
المصدرة للبترول )األوابك(. ولقد بدأ العمل 
بالتقري���ر ع���ام 1980م كما أص���در الصندوق 
في نفس العام النش���رات اإلحصائية  والتي 
تتك���ون من س���ت نش���رات منفصلة تغطي 
الحسابات القومية، النقد واالئتمان، وأسعار 
الص���رف التقاطعي���ة، وموازي���ن المدفوع���ات 

والدي���ن الع���ام الخارجي، والتج���ارة الخارجية، ومؤش���رات اقتصادية ع���ن الدول العربي���ة. كذلك، أصدر 
الصن���دوق ع���ام 1995م وبعد انط���اق قاعدة بيانات األس���واق المالية العربية، النش���رة الفصلية حول 
التط���ورات في األس���واق المالي���ة العربي���ة. وأخيرًا أص���در الصندوق النش���رة االقتصادية، وهي نش���رة 
تس���تهدف التعريف بأنش���طة الصندوق واس���تعراض القضايا االقتصادية الراهن���ة ذات األهمية التي 

ترتبط باهتمامات الصندوق وأهدافه.

المصادر:
• 	www.amf.org.ae صفحة صندوق النقد العربي
• التقرير السنوي لصندوق النقد العربي 2014م.	
• دراسة حول »صندوق النقد العربي – نشأته وأهدافه ونشاطاته«، يونيو 2003م.	
• نص اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي – معدل حتى ابريل /2013م.	

بذلتها  التي  للجهود  ثمرة  العربي  النقد  صندوق  إنشاء  يعد 
منذ  والمالي  النقدي  التعاون  مجال  في  العربية  الدول 
الصندوق  اتفاقية  عكست  وقد  األربعينيات.  عقد  منتصف 
ارتكزت  التي  واألفكار  المجال  هذا  في  السابقة  الجهود 
ذلك  في  متأثرة  تحقيقها،  استهدفت  التي  واألغراض  عليها، 
الدولية  الساحتان  شهدتها  التي  االقتصادية  بالتطورات 
خالل  العربية  لالقتصادات  تحديات  من  أفرزته  وما  والعربية، 
العربي  االقتصادي  وللعمل  نموها  مراحل  من  المراحل  تلك 

المشترك.
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وسائل تحقيق أهداف الصندوق وخدماته

يعتم���د الصن���دوق ف���ي س���بيل تحقي���ق أهداف���ه على 
الوسائل التالية:

	•تقدي���م التس���هيات القصي���رة والمتوس���طة األج���ل 
لل���دول األعضاء للمس���اعدة ف���ي تمويل العج���ز الكلي 
ف���ي موازين مدفوعاتها م���ع باق���ي دول العالم الناجم 
عن تبادل الس���لع والخدمات ومبالغ التحويات وانتقال 

رؤوس األموال.

	•إصدار الكفاالت لصالح الدول األعضاء تعزيزًا القتراضها 
من المصادر المالية األخرى من أجل تمويل العجز الكلي 

في موازيين مدفوعاتها.

	•التوس���ط ف���ي إص���دار القروض ف���ي األس���واق المالية 
العربية والدولية لحساب الدول األعضاء وبضماناتها.

	•تنس���يق السياس���ات النقدية للدول األعضاء وتطوير 
التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول.

	•تحرير وتنمية المب���ادالت التجارية والمدفوعات الجارية 
والمترتبة عليها تش���جيع حركة انتق���ال رؤوس األموال 

بين الدول األعضاء.

	•يخص���ص الصن���دوق ما يكفي من م���وارده المدفوعة 
بعم���ات الدول األعضاء لتقديم التس���هيات االئتمانية 
الازمة لتس���وية المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء 
وفق���ا للقوانين والقواعد والنظ���م التي يقرها مجلس 
المحافظين وفي إطار حس���اب خ���اص يفتحه الصندوق 

لهذا الغرض.

	•إدارة أي���ة أم���وال تعه���د إليه م���ن دولة عض���و أو دول 
أعضاء لصالح أطراف أخرى عربية أو غير عربية بما يتفق 
م���ع أه���داف الصن���دوق. ويض���ع الصن���دوق باالتفاق مع 
الدولة العضو أو األعض���اء ذات العاقة الترتيبات الازمة 
إلدارة هذه األموال ويفتح حسابات خاصة لهذا الغرض.

	•عقد مشاورات دورية مع الدول األعضاء بشان أحوالها 
االقتصادي���ة والسياس���ات الت���ي تنتهجها بما يس���اعد 

على تحقيق أهداف الصندوق المعنية.

	•القيام بالدراسات الازمة لتحقيق أهداف الصندوق.   

	•تقديم المعونات الفنية لألجهزة النقدية والمصرفية 
في الدول األعضاء.

الهيكل التنظيمي للصندوق واإلدارة

يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي من 
مجل���س المحافظي���ن ومجلس المديري���ن التنفيذيين 
ومدير عام الصندوق الذي يرأس أيضًا مجلس المديرين 

التنفيذيين.

مجلس المحافظين: يتكون مجل���س المحافظين من 
محافظ ونائ���ب للمحافظ تعينهم���ا كل دولة عضو من 
أعضاء الصن���دوق، وينتخب المجلس أح���د المحافظين 
رئيسا له كل سنة بالتناوب. ويعتبر مجلس المحافظين 
بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات 
اإلدارة. هذا ويعتمد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا 
في النصف األول من كل عام في دولة المقر أو خارجها.

نشأة صندوق النقد العربي 

أنش���أت ال���دول العربي���ة صن���دوق النق���د العرب���ي رغبة 
منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل االقتصادي 
العربي، ودفع عجلة التنمية االقتصادية في جميع الدول 
العربي���ة. وت���م التوقيع عل���ى اتفاقية إنش���اء الصندوق 
في الس���ابع والعش���رين من ش���هر أبريل ع���ام 1976م 
ف���ي الرباط في المملكة المغربي���ة. وبدأ الصندوق في 
ممارسة نشاطه عام 1977م ويبلغ عدد الدول األعضاء 
22 دول���ة عربية وهي األردن، اإلم���ارات، العربية المتحدة، 
البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي السعودية، السودان، 
س���وريا، الصومال، العراق، س���لطنة عمان، فلس���طين، 
قط���ر، الكويت، لبن���ان، ليبيا، مصر، المغ���رب، موريتانيا، 

اليمن، جمهورية القمر.

أهداف الصندوق

	•تصحي���ح االخت���ال ف���ي موازي���ن المدفوع���ات لل���دول 
األعضاء.

	•استقرار أسعار الصرف بين العمات العربية، وتحقيق 
قابليته���ا للتحوي���ل فيم���ا بينه���ا، والعم���ل عل���ى إزالة 

القيود على المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء.

	•إرس���اء السياسات وأس���اليب التعاون النقدي العربي، 
بما يحقق المزيد من خطى التكامل االقتصادي العربي، 

ودفع عجلة التنمية االقتصادية في الدول األعضاء.

	•إبداء المش���ورة فيما يتصل بالسياس���ات االستثمارية 
الخارجي���ة للم���وارد النقدية للدول األعض���اء، على النحو 
ال���ذي يؤم���ن المحافظة عل���ى القيم���ة الحقيقية لهذه 

الموارد، ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.

	•تطوير األسواق المالية العربية.

	•دراس���ة س���بل اس���تعمال الدين���ار العربي الحس���ابي، 
وتهيئ���ة الظ���روف المؤدي���ة إل���ى إنش���اء عمل���ة عربي���ة 

موحدة.

مواجه���ة  ف���ي  األعض���اء  ال���دول  مواق���ف  تنس���يق  •	
المش���كات النقدي���ة واالقتصادي���ة الدولي���ة، بما يحقق 
مصالحها المش���تركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في 

حل المشكات النقدية العالمية.

	•تس���وية المدفوع���ات الجاري���ة بين ال���دول األعضاء بما 
يعزز حركة المبادالت التجارية.
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مجل��س المديري��ن التنفيذيي��ن: يتك���ون مجل���س 
المديري���ن التنفيذيين من مدير عام الصندوق رئيس���ا 
للمجل���س، وثماني���ة مديري���ن أعض���اء غي���ر متفرعي���ن 
ينتخبه���م مجل���س المحافظي���ن م���ن ال���دول األعضاء 
يعين���ون لمدة ثاث س���نوات قابل���ة للتجدي���د. ويتولى 
المجلس اإلشراف على نشاط الصندوق وتقديم ما يراه 

مناسبا من منشورة. 

المدير العام والموظفون: يعين مجلس المحافظين 
مدي���را عام���ا للصن���دوق لفت���رة خم���س س���نوات قابلة 
للتجديد، ويقوم مدير عام الصندوق برئاسة اجتماعات 
مجلس المديري���ن التنفيذيين، ويعتبر الرئيس األعلى 
لموظف���ي الصن���دوق والمس���ؤول ع���ن جمي���ع أعماله. 
ويساعد المدير العام في انجاز أعماله موظفون فنيون 
دائمون ينتظمون في س���ت دوائر هي: دائرة الش���ؤون 
اإلدارية، الدائ���رة االقتصادية والفني���ة، الدائرة القانونية، 
معهد السياس���ات االقتصادية، دائرة الش���ؤون المالية 

والحاسب اآللي ودائرة اإلستثمارات.

وباإلضافة إلى مستشارين يعملون في مجاالت مختلفة 
ومكتب التدقيق الداخلي. وثاث لجان دائمة هي لجنة 

القروض، ولجنة االستثمار واللجنة اإلدارية.

موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق من العناصر اآلتية:

	•رأس المال المدفوع

	•اإلحتياطيات

	•القروض والتسهيات التي يحصل عليها الصندوق

	•أية موارد أخرى يقرها مجلس المحافظين

النشاط اإلقراضي للصندوق

تتص���در مهم���ة المس���اعدة ف���ي تصحيح االخت���ال في 
األه���داف  قائم���ة  األعض���اء  ال���دول  مدفوع���ات  موازي���ن 
الت���ي أنش���ئ الصن���دوق من أج���ل تحقيقه���ا. ويمارس 
الصن���دوق دوره ف���ي هذا المجال بش���كل رئيس���ي من 
خال التسهيات االئتمانية التي يوفرها لدوله األعضاء 
المؤهل���ة لاقتراض، والتش���اور معها حول السياس���ات 

واإلجراءات الازمة لمعالجة االختاالت.

ويق���دم الصن���دوق ه���ذه التس���هيات االئتماني���ة على 
هيئة قروض تتفاوت في آجالها وذلك للمس���اهمة في 
تمويل عجز موازين مدفوعات الدول المؤهلة، وتختلف 
درج���ة التركيز في السياس���ات واإلج���راءات التصحيحية 
المضمن���ة ف���ي البرامج اإلصاحي���ة الت���ي تدعمها هذه 

القروض بحسب نوع القروض وأوضاع الدول المعنية.

يق���دم الصندوق نوعي���ن م���ن التس���هيات االئتمانية، 
يتعل���ق أولهما بمه���ام تصحيح االختاالت ف���ي موازين 
مدفوعات ال���دول األعضاء المقترض���ة وما يتصل بذلك 
م���ن إصاح���ات اقتصادي���ة يت���م التش���اور واالتف���اق م���ع 
الس���لطات المختصة حولها. وهذه اإلصاحات مرتبطة 
إلى حد كبي���ر في مجملها باألوض���اع الكلية لاقتصاد. 

ويذك���ر في هذا الخص���وص، أن الصندوق باش���ر توفير 
الدع���م له���ذا النوع م���ن اإلصاحات منذ بداية نش���اطه 
اإلقراضي في عام 1978م. أما النوع اآلخر من التسهيات 
االئتمانية التي يوفرها الصندوق والذي اس���تحدث عام 
1997م، فه���و موجه لدع���م اإلصاح���ات القطاعية التي 
تنفذه���ا ال���دول األعضاء ف���ي قطاعين وثيق���ي الصلة 
باهتمام���ات الصن���دوق وبمج���االت عمل���ه، هم���ا القطاع 

المالي والمصرفي، وقطاع المالية العامة.

وتشمل التسهيات االئتمانية التي يقدمها الصندوق 
للمس���اهمة ف���ي تموي���ل العج���ز الكل���ي ف���ي موازي���ن 
مدفوع���ات ال���دول األعض���اء أربعة أن���واع م���ن القروض، 
تتف���اوت أحجامها وش���روط منحها وآجال اس���تحقاقها 
حس���ب طبيعة وأسباب االختال في ميزان المدفوعات 
ال���ذي تعان���ي من���ه الدولة العض���و المؤهل���ة لاقتراض. 
وأول أن���واع هذه القروض هو الق��رض التلقائي والذي 

يقدم للمس���اهمة في تمويل العج���ز الكلي في ميزان 
مدفوع���ات الدول���ة العضو وبحج���م ال يزيد ع���ن 75 في 
المائ���ة م���ن اكتتابها في رأس���مال الصن���دوق المدفوع 
بالعم���ات القابل���ة للتحوي���ل. ويبل���غ أجل ه���ذا القرض 
ثاث س���نوات وال يش���ترط للحصول علي���ه اتفاق الدولة 
العضو المقترضة مع الصندوق على برنامج تصحيحي 
لتخفي���ف العج���ز ف���ي مي���زان مدفوعاته���ا طالم���ا أنه ال 
يوج���د بذمتها قروض مش���روطة عادي���ة أو ممتدة. أما 
إذا كان بذم���ة الدولة قروض عادي���ة أو ممتدة، فإن منح 
القرض التلقائي يخضع عندها للشروط المطبقة على 
تل���ك القروض، وتت���م إضافة حدوده إل���ى حدود القرض 

المشروط المعني.

والنوع الثاني هو الق��رض العادي والذي يقدم للدولة 
العض���و المؤهل���ة لاقت���راض عندما تزي���د حاجتها من 
الم���وارد ع���ن 75 ف���ي المائ���ة م���ن اكتتابه���ا المدف���وع 
بالعمات القابلة للتحويل، وبعد أن تكون قد استنفدت 
مؤسس���ات  م���ن  االقت���راض  ف���ي  التلقائي���ة  حقوقه���ا 
اإلق���راض الدولي���ة أو اإلقليمية المش���ابهة. ويقدم هذا 
الق���رض عادة بحدود 100 في المائة من اكتتاب العضو 
المدف���وع بالعمات القابلة للتحويل. ويمكن توس���يعه 
كح���د أقصى إلى 175 في المائ���ة بإضافة حدود القرض 
التلقائي. ويش���ترط للحص���ول عليه االتف���اق مع الدولة 
العض���و المقترض���ة عل���ى برنام���ج تصحيح مال���ي يمتد 
س���ريانه لفترة ال تقل عن س���نة. وتستهدف السياسات 
واإلجراءات المضمنة ف���ي البرنامج العمل على تخفيف 
العج���ز في ميزان المدفوعات. ويش���رف الصندوق على 
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متابع���ة تنفيذ البرنامج، حيث يتوقف س���حب الدفعات 
الاحق���ة من القرض على التنفيذ المرضي للسياس���ات 
واإلجراءات المتفق عليها، كما هو ش���أن كافة القروض 
المش���روطة األخ���رى. وتس���دد كل دفع���ة م���ن الق���رض 

العادي خال فترة خمس سنوات من تاريخ سحبها. 

أم���ا الن���وع الثالث م���ن الق���روض فهو الق��رض الممتد 
الذي يق���دم للدولة العضو المؤهلة لاقتراض في حالة 
وجود عجز كبير ف���ي ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلل 
هيكلي في اقتصادها. ويشترط لتقديم هذا القرض، 
باإلضاف���ة إل���ى ش���رط اس���تنفاد الحق���وق التلقائية في 
االقتراض لدى مؤسس���ات اإلقراض الدولية أو اإلقليمية 
المش���ابهة، االتف���اق م���ع الدول���ة العض���و عل���ى برنامج 
تصحيح هيكلي يغطي فترة زمنية ال تقل عن سنتين 
وذل���ك به���دف إيجاد ح���ل مائ���م لمش���كاتها. ويقدم 
الق���رض الممتد عادة بحدود 175 في المائة من اكتتاب 
العض���و المدف���وع بالعم���ات القابلة للتحوي���ل. ويمكن 
توسيعه كحد أقصى إلى 250 في المائة بإضافة حدود 
الق���رض التلقائ���ي. وتس���دد كل دفعة منه خ���ال فترة 

سبع سنوات من تاريخ سحبها.

والنوع الرابع من هذه القروض هو القرض التعويضي 
ال���ذي يقدم لمس���اعدة الدولة العضو الت���ي تعاني من 
موقف طارئ في ميزان مدفوعاتها ناتج عن هبوط في 
عائدات صادراتها من السلع والخدمات و/أو زيادة كبيرة 
في قيم���ة وارداتها من المنتجات الزراعية نتيجة س���وء 
المحاصي���ل. ويبل���غ الحد األقص���ى لهذا الق���رض والذي 
يق���دم بأجل ث���اث س���نوات، 50  في المائة م���ن اكتتاب 

العض���و المدفوع بالعمات القابلة للتحويل. ويش���ترط 
للحص���ول عليه أن يكون كًا من الهبوط في الصادرات 

أو الزيادة في الواردات الزراعية أمرًا طارئًا ومؤقتًا.

أما المجموعة الثانية التي تتعلق بالقروض والتسهيات 
المتاح���ة لدع���م عدد م���ن القطاع���ات االقتصادية فهي 
تشمل حاليًا تس���هيل التصحيح الهيكلي في القطاع 
المالي والمصرفي، وتس���هيل التصحيح الهيكلي في 
قط���اع مالي���ة الحكوم���ة، أو تس���هيل اإلص���اح التجاري، 
وتس���هيل النفط، وتس���هيل الس���يولة قصيرة األجل. 
ويش���ترط لتقديم التس���هيل، أن يك���ون البلد العضو 
المقت���رض قد بدأ بمباش���رة جهود اإلص���اح الهيكلي، 
وحقق ق���درًا معقوالً من االس���تقرار االقتص���ادي الكلي. 
ويمن���ح التس���هيل بع���د االتف���اق عل���ى برنام���ج إص���اح 

هيكلي يشرف الصندوق على متابعة تنفيذه. 

النشاط االستثماري 

يعتبر النش���اط االستثماري للصندوق مكما ألنشطته 
األخرى التي يلت���زم بأدائها بحكم األهداف والصاحيات 
الت���ي أوكلتها إلي���ه اتفاقية إنش���ائه. يق���وم الصندوق 
باس���تثمار وإدارة أمواله وفقا للخطوط العامة لسياسة 
االس���تثمار والضواب���ط األساس���ية لتلك السياس���ة كما 
ه���ذه  وتس���تهدف  التنفيذيي���ن.  المديري���ن  حدده���ا 
السياس���ة المحافظة عل���ى الموارد الذاتي���ة للصندوق 
وتنميته���ا بما يمكنه م���ن مواجهة نفقاته ويس���اعده 

على تحقيق أهدافه. 

ولع���ل أهم م���ا تتمي���ز ب���ه السياس���ة العامة لاس���تثمار 
الخاصة بالصندوق أنها تستند إلى أربعة معايير رئيسية 
هي: األمان، والتس���وية، وحرية التحويل والعائد األقصى 
المت���اح. ولتحقي���ق أكبر قدر من األم���ان، حرص الصندوق 
على وضع المعايير والضوابط والمؤشرات الازمة الختيار 
المؤسس���ات المصرفي���ة الت���ي يتعام���ل معه���ا. ويتاب���ع 
الصندوق بصفة مس���تمرة أوضاع تلك المؤسس���ات درءا 

ألي مخاطر قد تنتج من خال التعامل معها. 

كذلك يحرص الصندوق على انتقاء االستثمارات عالية 
الجودة وتوزيعها على اآلجال التي تتناسب مع تدفقاته 

النقدية وتطور نشاطه.

المركزي��ة  المص��ارف  محافظ��ي  مجل��س  أمان��ة 
ومؤسسات النقد العربية

م���ن أه���م الوس���ائل التي اتخذه���ا الصن���دوق من أجل 

ال���دول  بي���ن  بالتنس���يق  المتعلق���ة  أهداف���ه  تحقي���ق 
األعض���اء في المجالي���ن النقدي والمالي وفي تنس���يق 
مواقف الدول األعضاء في مواجهة المشكات النقدية 
واالقتصادية والدولية بما يحقق مصالحها المش���تركة، 
المص���ارف  محافظ���ي  بمجل���س  عاقت���ه  تطوي���ر  ه���و 
المركزية ومؤسسات النقد العربية. فارتباط الصندوق 
بالمجل���س، اتخذ صفة رس���مية منذ ع���ام 1980م حين 
تقرر قيام���ه بدور أمانة المجلس وأمان���ة مكتبه الدائم. 
وش���هدت عاقة الصندوق بالمجل���س منذ ذلك الوقت 
تطورًا كبيرًا مع تطور أعمال المجلس وتوسع نشاطات 
الصندوق. ولقد عمل الصن���دوق بصفته األمانة الفنية 
على وضع مشروع القواعد اإلجرائية للمجلس ومكتبه 
الدائ���م. ويذك���ر أن المجلس كان قد أنش���أ عام 1991م 
لجنة الرقابة المصرفية وأوكل مهام أمانتها للصندوق.

دراسات ونشرات الصندوق

أول���ى الصن���دوق االهتمام للدراس���ات والنش���رات على 
اعتب���ار أنه���ا تمث���ل وس���ائل علمي���ة مختلف���ة للبح���ث 
والتقصي ح���ول موضوع معين من أج���ل الوصول إلى 

وضع الساسات واتخاذ القرارات المائمة بشأنه.

ويعتبر التقرير االقتصادي العربي الموحد ثمرة التعاون 
المميز بي���ن الصندوق والجهات األخرى المش���اركة في 
إع���داده، وهي األمان���ة العام���ة لجامعة ال���دول العربية، 
والصن���دوق العرب���ي لإلنم���اء االقتص���ادي واالجتماع���ي 
وصن���دوق النق���د العرب���ي ومنظم���ة األقط���ار العربي���ة 


