المستخدمةللتنبؤبالتضخم،باإلضافةإلىطرقتقييمالتنبؤ.

 

بمقرالمعهدبمدينة،  4102سبتمبر  01 – 43خاللالفترة،"ةمشتريات الحكومحول"تدريبيةدورة -

هدفتالدورةإلىاطالعالمشاركينبالتعاونمعمنظمةالتجارةالعالميةفيمدينةأبوظبي.أبوظبي

 علىاالسسوالمفاهيموااللتزاماتالمنصوصعليهافياتفاقيةالمشترياتالحكومية.

 

-  دورة IIIجعة الرقابية في إطار بازل تطبيق المرا" حولتدريبية خاللالفترة أكتوبر  01 – 43"،

4102  في المعهد أبوظبيبمقر مدينة مع بالتعاون التسويات، لبنك التابع المالي االستقرار معهد

 .الدولية الدورة السلطاتاستهدفت بها تقوم التي والتقييم المراجعة عملية على المشاركين إطالع

ا للكيفية استعراضالرقابية تم كما الداخلية. نماذجها وفق رأسالمال نسبة البنوك بها تحتسب لتي

 اختبارالتحمل.
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-  "نمذجة االقتصاد الكلي والتنبؤحولتدريبيةدورة ،" بمقر4102نوفمبر  03 – 04خاللالفترة ،

 أبوظبيالمعهد مدينة في بمشاركة ، المركزي بهدفالبنك األلماني، في البنوكتعريفالمشاركين

االقتصادالكليوالتنبؤ.تمالتركيزفيالدورةعلىالسالسلبأساليبوتقنياتاستحداثنماذجالمركزية

 الزمنيةوجوانباالقتصادالقياسيالمتعلقةبالنمذجةوالتنبؤ.

 

،4102ديسمبر  03 – 4 خاللالفترة"،"السياسة النقدية وسياسة سعر الصرفحولتدريبيةدورة -

الم بمقر أبوظبيعهد مدينة باالشترافي  ك، مع الشرق في والتمويل االقتصاد التابع األوسطمركز

الدولي النقد بلصندوق النقدية، السياسة من لكل المختلفة باالستراتيجيات المشاركين تعريف هدف

الدورة تناولت كذلك الخيارين. بين االتساق وأهمية البلدان تختارها التي الصرف سعر  وترتيبات

تترتبعلى التي والنتائج النقدية السياسة الصرفواستراتيجية سعر نظام باختيار المتعلقة العوامل

 الخياراتالمختلفة.

 

-  "الحسابات القومية" حولتدريبيةدورة  ،4102ديسمبر  42 – 44،خاللالفترة فيبمقرالمعهد

تعميقفهمالمشاركيندفه،وذلكب)جايكا(يةالوكالةاليابانيةللتنميةالدولبالتعاونمع،مدينةأبوظبي

 المركزية والبنوك المالية وزارات بيانات اإلحصائية واألجهزةمن إعداد بطرق العربية الدول في

الحساباتالقوميةوتعريفهمبأحدثالمنهجيات،واالستفادةمنتجربةاليابانفيإحصاءاتالحسابات

ومنالجديرذكرهانهذهالدورةتمثلأولدورةيتم االمجال.القومية،ومنتجارببعضالدولفيهذ

 تنظيمهابالتعاونمعالوكالةاليايانيةللتنميةالدولية.
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 ووزراء المالية العرب محافظي المصارف المركزية يمجلس أمانة
 

فةإلىاألمانةيتولىالصندوقأمانةمجلسمحافظيالمصارفالمركزيةومؤسساتالنقدالعربية.باإلضا

الفنيةللجنةالعربيةللرقابةالمصرفيةالمكونةمنمدراءالرقابةعلىالمصارففيالدولالعربية،واألمانة

الفنية للجنة العربية لن ظم الدفع والتسوية المكونة من المدراء المعنيين بهذه األنظمة لدى المصارف المركزية 

الل هاتان تنبثق حيث العربية، النقدبالدول ومؤسسات المركزية المصارف محافظي مجلس عن جنتان

 عام خالل الصندوق واصل االطار، هذا وضمن الدراسات 4132العربية. إعداد في بمسؤولياته قيامه

واألوراقوالتقاريرالتيتتطلبهاأعمالالمجلسومكتبهالدائمولجانهالفنيةوالتحضيرالجتماعاتالمجلس

 لالمنبثقةعنه.واللجانوفرقالعم

 

مسؤولي إطار  ةوفي عن  مجلس محافظي المصارف المركزية أمانةالصندوق عام خالل قام ،4132 

للمجلس والثالثين الثامنة الدورة الجتماع ق دت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،باإلعداد التي ع 

قريرأمانةالمجلسوالنسخةاألوليةالشعبية. وتضمن جدول األعمال عدداً من الموضوعات في مقدمتها ت

،وتوصياتاالجتماعالثالثوالعشرين4132محدودةالتداولمنالتقريراالقتصاديالعربيالموحدلعام

للجنةالعربيةللرقابةالمصرفيةالمتضمنلورقتيالعملاللتينأعدتهمااللجنةحول"التعاملمعالمؤسسات

النظامية ذاتالمخاطر محلياً ودور المصارف المركزية" وورقة حول "الرقابة على صيرفة  المصرفية

كذلكتضمنالجدولمناقشةتقريروتوصياتاالجتماعالعاشرللجنةالعربيةلنظمالدفعوالتسوية .الظل"

المتضمنلورقتيالعملاللتينأعدتهمااللجنةحول"تطبيقآليةالوسيطالمركزيلتسويةمعامالتاألسواق

تجربةبنكالمغرب"،وورقةحول"مبادئالبنيةالتحتيةألسواقالمالوإطاراإلفصاحومنهجية –ليةالما

التقييملهذهالمبادئ".باإلضافةإلىذلكاشتملالجدولعلىتقريرعنأعمالفريقالعملاإلقليميلتعزيز

 الشمولالماليفيالدولالعربية.

 

الورقةالمقدمةمنسعادةمحافظبنكالجزائرحول"تجربةبنك كذلكاستعرضالمجلسخاللاالجتماع

الجزائر في إصالح القطاع المصرفي واالستقرار المالي". كما ناقش المجتمعون أيضاً، مسودة الخطاب 

شهر خالل واشنطن في الدوليين والبنك النقد صندوق اجتماع خالل تقديمه جرى الذي الموحد العربي

ن4132أكتوبر كما إقليمي. اقشالمجلسخاللاالجتماعنتائجالدراسةالشاملةحول"جدوىإنشاءنظام

لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية"، معتمداً توصية اللجنة الفرعية المعنية بمتابعته التي أكدت على 

وت اإلقليمي. النظام هذا التيتعززمنجدوىإنشاء العناصروالعوامل من العديد اللجنةتوفر متدعوة

لالجتماع واتخاذ ما يلزم للتقدم بخطة عمل شاملة لمتطلبات التنفيذ، أخذاً في االعتبار كافة التساؤالت 

 والتحدياتالمرتبطةبذلك،والتأكيدعلىاالمتثالبالمعاييرالدولية،وتضمينالعمالتالعربية.
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فيإطار  مسئولياتهمنجانبآخر، الصندوقاالجتماع ،نظم الدفع والتسويةللجنة العربية لكأمانة نظم

.ناقشتاللجنة4132مايو 47-48خاللدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةالسنويالعاشرللجنةالذيعقدفي

بشأننتائجالدراسةالشاملةالتيأعدتهاالشركةاالستشاريةفياالجتماع،تقريرفريقالعملالمنبثقعنها

"إ مشروع جدوى عملبشأن ناقشتورقتي كما البينية". العربية المدفوعات وتسوية لمقاصة آلية نشاء

 األولىحول"تجربةالمغربعلىصعيدتطبيقآليةالوسيطالمركزيلتسويةمعامالتاألسواقالمالية"،

تجربة اللجنة استعرضت،حيث"منهجيةتطبيقالمبادئالدوليةللبنيةالتحتيةألسواقالمال"والثانيةحول

 تطبيقالمبادئ. العربيالسعوديفيتقييم للجنةومؤسسةالنقد نائبالسكرتيرالعام شاركفياالجتماع،

الدوليةلنظمالدفعوالتسويةالتابعةلبنكالتسوياتالدولية،الذيقامباستعراضآخرالتطوراتبخصوص

ً على صعيد تطبيق المبادئ الدولي المالعمل اللجنة الدولية، وخصوصا ألسواق التحتية للبنية الجديدة ة

قبلمجموعة من والمعتمدة لهيئاتاألوراقالمالية الدولية والمنظمة عنبنكالتسوياتالدولية الصادرة

 العشرين.

 
،نظمالصندوقاالجتماعالسنويالرابعللجنة العربية للرقابة المصرفيةوفيإطارمسئولياتهكأمانةفنية

ةالذيعقدفيمدينةالدارالبيضاءفيالمملكةالمغربية،واستضافهبنكالمغربخاللالفترةوالعشرينللجن

اللطيفالجواهريواليبنكالمغربومعاليالدكتور ،بحضوركلمنمعاليعبد4132ديسمبر 32-38

لونعنلجنة.كماحضرهممثعبدالرحمنبنعبدهللاالحميديالمديرالعامرئيسمجلسإدارةالصندوق

 الدولي. النقد الماليوصندوق ومجلساالستقرار المصرفية للرقابة موضوعاتبازل عدة ناقشتاللجنة

 عمل و"السياسة على اشتملتوأوراق العربية"، الدول في الكبيرة التعرضات مخاطر مع "التعامل

ب الكليةومؤشراتالتحذيرالمبكرمنفقاعاتأسعاراألصول"، إلى"متطلباترأساالحترازية اإلضافة

وأوصتاللجنةالمصارف المالاإلضافيةللحدمنمخاطرالتقلباتفيدوراتاألعمالومنحاالئتمان".

االئتمان ومنح تقلباتدوراتاألعمال مخاطر مع للتعامل اإلجراءاتالرقابية بتطوير العربية المركزية

تاللجنةالمصارفالمركزيةالعربية،بالعملعلىتطويرلدعمسالمةالقطاعاتالماليةالعربية.كماأوص

 التعرضاتالكبيرة من(Large Exposures)إطاررقابيفعاللقياسومراجعة يساعدعلىالحد بما ،

 المخاطرالنظامية.

 

 باإلضافةإلىهذهالموضوعات،ناقشتاللجنةمذكرةاألمانةحولسبلتطويرأعمالاللجنةالعربيةللرقابة

المصرفية الرقابة مجال في العربية المركزية المصارف بين التنسيق في دورها وتفعيل المصرفية

 المالي. اعتمدت اللجنة نظاماً داخلياً جديداً لها يعزز من دورها، اشتمل على تعديالت كذلكواالستقرار

وية،إلىجانبتعزيزتعاونهاجديدة،منأهمهاإنشاءفريقعمللالستقرارالمالي،وتكثيفاجتماعاتهاالسن

 بازل ولجنة الدولية المالية المؤسسات مع المصرفية ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية. أخيراً للرقابة

اعتمدتاللجنةفياالجتماعمسودة"قاموسلمصطلحاتالرقابةالمصرفيةباللغةالعربية"،الذييهدفإلى
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خدمةفيالقطاعالمصرفيالعربي،بمايساعدعلىزيادةالتوعيةتوحيدمصطلحاتالرقابةالمصرفيةالمست

 بقضاياالرقابةالمصرفيةواالستقرارالمالي.

 
النقد ومؤسسات المركزية المصارف محافظي مجلس أمانة بصفته الصندوق نظم ذلك، إلى باإلضافة

اجتماعات وكانالمجلسقددول العربيةلفريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الالعربيةعدة .

 وجه دفع بغرض الفريق هذا التجارب موضوعاتبإنشاء وتبادل العربية المنطقة في المالي الشمول

 بهوالخبراتبينالدولالعربية.وتشملالموضوعاتالتييناقشهاالفريق،تطويرنموذجإقليميلالسترشاد

 الم تصميمفي الشمول لتعزيز وطنية الشمولاستراتيجيات أوضاع عن موثوقة إحصاءات وتوفير الي،

 الماليفيالدولالعربية.كماتشملجوانبوأنشطةتتعلقبتعزيزالتثقيفالماليفيالدولالعربية.

 

على4132وأخيراً صدر عن أمانة المجلس خالل عام  اشتملت والمطبوعات الكتيبات من مجموعة ،

المج تناولها التي والدراسات االوراق وتضمنت السابق. العام حول قائمةلسخالل ورقة المطبوعات،

"التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً ودور المصارف المركزية" وورقة حول 

"الرقابةعلىصيرفةالظل"،الىجانبورقةحول"تطبيقآليةالوسيطالمركزيلتسويةمعامالتاألسواق

بنكالمغرب"،وورقةحول"مبادئالبنيةالتحتيةألسواقالمالوإطاراإلفصاحومنهجيةتجربة –المالية

المصرفي القطاع "إصالح حول الجزائر بنك محافظ سعادة ورقة إلى باإلضافة المبادئ"، لهذه التقييم

 واالستقرارالماليفيالجزائر".

 
 أمانة مجلس وزراء المالية العرب

 
جلسوزراءالماليةالعربمنذإنشاءالمجلسومباشرتهالجتماعاتهالسنويةفيعاميتولىالصندوقأمانةم

4131 االطار، هذا وضمن . عام في الصندوق  4132نظم الدورة االعتيادية الخامسة لمجلس اجتماع

ية.،الذيعقدفيمدينةتونسعلىهامشاالجتماعاتالسنويةللمؤسساتالماليةالعربوزراء المالية العرب

الدوليةواإلقليميةناقشالمجلسالتطورا الطاقةفيتاالقتصادية ناقشتجاربوجهودإصالحدعم كما .

الدول العربية، مثمناً تلك الجهود وداعياً الستمرار اإلصالحات آخذاً باالعتبار التطورات واألوضاع 

للفئاتمحدودة فعالية أكثر السعيلضمانحماية مع منجهة، و االقتصادية أخرى. منجهة  قدمالدخل

 الدكتورأميةطوقان، الهاشمية، األردنية فيالمملكة األردنفيعرضاً معاليوزيرالمالية حولتجربة

 ورقةمرجعيةحولتجاربإصالحدعمالطاقة.كماأعدتأمانةالمجلسالتدرجفيإصالحدعمالطاقة.
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  وليةالتعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والد
 

 عام خالل الصندوق العمل 2014واصل منظمات مع والتنسيق التعاون روابط دعم إلى الرامية جهوده

العربيالمشتركاألخرىومعالمنظماتاإلقليميةوالدوليةذاتاالهتمامالمشترك،بالصورةالتيتساعده

 علىتحقيقأهدافهوخدمةمصالحدولهاألعضاء.

 

 لعربية واإلقليميةالمنظمات االتعاون مع 
 

فيإطارسعيهلتطويرسبلالتعاونوالتنسيقمعالعديدمنالمنظماتالعربيةواإلقليميةبالصورةالتيتخدم

مصالحالدولاألعضاءوتساعدهعلىتحقيقأهدافهوتنفيذالمهامذاتاالهتمامالمشترك،استمرالصندوق

االقتصادي التقرير وإصدار إعداد على يغطيبالعمل الذي األساسي المرجع يعد الذي الموحد، العربي

نموذجاً للتعاون البناء بين الصندوق ومؤسسات يمثلالتطوراتاالقتصاديةفيالدولالعربيةكمجموعة،و

االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق وهي إعداده في المشاركة األخرى المشترك العربي العمل

لجامعةالدولالعربية،ومنظمةاألقطارالعربيةالمصدرةللبترول.وفيإطارواالجتماعي،واألمانةالعامة

هذاالجهدالمشترك،تقومكلمنالجهاتاألربعالمذكورةبإعدادالفصولالمناطةبهاوفقالتصورالمتفق

منذ عليهلتقريركلعام.ويتولىالصندوقباإلضافةإلىذلك،مسؤوليةتحريروإخراجوإصدارالتقرير

 .3171بدايةصدورهفيعام

 

فيالموضوعات ،وفيإطارتعزيزالتعاونوالمشاركةمعالمؤسساتالعربيةوحكوماتالدولاألعضاء

 فاعليات في الصندوق شارك فقد الصلة ذات من الدولي التجاري "التمويل اقتصاديةأندوة تنمية جل

مجلسدبياالقتصاديبمدينة وذلكيوممستدامة"والتينظمها المتحدة االماراتالعربية  45دبيبدولة

 4132يناير في الصندوق شارك كما لمجلس. التحضيرية واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعات

علىمستوىالقمة العربية الدول )ل جامعة العادية الفترة42لدورة الكويتخالل التيانعقدتفيدولة )

 . (4132مارس 41-44)

 

الص كبرىندوق تقريراً حول وأعد عربية حرة استثمار منطقة إنشاء خاللجدوى حيثتمتمناقشته ، 

االجتماعالتشاوريالذيعقدتهاألمانةالعامةلجامعةالدولالعربيةفيجمهوريةمصرالعربيةخاللشهر

لجدوىإنشاءهذه تضمن التقرير الشامل الذي قدمه الصندوق خالل االجتماع تقييماً كامالً  ، (4132)يونيو

منجانبآخروذلكفيضوءالتجاربالدوليةفيهذاالمجال. ،المنطقةومرئياتالصندوقفيهذاالشأن

إلقليميللبنكالدوليإلطالقمبادرة"التكاملاالقتصاديبيندولالمشرقا المؤتمر شاركالصندوقفي

كذلكشاركالصندوق (.4132)يونيوشهر خالليةالجمهوريةاللبنانالجديد"،الذيعقدفيمدينةبيروتب



222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111144444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 التقرير ال�سنوي 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442014

39

 

11 

  وليةالتعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والد
 

 عام خالل الصندوق العمل 2014واصل منظمات مع والتنسيق التعاون روابط دعم إلى الرامية جهوده

العربيالمشتركاألخرىومعالمنظماتاإلقليميةوالدوليةذاتاالهتمامالمشترك،بالصورةالتيتساعده

 علىتحقيقأهدافهوخدمةمصالحدولهاألعضاء.

 

 لعربية واإلقليميةالمنظمات االتعاون مع 
 

فيإطارسعيهلتطويرسبلالتعاونوالتنسيقمعالعديدمنالمنظماتالعربيةواإلقليميةبالصورةالتيتخدم

مصالحالدولاألعضاءوتساعدهعلىتحقيقأهدافهوتنفيذالمهامذاتاالهتمامالمشترك،استمرالصندوق

االقتصادي التقرير وإصدار إعداد على يغطيبالعمل الذي األساسي المرجع يعد الذي الموحد، العربي

نموذجاً للتعاون البناء بين الصندوق ومؤسسات يمثلالتطوراتاالقتصاديةفيالدولالعربيةكمجموعة،و

االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق وهي إعداده في المشاركة األخرى المشترك العربي العمل

لجامعةالدولالعربية،ومنظمةاألقطارالعربيةالمصدرةللبترول.وفيإطارواالجتماعي،واألمانةالعامة

هذاالجهدالمشترك،تقومكلمنالجهاتاألربعالمذكورةبإعدادالفصولالمناطةبهاوفقالتصورالمتفق

منذ عليهلتقريركلعام.ويتولىالصندوقباإلضافةإلىذلك،مسؤوليةتحريروإخراجوإصدارالتقرير

 .3171بدايةصدورهفيعام

 

فيالموضوعات ،وفيإطارتعزيزالتعاونوالمشاركةمعالمؤسساتالعربيةوحكوماتالدولاألعضاء

 فاعليات في الصندوق شارك فقد الصلة ذات من الدولي التجاري "التمويل اقتصاديةأندوة تنمية جل

مجلسدبياالقتصاديبمدينة وذلكيوممستدامة"والتينظمها المتحدة االماراتالعربية  45دبيبدولة

 4132يناير في الصندوق شارك كما لمجلس. التحضيرية واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعات

علىمستوىالقمة العربية الدول )ل جامعة العادية الفترة42لدورة الكويتخالل التيانعقدتفيدولة )

 . (4132مارس 41-44)

 

الص كبرىندوق تقريراً حول وأعد عربية حرة استثمار منطقة إنشاء خاللجدوى حيثتمتمناقشته ، 

االجتماعالتشاوريالذيعقدتهاألمانةالعامةلجامعةالدولالعربيةفيجمهوريةمصرالعربيةخاللشهر

لجدوىإنشاءهذه تضمن التقرير الشامل الذي قدمه الصندوق خالل االجتماع تقييماً كامالً  ، (4132)يونيو

منجانبآخروذلكفيضوءالتجاربالدوليةفيهذاالمجال. ،المنطقةومرئياتالصندوقفيهذاالشأن

إلقليميللبنكالدوليإلطالقمبادرة"التكاملاالقتصاديبيندولالمشرقا المؤتمر شاركالصندوقفي

كذلكشاركالصندوق (.4132)يونيوشهر خالليةالجمهوريةاللبنانالجديد"،الذيعقدفيمدينةبيروتب



222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111144444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 التقرير ال�سنوي 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442014

40

 

21 

عقدنظمتهلجنةبازلللرقابةالمصرفيةوالمؤتمرالثامنعشرلسلطاتالرقابةالمصرفيةالذيفيفاعليات

  (.4132فيمدينةتيانجينالصينية،خاللشهر)سبتمبر

 

فيذيانعقدارفيالدولالعربيةالاالجتماعاألولللجنةتنفيذومتابعةاالستثمكذلكشاركالصندوقفي
ألغراضاللجنةعدتقريرتضمنرؤيةالصندوقأو ،(4132جمهوريةمصرالعربيةخاللشهر)ديسمبر

شاركالصندوقفي وآلياتالعملالمقترحة. آخر، التينظمهاعلىصعيد الثالثة العربية التنموية الندوة
واالجت االقتصادي لإلنماء العربي المنظومةالصندوق "إصالح بعنوان الدولي البنك مع بالتعاون ماعي

 التشغيل"، آفاق لتحسين العربية الدول في التعليمية الكويت دولة في عقدت )نوفمبرالتي شهر خالل
شاركالصندوقفي .(4132 أخرى، ،المؤتمراإلقليميحول"االستثماروالتكاملاالقتصادي"منجهة

العا األمانة االقتصاديةالذينظمته التعاونوالتنمية بالتعاونمعكلمنمنظمة الدولالعربية لجامعة مة
(OECD) يوالوكالةالسويديةللتعاوناالنمائيالدول (SIDA) ديسمبر 31-1الفترة) وعقدفيالقاهرة،خالل

4132.) 
 

لمجلساال اإلقليمية الصندوقفياالجتماعنصفالسنويللمجموعة المالي،وفيإطارمشاركة ستقرار
قدمالصندوقعرض4132الذيعقدفيالمملكةاألردنيةالهاشميةفيأكتوبر االستقرار اً ، حول"قضايا

 الماليفيالمنطقةالعربية".
 
بصفته عضواً مراقباً في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و

(MENAFATF)الذيعقدفيمملكةالبحرينللمجموعة،جتماعالعامالعشريناال،شاركالصندوقفي
 .4132خاللنوفمبر

 

 أكتوبر في العربي النقد صندوق شارك آخر، جانب للمعلومات 4132من التاسع الدولي المؤتمر في
مزودي االئتمانية،الذينظمتههذاالعامالشركةالسعوديةللمعلوماتاالئتمانية)سمة(بالمشاركةمعجمعية

،وذلكبرعايةكلمن(CDIA)وجمعيةصناعبياناتالمستهلكين (ACCIS)بياناتالقروضاالستهالكية
للمعلوماتاالئتمانية، قطر ومركز المتحدة(، اإلماراتالعربية )دولة للمعلوماتاالئتمانية االتحاد شركة

ؤتمرآخرالمستجداتفيمجالاإلقراضوشركة"بنفت"للمعلوماتاالئتمانية)مملكةالبحرين(.تناولالم
فيأوروبا فيذلكالمبادئالصادرة والمبادئالخاصةباالستعالماالئتماني ونظماالستعالماالئتمانيبما

كما المصرفية. للمؤسسات اإلقراضي النشاط على المبادئ هذه وانعكاسات الدولي، البنك عن الصادرة
الرق التشريعات انعكاسات إلى ونظم IIIابية الجديدة وتحديداً بازل تطرق المصرفي اإلقراض على

المعلومات االئتمانية. كما تناول المؤتمر أيضاً قضية حماية المعلومات المالية التي تمثل أحدى التحديات 
المخاطر إدارة مجال في الجديدة التعريفباألدوات إلى باإلضافة االئتماني، االستعالم نظم تواجه التي

االحتيال.كذلكتعرضالمؤتمرإلىالتطوراتاألخيرةفيالدولالعربيةفيمجالنظمالمعلوماتوكشف
ونظم الصندوق على هامش المؤتمر، اجتماعاً أولياً لشركات االستعالم االئتماني في الدول  االئتمانية.

االرتقاءبمستوىاالستعالم العربيةلمناقشةسبلتعزيزالتعاونوتبادلالتجاربفيمابينهابمايساعدعلى
 االئتمانيفيالدولالعربية.
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 التعاون مع المنظمات الدولية
 

 عام خالل الصندوق ذات 4132واصل الدولية والمنظمات المؤسسات مع التعاون سبل لتعزيز سعيه
حيثيأتي منتحقيقأهدافه، األعضاءوتمكنه مصالحدوله التيتخدم المشتركبالصورة على االهتمام

رأسهذهالمنظماتصندوقالنقدوالبنكالدوليين.فيهذاالسياق،شاركالصندوقفياجتماعاتصندوق
.كماشاركالصندوقفيمجموعة4132النقدوالبنكالدوليينالتيعقدتفيواشنطنخاللشهرأبريل

ربعوالعشرين،واجتماعاالجتماعاتالتيعقدتعلىهامشهذهاالجتماعات،منهااجتماعاتمجموعةاأل
إدارة مع مشاورات االجتماعات وتناولت الدولي. النقد صندوق عام مدير مع العربية الدول محافظي

بقضاياالشمولالمالي،المرتبطةبالبنكالدولي،والمعنية (CGAP)المجموعةالتشاوريةلمساعدةالفقراء
بنكاألوروبيلإلنشاءوالتعمير،ومعهدالتمويلالدولي،وكذلكمعالمسؤولينببنكاالستثماراألوروبي،وال

ووزارةالخزانةاألمريكية،والبنكالفدرالياألمريكي.وتركزالنقاش،حولسبلومؤسسةالتمويلالدولية
 إطالقتعاونمشتركبينالصندوقوهذهالمؤسسات.

 
النقد لصندوق السنوية االجتماعات فعاليات في كذلك الصندوق في شارك عقدت التي الدوليين والبنك

 أكتوبر شهر خالل مجموعة4132واشنطن واجتماعات التنمية لجنة اجتماعات ذلكحضور وتضمن .
شاركفياالجتماعاتالوزاريةللمجموعةالعربيةمعكلمنرئيسالبنكالدولي كما األربعوالعشرين.

للشراكةمن "دوفييل"االجتماعالوزاريلمبادرة ومديرعامصندوقالنقدالدولي،إلىجانبالمشاركةفي
النقد الدوليوصندوق مختلفإداراتالبنك مع اجتماعاتعديدة الصندوق وفد كذلكعقد التنمية. أجل

 لمناقشةاألنشطةوالمبادراتالمشتركةمعهذهالمؤسسات. الدولي
 

العالمية"كذلك،شاركالصندوقفي التجارة بمدينةجنيففي أسبوعمؤتمرمنظمة والذيعقد جنيف"،
مؤتمرإطالقتقريرصندوق.كماشاركالصندوقفيفاعليات(4132مايو 1-2سويسراخاللالفترة)

النقدالدولي"مستجداتآفاقاالقتصاداإلقليميلمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا"،والذينظمهمجلس
 (.4132وماي 5دبياالقتصاديبدولةاإلماراتيوم)

 
للرقابة بازل لجنة نظمته الذي المصارف لمراقبي الدولي المؤتمر في الصندوق هامشمشاركة وعلى
المصرفية وهيئة الرقابة المصرفية الصينية، تم تنظيم اجتماع ضم عدداً من أعضاء اللجنة العربية للرقابة 

 الصينية بالعاصمة عقد الذي المؤتمر، في المشاركين ب –المصرفية كين، الفترة سبتمبر 42-44خالل
 تناولأهمالمستجداتفيالتشريعاتالرقابيةوالقضاياالمرتبطةبسالمةالقطاعالماليوالمصرفي.،4132

 
علىمذكرةتفاهمللتعاونالمشتركمعالوكالةاليابانية التوقيعب،4132خاللشهرأغسطسقامالصندوقو

التي الدوليةفيطوكيو، حّددت إطار عمل للتعاون المشترك بين المؤسستين في المنطقة العربية، للتنمية
الدول في والنقدية المالية للسلطات الفني الدعم لتقديم والوكالة الصندوق بين فيما التعاون بهدفتعميق

 العربية.
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 التعاون مع المنظمات الدولية
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 تمويل التجارة العربية
 

برنامجدالتالتجاريةالعربية،منخاللفيتنميةوتشجيعالمبا 4132خاللعامالنقدالعربيساهمصندوق

مؤسسةك بموجبقرارمجلسمحافظيصندوقالنقدالعربي. 3171أنشئعاموالذي تمويلالتجارةالعربية

المصترحبتهمليتارالبرنتامجمتال يبلتغرأسمعنيتةبتنميتةالتجتارةالعربيتة. ماليةعربيةمشتتركةمتخصصتة

ألفدوالرأمريكيللسهمالواحد،وذلكبعتدزيادتته 2مبقيمةأسميةألفسه 411دوالرأمريكيموزععلى

ارتفتععتددالمستاهمينفتيرأس،4131يونيتو 11(بتتاريخ8/4131بموجبقرارالجمعيتةالعموميتةرقتم)

مؤسسةماليةومصرفيةعربيةوطنيةوإقليمية.يهدفالبرنامجإلتىاإلستهامفتيتنميتةالتجتارة 21المالإلى

جتتارةللتيتتةوتعزيتتزالقتتدرةالتنافستتيةللمصتتدرالعربتتي،متتنختتاللتتتوفيرجانتتبمتتنالتمويتتلالتتالزمالعرب

 والمتعاملينفيها،وكذلكمنخاللتوفيرالمعلوماتحولأنشطةالتجارةوالترويجللبضتائعوالستلعالعربيتة.

بيتةمتنختاللوكتاالتوطنيتةوترتكزآليةالبرنامجعلىالتعاملمعالمصدرينوالمستوردينفيالتدولالعر

  تعينهاالدولالعربيةلذلكالغرض.

 

وصتلعتددهاكمتافتينهايتةالعتام حيتث توسيعنطاقنشاطالبرنتامج فيالوكاالتالوطنيةوانتشارهاتساهم

وخمتسدولأجنبيتة.بلغتتقيمتةالطلبتاتالتتيوردتدولةعربيتة 31فيمنتشرةالة(وك418) إلى 4132

مليتار 32.53مليتاردوالرأمريكتيلتمويتلصتفقاتتجاريتةقيمتهتاحتوالي 33.88منذإنشتاؤه إلىالبرنامج

ملياردوالرأمريكتي،كمتابلغتتقيمتةالستحوباتختالل 33.12ووافقالبرنامجعلىتمويل .دوالرأمريكي

شتتاطالتمتتويليوضتتحالرستتمالبيتتانيالتتتاليالتطتتورالمرحلتتيللنيمليتتاردوالرأمريكتتي. 31.72تلتتكالفتتترة

 .4132وحتىنهايةالعام 3111التراكميخاللالفترةالممتدةمنذالعام
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أمافيمايتعلقبخدماتالمعلوماتالتييوفرهاالبرنامجللمتعاملينبالتجارةالعربية،انتهىالبرنامجمنبنتاء

( 14)متيللتدولالعربيتة،حيتثتتمالتربطمتعشبكةمعلوماتالتجتارةالعربيتةوتنفيتذهاعلتىالمستتوىاإلقلي

.وتتتوفرمتنختاللموقتعالبرنتامجفتياإلنترنتتعلتىتقريبتاً جميتعالتدولالعربيتةفتينقطةارتباطموزعة

  .معلوماتعنجميعاالقطارالعربيةوتجارتها (،atfp.org.ae) العنوان

 

اريتةفيمتابتينالمتعتاملينبالتجتارةالعربيتة،منالبرنامجعلىتوفيرالفترصلتفعيتلالمبتادالتالتجاً وحرص

لتترويج نشتاطهيقومبتنظيموتنفيذلقاءاتللمصتدرينوالمستتوردينالعتاملينفتيقطاعتاتمحتددةفتيإطتار

 عشتتر لقتتاءاً  ستتبعةالتجتتارةالعربيتتةالبينيتتة.ونظتتمالبرنتتامجبالتعتتاونمتتعجهتتاتمتعتتددةفتتيالتتدولالعربيتتة،

عتربللقطاعتاتالتاليتة:قطتاعالنستيجوالمالبتسالجتاهزة،الصتناعاتالغذائيتة،للمصدرينوالمستتوردينال

والبنتاء المنتجاتالزراعيةومستلزماتها،الصتناعاتالمعدنيتة،الصتناعاتالدوائيتةوالبتروكيماويتةواألثتاث

  .والتشييد
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  التقارير والنشرات والبحوث والدراسات
 

قاريروالنشراتوالبحوثوالدراساتالتييهدفمنخاللهاإصدارالت 4132واصلالصندوقخاللعام

 إلىزيادةالوعيبالقضايااالقتصاديةالراهنةوالتطوراتالتيتشهدهااقتصاداتالدولالعربية.

 

 العربي الموحد يالتقرير االقتصاد
 

يضطلع ذلكبمهام جانبإلىيشاركالصندوقفيإعدادفصولالتقريراالقتصاديالعربيالموحد،كما

بإعداد 4132عاملتحريرهوإخراجهوإصداره.قامالصندوقفيالتقريراالقتصاديالعربيالموحدالصادر

العربية، المالية األوراق أسواق وتطورات والمصرفية والنقدية المالية، بالتطورات المتعلقة الفصول

 .،ونظموأسعارالصرفلعامالخارجيوالتجارةالخارجية،وموازينالمدفوعاتوالدينا

 

 نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية

 
 العدد الصندوق  12أصدر لعام العربية للدول االقتصادية اإلحصاءات نشرة النشرة4132من تغطي .

بصورة الوطنية علىالمصادر إعدادها في اعتمد التي العربية، الدول في مختلفالقطاعاتاالقتصادية

باإلض افة إلى بعض المصادر اإلقليمية والدولية. تتضمن النشرة فصوالً في مجاالت الحسابات أساسية،

القوميةوأسعارالصرفوالنقدواالئتمانوالتجارةالخارجيةوموازينالمدفوعاتوالماليةالعامة،باإلضافة

للدو يعرضمختلفالتطوراتفيالقطاعاتاالقتصادية لالعربيةإلىفصلحولاإلحصاءاتالمجمعة

 كمجموعةوفرادى.

 

 نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية اإلجمالية والبينية

 
اإلجمالية العربية التجارة تنافسية "إحصاءات نشرة من الثالث العدد الصندوق أصدر آخر جانب من

 فيعام والبينيةومؤشراتتنافسي4132والبينية" اإلجمالية بياناتالتجارة تغطيالنشرة التي. التجارة ة

فيالصادراتاإلجمالية النسيبةوحصتها كمؤشرالميزة فياألسواقالعالمية السلعونسبتها تقيسأهمية

 للدولة،ونسبةالصادراتالسلعيةالبينيةفرادىفيإجماليصادراتهاالسلعيةعلىالصعيدالعالمي.

 

22 

 البحوث والدراسات
 

 علىإعدادوإصداراألوراقالتالية: 4132اشتملتالبحوثوالدراساتخاللعام

 
إعداد"االستقرار االقتصادي وتطوير النظام المالي العربي: تقرير متابعة دوري"،  حول تقرير - تم

التقريرفيإطارالتوصياتالمنبثقةعنمجلسوزراءالماليةالعربالذيانعقدبمدينةمراكشبالمملكة

 عام في ا 4134المغربية قيام بضرورة تقارير بإعداد المعنية العربية المالية حوللمؤسسات متابعة

وتطويرلدعماالستقراراالقتصادي العربيةالمتحدة مبادرةدولةاإلماراتالمتضمنةب المحاورالرئيسية

االقتصاد يتعلقبأداء التطوراتفيما إلىتحليل وتطرقالتقرير الماليالعربيودوركلمنها. النظام

و العامةأوالكلي المالية النقديةو ضاع  األوضاع صعيد على الخارجوالتطورات الدولالقطاع في ي

جهودصندوقالنقدالعربيلتعزيزاالستقراراالقتصاديودعمالقطاعالعربية.كذلكتطرقالتقريرإلى

والباإلضافةإلىأهمإنجازاتالصندوق الماليفيالدولالعربية الفنيعلىصعيدتمويلالتجارة دعم

اجتماعالدورةاالعتياديةالخامسةلمجلسوزراءالماليةالعرب،.وتمتقديمالتقريرخالللخدماتالتجارة

 الذيعقدفيمدينةتونسعلىهامشاالجتماعاتالسنويةللمؤسساتالماليةالعربية.

 

عالراهنلدعمالطاقةفيالوض تناولتالدراسة"إصالح دعم الطاقة في الدول العربية"،  بعنواندراسة -

 والمنافعالمتوخاةمنبرامجاإلصالح. إصالحدعمالطاقةفيالدولالعربيةمبرراتالدولالعربية،و

وبخاصةفيمايتعلقبأبرزالتحدياتالتييمكن ،إلىالدروسالمستفادةمنالتجاربالدولية تتطرقكما

الطاقةأنتواجهالدولالعربيةفيسعيهاإلصالحنظمدع لتعزيزفرص ،م والمقوماتالالزمتوافرها

الهدفنجاحسياساتاإلصالحواآللياتالمختلفة لتحقيقهذا المتبناة تناولتالدراسة.  منجانبآخر،

العربية الطاقة تجارببعضالدول فيكلمنها ،فيإصالحدعم المتبعة السياساتوالبرامج  وماهية

 .إلصالحدعمالطاقة

 

وذلك،"ةرير متابعة دوريا: تقعلى االقتصادات العربية األزمة المالية العالمية وتداعياتها" لتقريرحو -

العربيواألمانةالعامةفيإطارالتقاريرالدوريةالتييتمإعدادهافي سياقالتعاونبينصندوقالنقد

العر الدول في التطوراتاالقتصادية أبرز للوقوفعلى العربية الدول القطاعلجامعة علىصعيد بية

بمايمكنمنالوقوفعلىطبيعة ،الحقيقيوالتطوراتالنقديةوتطوراتالماليةالعامةوالقطاعالخارجي

التحدياتاالقتصاديةواألولوياتعلىصعيدالسياساتاالقتصاديةواستشرافمالمحاألداءاالقتصادي

اجتماعاتالمجلساالقتصاديواالجتماعياجتماعخاللقدماتقريرينفيهذااإلطارإعدادالكلي.وتم

 (.4132لجامعةالدولالعربيةخاللشهري)مارسوسبتمبر
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 البحوث والدراسات
 

 علىإعدادوإصداراألوراقالتالية: 4132اشتملتالبحوثوالدراساتخاللعام
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بعنوان - "اإلطار العام لالستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقه" دراسة ، تطرقتحيث

للقطاعالحقيقي،وطبيعةالم خاطرالتييتعرضلهاالدراسةإلىدورالقطاعالماليفيتوجيهالموارد

المالي االستقرار تحقيق تواجه التي والتحديات المالي، لالستقرار األساسية والمفاهيم المالي النظام

والجهودالمبذولةلمواجهتها.كذلكتطرقتالدراسةإلىاإلطارالعاملالستقرارالماليمنحيثالمفهوم
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،وموقفعددمنالدولالعربيةفيإعداداإلطارالالزملتحقيقتحقيقاالستقرارالماليعلىعدةأصعدة

 االستقرارالمالي.

 

تم،"طرق تكوين وإدارة االحتياطات األجنبية: تجارب بعض الدول العربية واألجنبية" دراسةبعنوان -

توضيحماهيةاالحتياطاتبالعمالتاألجنبيةوالمفاهيمالمرتبطةبهاوأسبابوأهميةتكويناللهامنخ

 وإدارتها، االحتياطاتوطرقتكوينها، األمثلمنمثلهذه الحجم تحديد وكيفية عليها واآلثارالمترتبة

ال تجارببعضالدول إلى تطرقتالدراسة كذلك فياالحتياطاتبالعمالتاألجنبية. واألجنبية عربية

وكندا وإدارة تكوين واألردن مصر من كل تجارب شملت حيث األجنبية، بالعمالت االحتياطات

 والبرازيلوالهندوبوتسوانا.

 
قضايا االستقرار المالي في الدول التطورات االقتصادية والمالية الكلية العالمية و" ورقةعملحول -

 ،"العربية وتناولتالورقةتطرقتإلىتحدياتوقضايا العربية، الماليفيالمنطقة االستقرار تعزيز

صعيد على المنطقة دول تواجه التي التحديات وطبيعة العالمية والمالية الكلية االقتصادية التطورات

تحقيقاالستقرارالمالي،واإلصالحاتالرقابيةالتيتبنتهاالسلطاتاإلشرافيةلتعزيزاالستقرارالمالي.

تق وتم خالل الورقة ديم العالمي المالي لمجلساالستقرار اإلقليمي العمل فريق الشرقاجتماع لمنطقة

 (.4132 خاللشهر)أكتوبردفياالردنق  ع  الذي،ووشمالأفريقيا األوسط

 
عملحول - تناولتتوقعاتاألداء"، 4102"توقعات األداء االقتصادي الكلي للدول العربية  ورقة

،وطبيعةالتحدياتالراهنة4132عام للميواألداءاالقتصاديالكليللدولالعربيةخالاالقتصاديالعا

من عدد إلىتنفيذ الملحة والحاجة معدالتالبطالة تزايد علىصعيد وبخاصة تلكالدول، التيتواجه

ورالقطاعاإلصالحاتالهيكليةلدفعالنمواالقتصاديوتحقيقالنموالشاملوالمستدام،وكذلكتعزيزد

 الخاصفيالنشاطاالقتصادي.
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 الوضع المالي الموحد للصندوق 
 

 المادة التاسعة واألربعين من اتفاقية صندوق النقد العربي، تقّوم أصول وخصوم وعمليات  إلىاستنادا

قيمتها يحدد الصندوقبالدينارالعربيالحسابيالذييعادلثالثوحداتمنحقوقالسحبالخاصةكما

 ندوقالنقدالدولي.ص

 
تعّد البيانات المالية الموحدة للصندوق والمؤسسة التابعة )برنامج تمويل التجارة العربية( وفقا لمعايير 

تظهرالبياناتالماليةالموحدةالمركزمجلسمعاييرالمحاسبةالدولية. التقاريرالماليةالدوليةالصادرةعن

،ونتائجاألعمالوالتدفقاتالنقديةوالتغيراتفيحقوقالمساهمين2014ديسمبر 13الماليالموحدكمافي

 : فيمايليملخصبأهمالبنودالواردةفيالبياناتالماليةالموحدةلسنةالمنتهيةفيذلكالتاريخ.ل

 
 الموارد

 
إنشا اتفاقية من عشرة الحادية بالمادة عمال الصندوق موارد المدفوع، ئهتتكون المال رأس من

رد أخرى يقّرها مجلس المحافظين. االحتياطيات،والقروضوالتسهيالتالتييتمالحصولعليها،وأيةمواو

بهدفمساعدة مؤسساتالنقدوالبنوكالمركزيةالعربيةقبولالودائعمن 3171 عامأقّر مجلس المحافظين 

الخارجية احتياطياتها تلكاألمعلىأ الدولالعربيةفيإدارة القروضالتستخدم وذلكفيوالفيتقديم ،

 إطار تحقيق الصندوق ألهدافه واستناداً إلى الوسائل التي أجازتها المادة الخامسة التفاقية تأسيسه.

 
مساهمة العربية، التجارة تمويل لبرنامج األساسي النظام خالل من الصندوق محافظي مجلس أقر كما

 امجلتعزيزالمواردالموجهةلتمويلالتجارةالعربية.مؤسساتتمويلمنفئاتمختلفةفيرأسمالالبرن

 
 رأس المال

 
ألفدينارعربي 600,000مناتفاقيةالصندوقرأسالمالالمصرحبهبمقدار ةحددتالمادةالثانيةعشر

ألفدينارعربيحسابي.وافقمجلسمحافظي 21حسابيمقسمةعلىاثنيعشرألفسهمقيمةكلمنهما

)الصندوقبم رقم  4131 لعام( 1وجبقراره بقيمة رأسالمالالمصرحبه ألف 600,000علىزيادة

،مقسمةعلىأربعوعشرينألفسهم ألفدينارعربيحسابي 1,200,000دينارعربيحسابيليصبح

 وارتفعبذلكرأسالمالالمكتتب ،ألفدينارعربيحسابي 300,000كما أقّر اكتتاب الدول األعضاء بقيمة 

إلى  900,000به  149,010تضمن القرار أيضاً تسديد نصف االكتتاب البالغ ألفدينارعربيحسابي.

 والنصفالمتبقي العام، االحتياطي من بالتحويل حسابي عربي عربي 149,010ألفدينار ألفدينار

 أبريل من تبدأ أقساطسنوية علىخمسة األعضاء الدول النقديمن بالتحويل واستمرار4132حسابي ،

( 8مراعاةحالةفلسطينالتيتمتأجيلالمطالبةبتسديدحصتهافيرأسالمالبموجبقرارالمجلسرقم)

  .3187 عامل
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 رأسالمال من المدفوع الجزء  769,457بلغ نهاية في حسابي عربي : 2013) 2014 عامألفدينار

ألفدينارعربيحسابي 130,543والبالغأماالجزءغيرالمدفوع ألفدينارعربيحسابي(. 745,545

نهاية المال 154,455: 2013) 2014 عام في رأس في الزيادة فيمثل حسابي( عربي دينار ألف

 بالتحويلالنقديمنالدولاألعضاءخاللالفترة والجزءالغير 4137 – 2015المنصوصعلىسدادها

 باإلضافةإلىحصةفلسطينالمؤجلة. 4132يأبريلمدفوعمنالقسطاألولمنالتحويلالنقديالمستحقف

 

 االحتياطيات
 

 عام نهاية  2014بلغتاالحتياطياتفي مجموعه مع 315,621ما بالمقارنة ألفدينارعربيحسابي،

حوالي 2014تمثلاالحتياطياتفينهايةعام. 2013ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 292,404

كانت فيالمائةمنرأس 41 بينما تتكون2013فينهايةعام فيالمائة 39تمثلنسبةالمالالمدفوع، .

من  االحتياطيات واحتياطي الطوارئ، واحتياطي العام، قيماالحتياطي في الماليةاالس التغير تثمارات

 المتاحةللبيع.
 

بلغرصيدهذا ،2014بنهايةعام ألفدينارعربيحسابي 161,856بلغرصيده :االحتياطي العام بينما

 . 2013ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 143,383االحتياطي
 

 4111(لسنة2ورقم) 3171 عام(ل8: تّم تكوينه بموجب قراري مجلس المحافظين رقم )احتياطي الطوارئ

هماأكبرفيالمائةمنصافيالدخلسنوياأي 31ألفدينارعربيحسابيأو 5,000حيثيتمتحويلمبلغ

بلغرصيداحتياطيالطوار ،االحتياطي إلى  155,000 ئويستخدملمقابلةأيخسائرغيرمتوقعةمستقبال.

2014ألفدينارعربيحسابيبنهايةعام فينهاية عربيحسابي ألفدينار 150,000رصيده بلغ،بينما

 .2013عام
 

ألفدينارعربي (1,235)بلغرصيدهالمدين: لبيعاالستثمارات المالية المتاحة ل التغير في قيماحتياطي 

 عام نهاية في  2014حسابي برصيد  مدينمقارنة عام (979)قدره نهاية في عربيحسابي ألفدينار

4131. 

 
 حقوق المساهمين

 
ألفدينارعربي 1,085,078ارتفعتحقوقمساهميالصندوقالمتمثلةبرأسالمالواالحتياطياتإلى

،أي2013ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 1,037,949مقارنةبمبلغ 2014ايةعامحسابيفينه

( 3يوضحالشكلرقم) فيالمائة. 4.5ألفدينارعربيحسابيوبنسبةنموقدرها 47,129بزيادةمقدارها

 :2014ديسمبر 13هوحتىئأدناهتطورحقوقمساهميصندوقالنقدالعربيمنذإنشا
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تطور حقوق المساهمين       الشكل رقم 
     -     

رأس المال المدفوع

اإلحتياطيات

مليون د ع ح

 
 

المؤسسةالتابعة،التيتمثلحصةالمساهميناآلخرينفيرأسمالافيحقوقالمساهميناآلخرينفيأماص

 عام ألفدينارعربيحسابيكمافينهاية 111,463واحتياطياتبرنامجتمويلالتجارةالعربية،فقدبلغت

ألف 22,642 اقدره يادةبزالسابق،عامينارعربيحسابيكمافينهايةالد 88,821 بالمقارنةمع 2014

الزيادةفيمعظمهاإلىالزيادةفيرأسالمالالمدفوع .تعودفيالمائة 25.5دينارعربيحسابيومانسبته

الفروقاتالناتجةعناالختالففيسعروإلى 4131 عام(ل8تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للبرنامج رقم )

 2014نهايةعام في للبرنامج(مقابلالدينارالعربيالحسابيكماتحويلالدوالراألمريكي)عملةاألساس

 .2013وعام

 

 1,196,541بذلكبلغمجموعحقوقالمساهمينفيالصندوقوالمساهميناآلخرينفيالمؤسسةالتابعةو

ألفدينارعربيحسابيفينهاية 1,126,770مقارنةمع 2014ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام

 2013عام على توزعتتوظيفاتالموارد عمليات.  اإلقراضتمويل االئتمان األعضاءللدول وخطوط

 للوكاالتالوطنيةالمعتمدة،وأصولأخرىعلىالنحوالمبينأدناه.
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تطور حقوق المساهمين       الشكل رقم 
     -     

رأس المال المدفوع

اإلحتياطيات

مليون د ع ح

 
 

المؤسسةالتابعة،التيتمثلحصةالمساهميناآلخرينفيرأسمالافيحقوقالمساهميناآلخرينفيأماص

 عام ألفدينارعربيحسابيكمافينهاية 111,463واحتياطياتبرنامجتمويلالتجارةالعربية،فقدبلغت

ألف 22,642 اقدره يادةبزالسابق،عامينارعربيحسابيكمافينهايةالد 88,821 بالمقارنةمع 2014

الزيادةفيمعظمهاإلىالزيادةفيرأسالمالالمدفوع .تعودفيالمائة 25.5دينارعربيحسابيومانسبته

الفروقاتالناتجةعناالختالففيسعروإلى 4131 عام(ل8تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للبرنامج رقم )

 2014نهايةعام في للبرنامج(مقابلالدينارالعربيالحسابيكماتحويلالدوالراألمريكي)عملةاألساس

 .2013وعام

 

 1,196,541بذلكبلغمجموعحقوقالمساهمينفيالصندوقوالمساهميناآلخرينفيالمؤسسةالتابعةو

ألفدينارعربيحسابيفينهاية 1,126,770مقارنةمع 2014ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام

 2013عام على توزعتتوظيفاتالموارد عمليات.  اإلقراضتمويل االئتمان األعضاءللدول وخطوط

 للوكاالتالوطنيةالمعتمدة،وأصولأخرىعلىالنحوالمبينأدناه.
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 قروض للدول األعضاء
 

 ألفدينار 402,047،مبلغ2014ديسمبر 13كمافي األعضاءبلغرصيدالقروضالقائمةفيذمةالدول

وبلغالتزام .2013عام ألفدينارعربيحسابيفينهاية 466,096عربيحسابي،فيحينبلغالرصيد

القروض من في 474,284الصندوق كما حسابي عربي دينار  13 ألف  .2014ديسمبر تمثلحيث

 الدول ذمة في القروضالقائمة رمضافاً إليها أرصدة القروض غي األعضاءالتزاماتالقروضأرصده

 .2014ألفدينارعربيحسابيبنهايةعام 72,237 المسحوبةالبالغة

 

 خطوط االئتمان
 

المؤسسةالتابعة)برنامجتمويلالتجارةالعربية(بالدوالراألمريكيمن تعقدعملياتالتمويلالتيتقدمها

الصادرات لتمويل معتمدة معوكاالتوطنية التيتبرم اتفاقياتخطوطاالئتمان والوارداتللسلع خالل

لها. والخدماتالمصاحبة في بلغ العربية سحوباتخطوطاالئتمانكما  مبلغ 2014ديسمبر31  رصيد

 631دينارعربيحسابي) ألف 145,267 بلغ برصيد بالمقارنة أمريكي( ألف 131,560مليوندوالر

 .2013مليوندوالرأمريكي(فينهايةعام 608) دينارعربيحسابي

 
 ئع لدى البنوك المركزيةودا
 

منقيمةالمساهمةالمكتتب فيالمائة 4ددتنسبةاستناداً إلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الصندوق، س  

 ودعتلدىالبنوكالمركزيةفيالدولاألعضاء.بها أساساً في رأسمال الصندوق بعملة العضو الوطنية، وأ  

المساه بتعديلمبلغ عضو كلدولة الصرفتقوم علىأساسسعر كلسنة فينهاية الوطنية بالعملة مة

م للمساهمة االسمية القيمة على يحافظ بما الدولي النقد صندوق قبل من قّومة بالدينار العربي المحدد

 يعادلالحسابي. ألفدينارعربيحسابي 5,336تبلغالودائعبالعمالتالوطنيةلدىالبنوكالمركزيةما

 .2013و 2014مبرديس 13كمافي

 

 موجودات أخرى
 

تتضمنالموجوداتاألخرىمساهمةالصندوقفيالمؤسسةالعربيةلضماناالستثماروائتمانالصادرات

،حيثوافقالمجلسعلىالمساهمةفيزيادةرأس4114عام(ل5بموجبقرارمجلسالمحافظينرقم)

مليون 5.1مليوندوالرامريكي) 48.2ادراتبمبلغمالالمؤسسةالعربيةلضماناالستثماروائتمانالص

 دينارعربيحسابي(.
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 االستثمارات
 

تتكونالمحفظةاالستثماريةالموحدةمنحساباتجاريةوتحتالطلبوودائعألجللدىالبنوكوصندوق

الودائعالمقبولةمنالمؤسساتال منها الدولي،ومحفظةاالستثماراتالمالية،مطروحا  نقديةوالمالية.النقد

بينما2014ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 666,492بلغتقيمةالمحفظةاالستثماريةالموحدة ،

 .2013ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 604,880بلغتقيمتها

 

 نتائج األعمال 
 

ال خالل المحقق الموحد الدخل صافي بلغ المنتهي عام  13في 2014ديسمبر بعد يخص، ما استبعاد

 التابعة، بمبلغ 26,064المساهميناآلخرينفيالمؤسسة ألف 28,071 ألفدينارعربيحسابيمقارنة

 يتمثلصافيالدخلبعناصرالدخلواإلنفاقالتالية: .عامالسابقدينارعربيحسابيلل

 
 الدخل

 
فوائدالمدفوعةعلىالودائعالمقبولةبلغإجماليالدخلالموحدللصندوقوالمؤسسةالتابعة،بعداستقطاعال

المنتهيفيعـــامابيللـــــربيحســــارعــــــــألفدين 32,943اتالنقديةوالمالية،مبلغـــــــمنالمؤسس

  ألفدينارعربيحسابيللسنةالسابقة. 34,483بمبلغ ة،مقارن2014ديسمبر 13

 
 اإلنفاق

 
 فيللعامالمنتهيألفدينارعربيحسابي 5,848دوقوالمؤسسةالتابعةبلغإجمالياإلنفاقالموحدللصن

تتضمنبنوداألنفاقبرامج .للعامالسابقألفدينارعربيحسابي 5,334،مقارنةبمبلغ2014ديسمبر 13

 .HIPCالمعونةالفنيةوالمساهمةفيالمبادرةالمعززةللدولعاليةالمديونيةمنخفضةالدخل
 

اإلنف بلغ عام خالل األعضاء العربية للدول المقدمة الفنية المعونة برامج على مجموعه 2014اق  ما

334  بمبلغ  348ألفدينارعربيحسابيمقارنة بلغتقيمة .2013ألفدينارعربيحسابيلعام كما

يحسابيألفدينارعرب HIPC 657المساهمةفيالمبادرةالمعززةللدولعاليةالمديونيةمنخفضةالدخل

 .2013ألفدينارعربيحسابيلعام 430مقارنةبمبلغ 2014خاللعام
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 االستثمارات
 

تتكونالمحفظةاالستثماريةالموحدةمنحساباتجاريةوتحتالطلبوودائعألجللدىالبنوكوصندوق

الودائعالمقبولةمنالمؤسساتال منها الدولي،ومحفظةاالستثماراتالمالية،مطروحا  نقديةوالمالية.النقد

بينما2014ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 666,492بلغتقيمةالمحفظةاالستثماريةالموحدة ،

 .2013ألفدينارعربيحسابيفينهايةعام 604,880بلغتقيمتها

 

 نتائج األعمال 
 

ال خالل المحقق الموحد الدخل صافي بلغ المنتهي عام  13في 2014ديسمبر بعد يخص، ما استبعاد

 التابعة، بمبلغ 26,064المساهميناآلخرينفيالمؤسسة ألف 28,071 ألفدينارعربيحسابيمقارنة

 يتمثلصافيالدخلبعناصرالدخلواإلنفاقالتالية: .عامالسابقدينارعربيحسابيلل

 
 الدخل

 
فوائدالمدفوعةعلىالودائعالمقبولةبلغإجماليالدخلالموحدللصندوقوالمؤسسةالتابعة،بعداستقطاعال

المنتهيفيعـــامابيللـــــربيحســــارعــــــــألفدين 32,943اتالنقديةوالمالية،مبلغـــــــمنالمؤسس

  ألفدينارعربيحسابيللسنةالسابقة. 34,483بمبلغ ة،مقارن2014ديسمبر 13

 
 اإلنفاق

 
 فيللعامالمنتهيألفدينارعربيحسابي 5,848دوقوالمؤسسةالتابعةبلغإجمالياإلنفاقالموحدللصن

تتضمنبنوداألنفاقبرامج .للعامالسابقألفدينارعربيحسابي 5,334،مقارنةبمبلغ2014ديسمبر 13

 .HIPCالمعونةالفنيةوالمساهمةفيالمبادرةالمعززةللدولعاليةالمديونيةمنخفضةالدخل
 

اإلنف بلغ عام خالل األعضاء العربية للدول المقدمة الفنية المعونة برامج على مجموعه 2014اق  ما

334  بمبلغ  348ألفدينارعربيحسابيمقارنة بلغتقيمة .2013ألفدينارعربيحسابيلعام كما

يحسابيألفدينارعرب HIPC 657المساهمةفيالمبادرةالمعززةللدولعاليةالمديونيةمنخفضةالدخل

 .2013ألفدينارعربيحسابيلعام 430مقارنةبمبلغ 2014خاللعام
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 العمالت
 

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

جميععمليات بالعمالت توزيعاً قريباً من تكوين سلة وحدة حقوق السحب الخاصة. للدول اإلقراضتعقد

يتمتضمينحصةالصندوقفيعملياتبرنامجتمويلالتجارةالعربية األعضاءبالدينارالعربيالحسابي.

في األخرىالتيتعقدبالدوالراألمريكيكجزءمنالشريحةالدوالريةلمحفظةالعمالت.وتوظفالموارد

قا عمالت آجلة بعقود مترافقة للتحويل العبلة توزيع مع يتوافق السحببما حقوق لوحدة المكونة مالت

 2014 عاميبين الجدول أدناه أوزان العمالت المكّونة لوحدة حقوق السحب الخاصة في نهاية  الخاصة.

 .4133يناير 13وكذلك األوزان المعمول بها اعتباراً من  2013 عامونهاية

 

 (4الجدول رقم )

وحدة حقوق السحب الخاصة  سعر أوزان العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة 
 مقابل العمالت المكونة لها

ديسمبر  00 العملة
4102 

ديسمبر  00
4100 

يناير  10
4100 

ديسمبر  00
2014 

ديسمبر  00
2013 

 1.541 1.449 %24.81 %42.83 %22.22 دوالر أمريكي

 1.119 1.192 %15.27 %37.79 %12.21 يورو

 0.933 0.928 %33.34 %11.90 %33.15 جنيه إسترليني

 161.764 172.886 %1.51 %7.48 %8.11 ين ياباني

 311.11% 311.11% 311.11%   
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 البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقبي الحسابات
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 جداول القروض
 

رقم السنة
القرض

تسهيل  تعويضيممتدعاديتلقائيالدولة
تجاري

نفط تصحيح تسهيل ال
هيكلي

 اجمالي
 السنة

4,688مصر19781
1,875السودان2

6,5630000006,563
750موريتانيا19793

1,875المغرب4
750سوريا5
1,875السودان6
11,250السودان7

5,250011,250000016,500
750موريتانيا19808

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

2,2504,50005,00000011,750
2,940اليمن198112

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

15,4058,82044,5909,80000078,615
5,000السودان198222

3,600السودان23
2,190موريتانيا24
1,875المغرب25
2,940سوريا26
8,240موريتانيا27
3,675اليمن28
3,920اليمن29

14,280013,2403,92000031,440
27,930العراق198330

4,800السودان31
1,875السودان32
3,920اليمن33
750موريتانيا34
27,000العراق35
3,000سوريا36
3,990األردن37
1,960األردن38
5,700اليمن39

34,5455,700031,8008,8800080,925
1,500الصومال198440

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

7,06504,33504,9000016,300
3,975اليمن198545

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

42,495007,7607000050,955

جدول  أ-1 
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنوياً

2014 - 1978
ألف دينار عربي حسابي  
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3,675اليمن198654
1,875المغرب55
2,940سوريا56
2,400سوريا57
6,250المغرب58
2,500المغرب59
3,250موريتانيا60
1,500موريتانيا61
3,675تونس62
3,990األردن63
1,500تونس64

21,5556,2503,25002,5000033,555
3,450تونس198765

2,500اليمن66
18,620العراق67

02,5000022,0700024,570
1,875المغرب198868

3,690اليمن69
1,960األردن70
7,350المغرب71
18,620الجزائر72
2,460موريتانيا73
6,150اليمن74
4,687مصر75
3,975اليمن76
2,190موريتانيا77
5,100اليمن78
8,200سوريا79
27,930الجزائر80
27,930العراق81

79,62714,35002,46025,68000122,117
3,300العراق198982

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

8,55046,96017,150000072,660
9,050موريتانيا199087

6,625مصر88
009,0506,62500015,675

1991
14,800المغرب199289

3,675تونس90
3,675014,800000018,475

3,250موريتانيا199391
003,2500003,250

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

11,340037,1302,46000050,930
15,120اليمن199596

5,175تونس97
5,320األردن98

5,17515,1205,320000025,615
31,230الجزائر199699

4,955موريتانيا100
0036,185000036,185

رقم السنة
القرض

تسهيل  تعويضيممتدعاديتلقائيالدولة
تجاري

تصحيح تسهيل النفط
هيكلي

 اجمالي
 السنة

جدول  أ-1 
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنوياً

2014 - 1978
ألف دينار عربي حسابي  
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2,660األردن1997101

367جيبوتي102
19,656اليمن103

036719,6562,66000022,683
3,910األردن1998104

9,057اليمن105
00000012,96712,967

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

8,8500000046,55555,405
245جيبوتي2000111

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

004,2457,4000026,75438,399
5,214األردن2001116

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

23,6250019,2000026,48069,305
30,870مصر2002122

420جيبوتي123
3,675لبنان124

3,6750000031,29034,965
11,100المغرب2003125

368جيبوتي126
55,125مصر127

0055,49300011,10066,593
184القمر المتحدة 2004128

5,175تونس129
9,800السودان130
23,625مصر131

18409,80000028,80038,784
8,600موريتانيا2005132

9,800السودان133
6,825لبنان134

008,60000016,62525,225
350جيبوتي2006135

000000350350
2,000سوريا2007136

9,100لبنان137
00000011,10011,100

184القمر المتحدة 2008138

614جيبوتي139
9,600سوريا140
18,200لبنان141

018400018,8149,60028,598

رقم السنة
القرض

تسهيل  تعويضيممتدعاديتلقائيالدولة
تجاري

تصحيح تسهيل النفط
هيكلي

 اجمالي
 السنة

جدول  أ-1 
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنوياً

2014 - 1978
ألف دينار عربي حسابي  
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 السنة

جدول  أ-1 
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2014 - 1978
ألف دينار عربي حسابي  
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7,365األردن2009142

12,275األردن143

47,863المغرب144
9,120موريتانيا145
21,880المغرب146

7,3650021,8800069,25898,503
9,820األردن2010147

17,185األردن148

47,863المغرب149

43,000اليمن150
0043,0009,8200065,048117,868

13,675المغرب2011151
43,725مصر152
58,300مصر153

43,725000013,67558,300115,700
7,365األردن2012154

21,000اليمن155
24,000اليمن156
15,935تونس157
12,750تونس158
9,562تونس159
27,350المغرب160

16,92721,000064,1000015,935117,962
9,800السودان2013161

21,000اليمن162
12,790األردن163
12,790األردن164
787القمر المتحدة 165
12,000تونس166
20,000تونس167
60,000المغرب168

021,00013,57712,79000101,800149,167
20,000موريتانيا2014169

36,510اليمن170
0056,510000056,510

362,126146,751410,431207,67564,73032,489531,9621,756,164 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

رقم السنة
القرض

تسهيل  تعويضيممتدعاديتلقائيالدولة
تجاري

تصحيح تسهيل النفط
هيكلي

 اجمالي
 السنة

جدول  أ-1 
تعاقدات القروض مع الدول األعضاء سنوياً

2014 - 1978
ألف دينار عربي حسابي  

 

81 

عدد الدول المستفيدة من القروض  التلقائية
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من القروض الممتدةمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

326.090المملكة االردنية الهاشمية523.760المملكة االردنية الهاشمية
260.380الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية628.762الجمهورية التونسية

430.385جمهورية السودان127.930الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
112.740جمهورية الصومال511.100جمهورية السودان

155.125جمهورية مصر العربية49.030الجمهورية العربية السورية
363.800المملكة المغربية34.440جمهورية الصومال
861.345الجمهورية االسالمية الموريتانية487.090جمهورية العراق

لبنانية 399.166الجمهورية اليمنية27.350الجمهورية ال
20.613جمهورية جيبوتي581.975جمهورية مصر العربية

10.787جمهورية القمر المتحدة1029.550المملكة المغربية
710.32028410.431الجمهورية االسالمية الموريتانية

940.635الجمهورية اليمنية
10.184جمهورية القمر المتحدة

62362.126

عدد الدول المستفيدة من القروض العادية
القروض

قيمة القروض 
عدد الدول المستفيدة من التسهيل التجاريمليون د.ع.ح.

القروض
قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

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

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

118.620جمهورية العراق14.500الجمهورية االسالمية الموريتانية
12.500المملكة المغربية780.290الجمهورية اليمنية
313.920الجمهورية اليمنية10.367جمهورية جيبوتي

10.1841164.730القمر المتحدة
14146.751

عدد الدول المستفيدة من القروض التعويضية
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

الدول المستفيدة من تسهيل التصحيح 
الهيكلي

عدد 
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

438.584المملكة االردنية الهاشمية427.930المملكة االردنية الهاشمية
664.944الجمهورية التونسية216.200الجمهورية التونسية
130.605الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية29.800جمهورية السودان
219.600جمهورية السودان127.000جمهورية العراق

لبنانية222.375جمهورية مصر العربية 319.526الجمهورية ال
4135.948جمهورية مصر العربية466.430المملكة المغربية

6192.208المملكة المغربية24.920الجمهورية االسالمية الموريتانية
19.057الجمهورية اليمنية333.020الجمهورية اليمنية

20.770جمهورية جيبوتي20207.675
211.600الجمهورية العربية السورية

19.120الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
32531.962

عدد الدول المستفيدة من قرض تسهيل النفط
القروض

قيمة القروض 
مليون د.ع.ح.

10.614جمهورية جيبوتي
لبنانية 118.200الجمهورية ال
113.675المملكة المغربية

332.489

جدول  أ-2 
 تعاقدات القروض مع الدول األعضاء حسب نوع القرض

2014 - 1978
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جدول  أ-2 
 تعاقدات القروض مع الدول األعضاء حسب نوع القرض

2014 - 1978
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أرصدة 
سحوبات القروض 

 القائمة 
في ذمة الدول

األرصدة غير 
المسحوبة من 

القروض 
المتعاقد عليها

إجمالي 
إلتزامات 
القروض

أرصدة سحوبات 
القروض 

القائمة في ذمة 
الدول

األرصدة غير 
المسحوبة من 

القروض 
المتعاقد عليها

إجمالي 
إلتزامات 
القروض

30,858          39,69626,9633,895         31,9067,790المملكة األردنية الهاشمية

56,701          57,76053,4013,300         54,4603,300جمهورية السودان

2,8802,8802,8802,880الجمهورية العربية السورية

14,87614,87614,87714,877جمهورية الصومال

787             787787            787جمهورية القمر المتحدة

64,86264,86256,44656,446جمهورية العراق

59,75814,57574,33340,81040,810جمهورية مصر العربية

104,17020,000124,17065,88020,00085,880المملكة المغربية

74,90012,60087,50088,38018,255106,635الجمهورية اليمنية

4,0364,03610,91210,00020,912الجمهورية االسالمية الموريتانية

54,24816,00070,24841,49816,00057,498الجمهورية التونسية

466,09675,052541,148402,04772,237474,284 المجموع

جدول  أ-3 
أرصدة التزامات القروض حسب الدولة المقترضة

2014 - 2013
(ألف دينار عربي حسابي)  

نهاية عام 2014نهاية عام 2013

الدولة

 

73 

السنة
 قيمة القروض المقدمة 

خالل العام
تزامات القروض  أرصدة ال

*
أرصدة سحوبات القروض  

**

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
199815,023227,413199,314
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
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*

أرصدة السحوبات من القروض القائمة مطروحاً منها األقساط المسّددة.**

(ألف دينار عربي حسابي)  

جدول  أ-4 
أرصدة التزامات القروض القائمة سنوياً

2014 -1978

أرصدة التزامات القروض القائمة والمتمثلة بأرصدة سحوبات القروض مضافاً إليها 
األرصدة غير المسحوبة من القروض القائمة.

*

*

*

*
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السنة
 قيمة القروض المقدمة 

خالل العام
تزامات القروض  أرصدة ال

*
أرصدة سحوبات القروض  

**
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19933,250162,451151,131
199450,930203,450167,985
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أرصدة التزامات القروض القائمة والمتمثلة بأرصدة سحوبات القروض مضافاً إليها 
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جدول  أ-5  
أسعار الفائدة على القروض

2014 - 2003
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أسعار الفائدة على القروض 

    -    

أشهر  ألجل -الفائدةالمعوم سعر
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 عامة جداول
 

 

المدفوع 
بالعملة 
وطنية ال

المدفوع بالعمالت 
قابلة للتحويل ال

المدفوع بالتحويل 
من اإلحتياطي العام

إجمالي المدفوع 2 
114,850          80     5,815.0      6,975.0     12,870.0    
252,950          300   20,665.0    24,925.0  45,890.0    
313,800          80     5,380.0      6,500.0     11,960.0    
419,275          100   7,542.5      9,062.5     16,705.0    
5116,850        760   45,535.0    54,975.0  101,270.0  
6133,425        760   52,087.5    62,787.5  115,635.0  
727,600          200   9,800.0      13,000.0  23,000.0    
819,875          80     7,120.0      9,362.5     16,562.5    
911,025          80     3,920.0      5,187.5     9,187.5      

10116,850        760   45,535.0    54,975.0  101,270.0  
1113,800          80     5,380.0      6,500.0     11,960.0    
1227,600          200   10,720.0    13,000.0  23,920.0    
1388,200          500   31,500.0    41,500.0  73,500.0    
1413,800          100   4,900.0      6,500.0     11,500.0    
1537,035          186   14,488.5    17,422.5  32,097.0    
1688,200          500   34,440.0    41,500.0  76,440.0    
1741,325          200   16,177.5    19,437.5  35,815.0    
1813,800          80  5,380.0      6,500.0     11,960.0    
1942,450          280   16,535.0    19,975.0  36,790.0    
205,940         -    -             -            -             
21675                5       245.0         312.5        562.5         
22675                5       245.0         312.5        562.5         

900,000        5,336   343,411.0  420,710.0   769,457.0    

(1)

(2)

األولى:

الثانية :

بموجب قرار مجلس المحافظين رقم )3( لسنة 2005، تّم رسملة جزٍء من االحتياطي العام لالكتتاب بالرصيد المتبقي من رأس 
 المال الذي كان مصّرحاً به آنذاك والبالغ 271.7 مليون دينار عربي حسابي.

دولة فلسطين )1(
جمهورية جيبوتي

جمهورية القمر المتحدة

تم تاجيل المطالبة بتسديد مساهمة فلسطين بموجب قرار مجلس المحافظين رقم )7( لسنة 1978.

بموجب قرار مجلس المحافظين رقم )3( لسنة 2013 تم زيادة رأس المال المصرح به بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، 
واالكتتاب بنصف الزيادة وبقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس نسب الحصص المكتتب بها، وتم تسديد نصف االكتتاب 

من خالل رسملة االحتياطيات والنصف المتبقي والبالغ 149.01 مليون دينار عربي حسابي يتم تسديده نقداً من قبل الدول 
األعضاء وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بدءاً من أبريل 2014.

الدولة

المملكة االردنية الهاشمية
دولة االمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين
الجمهورية التونسية

لبنانية الجمهورية ال

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية

دولة ليبيا

الجمهورية االسالمية الموريتانية
الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

رأس المال المدفوع

(ألف دينار عربي حسابي)

الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال

المملكة المغربية
جمهورية مصر العربية

التحويل من االحتياطي العام إلى رأس المال تّم على مرحلتين:

سلطنة عمان
دولة قطر

دولة الكويت

جمهورية العراق

مقدار المساهمة برأس 
المال 

المكتتب به

المجموع

جدول  ب-1 
رأس المال

31 ديسمبر 2014
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 عامة جداول
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قابلة للتحويل ال

المدفوع بالتحويل 
من اإلحتياطي العام

إجمالي المدفوع 2 
114,850          80     5,815.0      6,975.0     12,870.0    
252,950          300   20,665.0    24,925.0  45,890.0    
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419,275          100   7,542.5      9,062.5     16,705.0    
5116,850        760   45,535.0    54,975.0  101,270.0  
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األولى:
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بموجب قرار مجلس المحافظين رقم )3( لسنة 2005، تّم رسملة جزٍء من االحتياطي العام لالكتتاب بالرصيد المتبقي من رأس 
 المال الذي كان مصّرحاً به آنذاك والبالغ 271.7 مليون دينار عربي حسابي.

دولة فلسطين )1(
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جدول )ب
-4

) 
عدد المستفيدين من الدورات/حلقات 
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عمل/الندوات
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 التنظيم واإلدارة
 

 الهيكل التنظيمي
 

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

 
 مجلس المحافظين

 
يتكونمجلسالمحافظينمنمحافظونائبللمحافظتعينهماكلدولةعضومنأعضاءالصندوق،وينتخب

أحد المحافظين رئيساً له كل سنة بالتناوب. ي عتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق المجلس
وله جميع سلطات اإلدارة. يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً في النصف األول من كل عام في دولة المقر 

 أو خارجها. ويتكون مجلس المحافظين حالياً على النحو التالي :
 

 المحافظون ونواب المحافظين  دول األعضاءال
   

 معاليالدكتورزيادفريز المحافظ المملكةاألردنيةالهاشمية
 (3عزالدينمحيالدينكناكريةسعادةالدكتور نائبالمحافظ 

 معاليعبيدحميدالطاير المحافظ دولةاإلماراتالعربيةالمتحدة
 (4المنصوري معاليمباركراشد نائبالمحافظ 

 الشيخأحمدبنمحمدآلخليفةمعالي المحافظ البحرين مملكة
 سعادةرشيدمحمدالمعراج نائبالمحافظ 

 معاليالدكتورالشاذليالعياري المحافظ الجمهوريةالتونسية
 سعادةمنيةالسعداوي نائبالمحافظ 

 (1معاليمحمدجالب المحافظ الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية
 سعادةالدكتورمحمدلكصاسي نائبالمحافظ 

  معاليبوديأحمدروبلة المحافظ جمهوريةجيبوتي
   سعادةعثمانأحمدعلي نائبالمحافظ 

 معاليالدكتورإبراهيمبنعبدالعزيزالعساف المحافظ المملكةالعربيةالسعودية
 بنعبدهللاالمبارك معاليالدكتورفهد نائبالمحافظ 

  معاليبدرالدينمحمودعباس المحافظ جمهوريةالسودان
  سعادةعبدالرحمنحسنعبدالرحمنهاشم نائبالمحافظ 

  معاليالدكتوراسماعيلاسماعيل المحافظ الجمهوريةالعربيةالسورية
 سعادةالدكتورأديبمفضيميالة نائبالمحافظ 

---------------------------------- 
 ، خلفاً لسعادة الدكتور عمر محمد منصور الزعبي.4132اعتباراً من يونيو  (3

 خلفاً لمعالي سلطان بن ناصر السويدي. 4132اعتباراً من سبتمبر  (4
 ، خلفاً لمعالي كريم جودي.4132اعتبارامنمايو (1
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 التنظيم واإلدارة
 

 الهيكل التنظيمي
 

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

 
 مجلس المحافظين

 
يتكونمجلسالمحافظينمنمحافظونائبللمحافظتعينهماكلدولةعضومنأعضاءالصندوق،وينتخب

أحد المحافظين رئيساً له كل سنة بالتناوب. ي عتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق المجلس
وله جميع سلطات اإلدارة. يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً في النصف األول من كل عام في دولة المقر 

 أو خارجها. ويتكون مجلس المحافظين حالياً على النحو التالي :
 

 المحافظون ونواب المحافظين  دول األعضاءال
   

 معاليالدكتورزيادفريز المحافظ المملكةاألردنيةالهاشمية
 (3عزالدينمحيالدينكناكريةسعادةالدكتور نائبالمحافظ 

 معاليعبيدحميدالطاير المحافظ دولةاإلماراتالعربيةالمتحدة
 (4المنصوري معاليمباركراشد نائبالمحافظ 

 الشيخأحمدبنمحمدآلخليفةمعالي المحافظ البحرين مملكة
 سعادةرشيدمحمدالمعراج نائبالمحافظ 

 معاليالدكتورالشاذليالعياري المحافظ الجمهوريةالتونسية
 سعادةمنيةالسعداوي نائبالمحافظ 

 (1معاليمحمدجالب المحافظ الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية
 سعادةالدكتورمحمدلكصاسي نائبالمحافظ 

  معاليبوديأحمدروبلة المحافظ جمهوريةجيبوتي
   سعادةعثمانأحمدعلي نائبالمحافظ 

 معاليالدكتورإبراهيمبنعبدالعزيزالعساف المحافظ المملكةالعربيةالسعودية
 بنعبدهللاالمبارك معاليالدكتورفهد نائبالمحافظ 

  معاليبدرالدينمحمودعباس المحافظ جمهوريةالسودان
  سعادةعبدالرحمنحسنعبدالرحمنهاشم نائبالمحافظ 

  معاليالدكتوراسماعيلاسماعيل المحافظ الجمهوريةالعربيةالسورية
 سعادةالدكتورأديبمفضيميالة نائبالمحافظ 

---------------------------------- 
 ، خلفاً لسعادة الدكتور عمر محمد منصور الزعبي.4132اعتباراً من يونيو  (3

 خلفاً لمعالي سلطان بن ناصر السويدي. 4132اعتباراً من سبتمبر  (4
 ، خلفاً لمعالي كريم جودي.4132اعتبارامنمايو (1
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 (2معاليحسينعبدهحلني المحافظ جمهوريةالصومالالفيدرالية

 سعادةبشيـــرعيســـــــى نائبالمحافظ 

 (2معاليالدكتورعليمحسنإسماعيل المحافظ جمهوريةالعراق
 سعادةالدكتورصالحالدينحامدجعاطة نائبالمحافظ 

 معاليدرويشبناسماعيلبنعليالبلوشي المحافظ سلطنة ع مان
 يسعادةحمودبنسنجورالزدجال نائبالمحافظ 

 (5معاليالدكتورجوادناجيحرزهللا المحافظ دولةفلسطين
 (8سعادةالدكتورجهادالوزير نائبالمحافظ 

 معاليعليشريفالعمادي المحافظ دولةقطر
 معاليالشيخعبدهللابنسعودآلثاني نائبالمحافظ 

 معاليمحمدعليصالح المحافظ جمهوريةالقمرالمتحدة
 سعادةمحمدشافعمزيعبده بالمحافظنائ 

 (7معاليأنسخالدالصالح المحافظ دولةالكويت
 معاليالدكتورمحمديوسفالهاشل نائبالمحافظ 

 معاليرياضسالمة المحافظ الجمهوريةاللبنانية
 سعادةرائدشرفالدين  نائبالمحافظ 

 يقعمرالكبيرسعادةالصد المحافظ دولــــةليبيــــــــا
 سعادةالدكتورعليرمضانشنيبش نائبالمحافظ 

 معاليهشامرامزعبدالحافظ المحافظ جمهوريةمصرالعربية
 (1معاليالدكتورهانيقدريدميان نائبالمحافظ 

 معاليمحمدبوسعيد المحافظ المملكةالمغربية
 معاليعبداللطيفالجواهري نائبالمحافظ 

 معاليسيدأحمدولدالرايس المحافظ هوريةاإلسالميةالموريتانيةالجم
 سعادةالدكتورمحمداألمينرقاني نائبالمحافظ 

 (31معاليمحمدمنصورزمام المحافظ الجمهوريةاليمنية
 سعادةمحمدعوضبنهمام نائبالمحافظ 

 
 

---------------------------------- 
 .محمودحسنسليمانخلفاً لمعالي  4132اعتبارامنمارس (2
 خلفاً لمعالي الدكتور عبد الباسط تركي سعيد. 4132اعتباراً من سبتمبر  (2
 خلفالمعاليسعيدتوفيقخوري. 4132اعتبارامنمايو (5
 صالحجالد.خلفالسعادة 4132اعتبارامنمايو (8
 صباح.خلفاً لمعالي الشيخ سالم عبدالعزيز ال 4132اعتباراً من يناير  (7
 خلفاً لمعالي الدكتور أحمد جالل. 4132اعتباراً من مارس  (1

 خلفاً لمعالي صخر أحمد عباس الوجيه. 4132اعتباراً من يونيو  (31
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 ،مجلس المديرين التنفيذيين

 
ً للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء يتكوّ  ن مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيسا

م ينتخبهم متفرغين جلس المحافظين من الدول األعضاء، يعيـّنون لمدة ثالث سنوات قابلة غير
 ويتولى المجلس اإلشراف على نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسباً من مشورة. للتجديد.

 
 (علىالنحوالتالي:4135-4131ويتشكل مجلس المديرين التنفيذيين حالياً )

 

القوة التصويتية  ثلونهاالدولة/الدول التي يم المديرون التنفيذيون
(%) 

  المديرالعامرئيسمجلسالمديرينالتنفيذيين معاليالدكتورعبدالرحمنبنعبدهللاالحميدي

 31.15 المملكةالعربيةالسعودية سعادةمحمدبنصالحالغفيلي

 34.48 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية سعادةعبدالحقبجاوي

 34.48 جمهوريةالعراق مرانسعادةمنيرع

 *(31.52 جمهوريةمصرالعربية العاطيجابرالحاج)السودان( سعادةعبد
  الجمهوريةاليمنية 
  جمهوريةالسودان 
  جمهوريةالصومالالفيدرالية 

 جمهوريةجيبوتي 
  جمهوريةالقمرالمتحدة

 32.31 دولةالكويت سعادةيونسحاجيالخوري)االمارات(
  دولةاإلماراتالعربيةالمتحدة 

 34.78 المملكةالمغربية (3سعادةالدكتورالشيخالكبيرمواليالطاهر)موريتانيا(
  دولةليبيا 
  الجمهوريةالتونسية 
  الجمهوريةاإلسالميةالموريتانية 

 5.88 دولةقطر )البحرين( الشيخسلمانبنعيسىآلخليفةسعادة
  لبحرينمملكةا 
  سلطنة ع مان 

 8.18 الجمهوريةالعربيةالسورية  )لبنان( سعادةرائدشرفالدين
  المملكةاألردنيةالهاشمية 
  الجمهوريةاللبنانية 
  دولةفلسطين 

 
 تتأثرالقوةالتصويتيةالمبينةأعالهبسببالوقفالمؤقتلعضويةجمهوريةالصومالالفيدرالية. *(

 ، خلفاً لسعادة الدكتور محمد األمين رقاني.4132نوفمبر اعتبارامن (3
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78 

 ،مجلس المديرين التنفيذيين

 
ً للمجلس، وثمانية مديرين أعضاء يتكوّ  ن مجلس المديرين التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيسا

م ينتخبهم متفرغين جلس المحافظين من الدول األعضاء، يعيـّنون لمدة ثالث سنوات قابلة غير
 ويتولى المجلس اإلشراف على نشاط الصندوق وتقديم ما يراه مناسباً من مشورة. للتجديد.

 
 (علىالنحوالتالي:4135-4131ويتشكل مجلس المديرين التنفيذيين حالياً )

 

القوة التصويتية  ثلونهاالدولة/الدول التي يم المديرون التنفيذيون
(%) 

  المديرالعامرئيسمجلسالمديرينالتنفيذيين معاليالدكتورعبدالرحمنبنعبدهللاالحميدي

 31.15 المملكةالعربيةالسعودية سعادةمحمدبنصالحالغفيلي

 34.48 الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية سعادةعبدالحقبجاوي

 34.48 جمهوريةالعراق مرانسعادةمنيرع

 *(31.52 جمهوريةمصرالعربية العاطيجابرالحاج)السودان( سعادةعبد
  الجمهوريةاليمنية 
  جمهوريةالسودان 
  جمهوريةالصومالالفيدرالية 

 جمهوريةجيبوتي 
  جمهوريةالقمرالمتحدة

 32.31 دولةالكويت سعادةيونسحاجيالخوري)االمارات(
  دولةاإلماراتالعربيةالمتحدة 

 34.78 المملكةالمغربية (3سعادةالدكتورالشيخالكبيرمواليالطاهر)موريتانيا(
  دولةليبيا 
  الجمهوريةالتونسية 
  الجمهوريةاإلسالميةالموريتانية 

 5.88 دولةقطر )البحرين( الشيخسلمانبنعيسىآلخليفةسعادة
  لبحرينمملكةا 
  سلطنة ع مان 

 8.18 الجمهوريةالعربيةالسورية  )لبنان( سعادةرائدشرفالدين
  المملكةاألردنيةالهاشمية 
  الجمهوريةاللبنانية 
  دولةفلسطين 

 
 تتأثرالقوةالتصويتيةالمبينةأعالهبسببالوقفالمؤقتلعضويةجمهوريةالصومالالفيدرالية. *(

 ، خلفاً لسعادة الدكتور محمد األمين رقاني.4132نوفمبر اعتبارامن (3
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 المدير العام والموظفون

 
يعيّن مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق 

وال الصندوق لموظفي الرئيساألعلى ويعتبر التنفيذيين. اجتماعاتمجلسالمديرين عنبرئاسة مسؤول

 جميعأعماله.ويساعدالمديرالعامفيإنجازأعمالهموظفونفنيون،ينتظمونفيستدوائرهي:

 

 دائرةالشؤوناإلدارية. .3

 الدائرةاالقتصاديةوالفنية. .4

 الدائرةالقانونية. .1

 معهدالسياساتاالقتصادية. .2

 دائرةالشؤونالماليةوالحاسباآللي. .2

 دائرةاالستثمارات. .5

 

فة إلى الدوائر الست، يتضّمن الهيكل التنظيمي مكتباً للتدقيق الداخلي ومكتباً للمدير العام رئيس باإلضا

في المنصوصعليهما لجنتيالقروضواالستثمار وهما الدائمة، اللجان كذلكاثنتينمن مجلساإلدارة،

العامل التيأنشئتبموجبنظام اإلدارية اللجنة يتضمن كما الصندوق. مجلساتفاقية الذيوافقعليه ين

 المديرين التنفيذيين وتم اعتماده من ق بل مجلس المحافظين.
 

 

 
 

 






