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Preface
The Arab Monetary Fund has adopted a strategic approach to develop its programs
and activities in order to enhance its role in serving the Fund’s member countries,
taking into account policy directions and development needs and priorities in the
Arab countries.
The Fund seeks, through its strategy covering the period 2015-2020, to achieve a
number of priority goals for its member countries, which are linked directly and
indirectly to the Sustainable Development Goals 2030.
The objectives embedded in the Fund’s strategy include supporting economic
reforms in the Arab countries, enhancing financial inclusion, contributing to
capacity building and development in the member countries, and helping its
member countries achieve sustained and inclusive development.
Abdulrahman A. Al Hamidy
Director General Chairman of the Board
Arab Monetary Fund
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I

The Role of Arab Monetary Fund
in Achieving Sustainable Development Goals 2030
The Arab Monetary Fund (AMF) is a regional financial Arab organization founded
in 1976. The Fund’s mission is to lay the monetary foundations of Arab economic
integration and accelerate the process of economic development in member
countries(1). It aims to achieve a number of objectives including correcting
disequilibria in the balance of payments of member countries, removal of
restrictions on current payments between member countries, establishing policies
and modes of Arab monetary cooperation, advising on policies related to the
investment of financial resources of member countries in foreign markets,
promoting the development of Arab financial markets, and paving the way
towards the creation of a unified Arab currency.
The AMF has adopted a medium-term strategy covering the period 2015-2020,
with the aim to support reforms to sustain macroeconomic stability in Arab
countries, enhance access to finance through expanding banking and financial
services, strengthening the pivotal role of the Fund as a platform for consultation
amongst policy makers, in addition to strengthening the role of the Fund as a
center of excellence for knowledge, expertise, technical advice and capacity
building.
In pursuit of its mandated activities, the AMF contributes directly or indirectly to
the achievement of the Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030). The
AMF activities are particularly linked to the SDGs of ending poverty, achieving
gender equality, promoting inclusive and sustainable economic growth,
employment and decent work for all, reducing inequality within and among
countries, and revitalizing the global partnership for sustainable development
(Goals 1,5,8, 10 and 17). The Fund’s activities, with its marked outreach and
wide coverage, may have also positive impact on the achievement of other SDGs.
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The AMF supports the efforts of its member countries to achieve SDGs 2030 in
different ways, including supporting economic reforms, enabling a conducive
environment for small and medium enterprises (SMEs), enhancing financial
inclusion, and contributing to capacity development and building in Arab
countries.
First: Supporting Economic Reforms in the Arab Countries
The Fund’s lending activity is an important mean to achieve the Fund’s mandate
of supporting reform efforts in the member countries, with the aim of improving
the efficiency of resource employment and supporting economic and financial
stability. The lending activity is ingrained in the Fund’s medium term strategy
covering the period 2015-2020, and hence assumes a central role in realizing the
Fund’s strategic vision, which aims to strengthen economic stability and support
inclusive and sustainable growth in the Arab countries, and helping to improve
living standards and achieve SDGs 2030.
The Fund offers a range of loans and facilities on concessional terms for different
maturities. The provision of such facilities involves extensive consultations with
the authorities in borrowing country in order to reach agreement on appropriate
economic policies and reforms. The Fund loans and facilities are twofold. The first
category addresses balance of payment imbalances and support macroeconomic
reforms in member countries. This type of facilities was initiated since the inception
of the Fund’s lending activity in 1978. The second type of loans introduced later
on, and designed for member countries that have achieved progress in
macroeconomic stability, supporting reform programs at the sectoral level,
particularly the financial and banking sector and the public finance sector.
Recently, the Fund introduced a new facility to support reforms aiming at
promoting the business environment for SMEs. Developments in the Fund’s
lending toolkit reflect to a large extent the Fund’s keenness to respond to economic
developments and changing needs and priorities, with a view to improve resource
use efficiency and achieve inclusive and sustainable growth in member countries.
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In this context, the Fund is keen that the programs it supports at the macro or sectoral
levels, cover a wide range of reforms aiming at strengthening social safety nets,
increasing support to the poor and disadvantaged social groups, enhancing women
access to finance, rationing tax exemptions and widening tax umbrella to ensure
fair tax systems, promoting equitable distribution of income, in addition to reducing
the size of the informal sector in order to improve the work and living conditions
for those who are engaged in informal activities, particularly micro, small and
medium enterprises. By and large, the reform programs supported by the
Fund’s lending activity seek to achieve the ultimate objectives of alleviating
poverty, reducing unemployment rates, enhancing inclusive and sustainable
growth, and supporting social equity.
It is worth noting that the Fund extended in 2016 three new loans to its borrowing
member countries for a total amount of AAD 104.1 million (about US$ 437.3
million). This increased the total number of loans extended by the fund to its
member countries since the inception of the lending activity in 1978, to 177 loans
for a total value of AAD 2.1 billion (about US$ 8.6 billion), as of end 2016.
Second: Enabling a Conducive Environment for SMEs
The role of SMEs in promoting economic development and improving living
standard has significantly grown in both developed and less developed countries
by 1970s, due to remarkable global shifts that led toward more reliance on
production inputs provided by SMEs as a key link in the supply chain.
These shifts clearly reflected the emergence of less expensive and more flexible
new methods of production as a result of a more globalized labor and product
markets, in addition to the new business opportunities created by a tendency of
large enterprises to practicing business outsourcing. Moreover, growing youth
unemployment in many countries and spreading of entrepreneurship culture
worldwide contributed to the trend of establishing SMEs to foster growth and
reduce unemployment rates.
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SMEs demonstrated a remarkable capacity to innovate, compete and adapt
to market conditions, compared to large firms. This qualifies SMEs to play a
significant role in global supply chains and employment creation, thus becoming an
important vehicle for development in a number of countries.
Developing SMEs is considered to be a policy priority in many emerging and
developing economies in view of the role SMEs can play to support crucial
development goals including diversifying output, increasing per capita income,
reducing unemployment, and alleviating poverty particularly in rural areas.
Likewise, a number of Arab countries demonstrated increasing reliance on SMEs
as engine for growth, on the background of the high unemployment rates in the
Arab region particularly youth unemployment which is more than the double of
the world average rate. Despite the large number of programs implemented to
support SMEs in the Arab countries, their contribution to output and employment
remained relatively modest compared to potential levels.
SMEs contribution to GDP in a number of Arab countries is between 30 to 99
percent, with lower contribution for oil exporting countries and higher for
countrieswith more diversified economies, compared to an average contribution of
33 percent recorded for developing countries. SMEs contribute 20 to 40 percent of
employment in the formal sector in Arab countries, compared to an average of 45
percent for developing countries.
The AMF, within the framework of its mandate of promoting economic and social
development in its member counties, plays a significant role to assist the member
counties in their efforts to achieve sustainable development goals, by tailoring its
support for member countries in an effective way as they pursue reform programs
aiming to create a conducive environment for SMEs, recognizing the key role of
SMEs in creating jobs, accelerating growth, and reducing income inequality.
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On the background of global financial crisis and fluctuations in primary
commodity prices, the need for reforms in Arab countries to support inclusive
growth and create jobs has become more pressing, with reforms designed to support
an enabling environment for SMEs placed at the forefronts of reforms agenda. That
includes strengthening legal and regulatory frameworks enhancing SMEs access
to finance and markets domestically and internationally.
In line with the growing global and regional recognition of SMEs contribution
and their critical role in promoting inclusive growth and creating jobs, the AMF
has recently established a new facility to support reform efforts in its member
countries geared to creating an enabling business environment for SMEs, as
mentioned earlier. In this respect, the Fund puts its technical expertise and
financial resources at disposal for its member countries to help them pursue required
reforms to promote SMEs activities in order to achieve sustainable and inclusive
development.
Third: Supporting Opportunities to Enhance Financial Inclusion
Strengthening the financial inclusion is one major focus of many governments
and supervisory authorities across the world, given the transformative impact of
financial inclusion and its critical importance in fostering sustainable growth,
creating employment opportunities, reducing inequality, and maintaining
financial stability.
Financial inclusion also entails a social aspect in terms of the pivotal goal of
extending financial services and products to segments of the population such as
limited income groups, women, youth, and SMEs, in order to reduce the informal
sector, improve income distribution, alleviate poverty, and create jobs, thereby
supporting sustainable economic and social development.
The Arab countries have given special attention to financial inclusion, in light of
the large opportunities created by enhancing the access of a wide segment of the
population in the Arab countries to financial services,
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which would in turn support governments efforts to create jobs and reduce
unemployment rates.
In this context, the Fund supports the promotion of financial inclusion in the Arab
countries through a number of activities as follows:
A. Regional Financial Inclusion Task Force: To capitalize on financial inclusion

efforts and experiences across the region, the Arab Monetary Fund has
established in 2013, under the umbrella of the Council of Arab Central Banks
Governors a regional Financial Inclusion Task Force, which is mad up of
representatives from Central Banks in AMF members’ countries. The main
pillars of the Task Force mandate includes: (i) to take an active role in
developing Financial Inclusion strategies across Arab region; (ii) to contribute
to Financial Inclusion policies or measures; (iii) to facilitate knowledge
exchange and analyze the various pathways to improve Financial Inclusion
at domestic and regional levels; (iv) to apply international best practices or
adapt them to the specificities of the Arab world; and (v) to promote Financial
Inclusion measurement and indicators as well advancing gender equality
and consumer protection.
B. Financial Inclusion in the Arab Region Initiative: In Addition to the

Regional Financial Inclusion Task Force, the AMF has developed a
comprehensive initiative to promote financial inclusion in Arab countries. The
initiative aims to improve financial inclusion indicators in the Arab region,
especially the financing of small and medium enterprises, which would
contribute in supporting the overall economic and social development
opportunities. The scope of the initiative covers a wide range of relevant
financial inclusion policy domains, including:
• Technical Assistance to support building national financial inclusion strategies;
• Provide technical support to promote digital financial services and institutional
innovation across Arab countries;
• Support expanding access to financial services for MSMEs;
• Promote financial literacy and education in the Arab region;
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• Support building capacity in the field of consumer protection;
• Enhance the availability of financial inclusion data to support
evidence-based policy making;
• Support women and youth’s financial inclusion;
• Strengthen core financial infrastructure that allows for greater financial inclusion.
C. Technical Assistance Initiatives in the Financial Sector: The AMF is

providing technical advice to Arab countries to strengthen their financial
sector through a range of initiatives, in cooperation with regional and
international financial institutions. The most important of these initiatives,
includes (i) the Arab Credit Reporting Initiative, (ii) Arab Secured
Transactions Initiative; (iii) Arab Payment Initiative, (iv) Arab Debt Market
Initiative. There is no doubt that these initiatives and the availability of
technical assistance and advisory services to Arab countries contribute to
improving Arab financial market infrastructure aiming at promoting access to
finance and financial services, and thus ultimately advance financial inclusion
objectives.

D.

Arab Financial Inclusion Day: The Arab Financial Inclusion day (27th
of April (Nisan) annually) aims to contribute in raising awareness of the
importance of financial inclusion amongst all stakeholders in the Arab
countries. This also comes in the context of thoroughness given by Arab
countries to achieve the Sustainable Development Goals by 2030 and ensure
access to a full range of quality, cost-effective and appropriate financial
services to unbanked and/or under-served populations and businesses in the
Arab countries.

Fourth, Capacity Building and Development
The AMF recognizes the important role human capital plays in economic and
social development. Therefore, it devotes considerable resources and expertise to
enhance capacity building and development in the Arab countries in order to
support their efforts to face different challenges. In this context, the Fund’s
provides training services by its Economic Policy Institute to improve skills and
build capacity in areas pertaining to
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economic, fiscal and monetary sectors, with the training courses and related
events basically targeting government officials in the member countries.
The training activity well serves the Fund’s strategic objective of being
recognized as a leading center for training and capacity building in the Arab
region. To achieve this purpose, the Fund works to expand its training activities
and programs to cover issues that have great bearing on governments efforts to
achieve sustainable and inclusive development. The training programs spelt out
in the Fund’s strategy focus, inter alia, on structural and economic reforms,
macroeconomic policy design and implementation, and issues related to
economic diversification.
The Fund continues to enrich its training programs and technical support through
cooperation with other regional and international institutions and relevant bodies,
and through improving methods of delivering training courses such as E-learning,
by utilizing the internet and modern communication and multimedia.
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Appendix
Sustainable Development Goals 2030

1. End poverty in all its forms everywhere.
2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture.
3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning.
5. Achieve gender equality and empower all women and girls.
6. Ensure access to water and sanitation for all.
7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.
8. Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent
work for all.
9. Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster
innovation.
10. Reduce inequality within and among countries.
11. Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.
12. Ensure sustainable consumption and production patterns.
13. Take urgent action to combat climate change and its impacts.
14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources.
15. Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land
degradation, halt biodiversity loss.
16. Promote just, peaceful and inclusive societies.
17. Revitalize the global partnership for sustainable development.
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Copies of publications issued by the Arab Monetary Fund
may be requested from:*

Arab Monetary Fund
P.O. Box 2818
Abu Dhabi, U.A.E.
Tel. : (+9712) 6215000
Fax : (+9712) 6326
E-mail: publications@amfad.org.ae
*Available in PDF format at www.amf.org.ae
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Publications on Arab Monetary Fund:
Arab Monetary Fund: Establishment, Objectives and Activities, 2017.
Arab Monetary Fund: Technical Assistance, 2017.
Arab Monetary Fund: The Lending Activity, 2017.
Contribution of the Arab Monetary Fund to the Development of Arab Capital
Markets, 2003.
The Arab Committee on Banking Supervision: Origin and Purposes, 2003.
Economic Policy Institute: Objectives and Activities, 2016.
Arab Monetary Fund Publications Catalog 1980-2016.
The Role of Arab Monetary Fund in Achieving Sustainable Development
Goals 2030.
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صدر عن صندوق النقد العربي الكتيبات التعريفية التالية:
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صندوق النقد العربي  -نشأته وأهدافه ونشاطاته.2017 ،



صندوق النقد العربي  -النشاط اإلقراضي2017 ،



صندوق النقد العربي  -المعونة الفنية.2017 ،



مساهمة صندوق النقد العربي في تطوير األسواق المالية العربية.2003 ،



اللجنة العربية للرقابة المصرفية  -نشأتها وأغراضها.2003 ،



معهد السياسات االقتصادية  -األهداف والنشاطات.2016 ،



دليل مطبوعات صندوق النقد العربي .2016-1980



دور صندوق النقد العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .2030

للحصول على مطبوعات صندوق النقد العربي
*

يرجى االتصال بالعنوان التالي:

صندوق النقد العربي
ص.ب2818 .
أبوظبي  -اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم)+9712( 6215000 :
فاكس رقم)+9712( 6326454 :
البريد اإللكترونيpublications@amfad.org.ae :
*متوفرة الكترونيا ا بموقع الصندوق على اإلنترنت .www.amf.org.ae
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ملحـــــق
أهداف التنمية المستدامة 2030
 .1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
سنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
 .2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المح ّ
 .3ضمان تمت ّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
 .4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.
 .5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
 .6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
 .7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
 .8تعزيز النمو القتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.
 .9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع
البتكار.
 .10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
 .11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
 .12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.
 .13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
 .14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة.
 .15حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة
الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
 .16السالم والعدل والمؤسسات.
 .17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
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(نيسان) من كل عام .يتمثل الهدف من اليوم العربي للشمول المالي في المساهمة في زيادة الوعي
والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات
وبرامج ،إلى جانب الحرص الذي يوليه الصندوق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،2030
والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.
رابعا ا :تنمية وتعزيز بناء القدرات والتدريب
يولي الصندوق اهتماما ً خاصا ً بدور رأس المال البشري في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
لذلك يضع قدر كبير من خبراته وموارده المالية لدعم تنمية وتعزيز القدرات البشرية في الدول
العربية من أجل تعزيز جهودها لمواجهة التحديات المختلفة .في هذا اإلطار ،يعمل الصندوق ،من
خالل معهد السياسات االقتصادية التابع له ،على تعزيز المهارات وبناء القدرات للموظفين الحكوميين
في مختلف القطاعات االقتصادية والمالية والنقدية في الدول األعضاء.
يسعى الصندوق لتوسيع قائمة أنشطته وبرامجه التدريبية بما يحقق هدفه االستراتيجي المتمثل في أن
يكون مركزا ً رائدا ً للتدريب والمعرفة في المنطقة العربية ،من خالل إعداد وتصميم برامج تدريبية
تدعم جهود الحكومات العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .تتعلق هذه البرامج
بمجاالت إعادة الهيكلة واإلصالح االقتصادي ،ووضع وتطبيق السياسات االقتصادية الكلية ،والقضايا
المتعلقة بتنويع النشاط االقتصادي ،هذا ضمن مجاالت أخرى تغطيها الدورات التدريبية في
الصندوق.
ويواصل الصندوق نهجه في إثراء برامجه التدريبية ومساعداته الفنية من خالل التعاون مع
المؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى ذات الصلة ،ومن خالل تنفيذ برنامج التدريب عن بعد
من خالل شبكة اإلنترنت ،باستخدام سبل االتصال والوسائط الحديثة.
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المستهلك ،إلى جانب االهتمام بتعزيز فرص وصول المرأة في الدول العربية إلى الخدمات
المالية.
ب -المبادرة اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي :الى جانب فريق الشمول المالي ،قام الصندوق بإعداد
برنامج شامل لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية .يهدف البرنامج الى االرتقاء بمؤشرات
الوصول للتمويل لجميع قطاعات المجتمع في الدول العربية ،خاصة تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.
يقوم البرنامج على األنشطة التالية:
 تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني االستراتيجيات الوطنية للشمول المالي. المساهمة في توفير الدعم الفني لتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية. إطالق مبادرة لدعم وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويلوالخدمات المالية.
 العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية. المساهمة في توفير المشورة الفنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حماية مستهلكي الخدماتالمالية.
 تحسين وتوفير البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالشمول المالي بما يدعم عملية وضع السياسات. العمل على تحسين فُرص وصول المرأة والشباب للحصول على الخدمات المالية. تقوية البنية التحتية بما يعزز الشمول المالي.ج -مبادرات المعونة الفنية في القطاع المالي والمصرفي :يقوم الصندوق بتوفير المشورة الفنية
للدول العربية لتقوية البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي من خالل مجموعة من المبادرات،
بالتعاون مع المؤسسات المالية االقليمية والدولية .تتمثل أهم هذه المبادرات ،مبادرة نظم
االستعالم ومركزيات المخاطر ،ومبادرة نظم االقراض المضمون ،ومبادرة نظم مقاصة وتسوية
المدفوعات العربية البينية ،ومبادرة أسواق أدوات الدين ،ومبادرة تعزيز وصول الفئات محدودة
الدخل الى التمويل العقاري.
وال شك أن هذه المبادرات وما توفره من مشورة فنية للدول العربية ،تساهم بصورة غير مباشرة
باالرتقاء في البنية التحتية المالية التي تساهم في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية
بصورة خاصة ودعم فرص التنمية االقتصادية واالجتماعية بصورة عامة.
د -اليوم العربي للشمول المالي :بهدف تعزيز التوعية بقضايا الشمول المالي ،وزيادة االهتمام به،
قام الصندوق بإطالق يوم عربي للشمول المالي يتمثل في اليوم السابع والعشرين من شهر ابريل
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فرص التنافس بين المؤسسات المالية من خالل العمل على تنوع منتجاتها واالهتمام بجودتها لجذب
أكبر عدد من العمالء والمعامالت بالتالي تقنين القنوات غير الرسمية.
كما يؤثر الشمول المالي من ناحية أخرى ،على الجانب االجتماعي من حيث االهتمام بمحدودي
الدخل من جهة ،وبفئات محددة من جهة أخرى مثل المرأة والشباب ،إلى جانب التركيز على الوصول
إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودمجها بالقطاع المالي الرسمي عن طريق
تقديم الخدمات المالية المناسبة لها .يضاف الى ما تقدم ،االنعكاسات االيجابية لتحسين مؤشرات
الشمول المالي على قضايا خلق فرص عمل جديدة ،األمر الذي يخدم تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية المستدامة وبالتالي خفض معدالت البطالة والفقر وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى
المعيشة.
يحظى تعزيز الشمول المالي باهتمام كبير من قبل السلطات في الدول العربية على ضوء الفرص
الكبيرة التي قد يتيحها تحسين وصول الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية ،في
خلق فرص العمل ومواجهة تحديات البطالة.
في هذا اإلطار ،يسعى الصندوق لدعم تعزيز الشمول المالي في الدول العربية من خالل عدد من
االنشطة والمحاور ،تتمثل فيما يلي:
أ -فريق العمل القليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية :قام صندوق النقد العربي في عام
 2013بإنشاء فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ،منبثق عن مجلس
محا فظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية .تتمثل أهداف الفريق ،في المساهمة في
تطوير السياسات واالجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ،ودراسة سبل
االرتقاء بمؤشرات الشمول المالي فيها ،والعمل على مساعدة الدول العربية على االيفاء بالمعايير
والمبادئ الدولية ذات العالقة ،إضافة الى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات
الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات
العالقة .كذلك من مهامه تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال الشمول المالي،
الى جانب تعزيز فرص الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلكين في الخدمات المالية
والمصرفية.
يقوم الفريق بإعداد برنامج عمل سنوي يهدف الى تحقيق أهداف محددة .ترتكز أنشطة الفريق،
حاليا ً على تعزيز قضايا التثقيف المالي في الدول العربية ،وتطوير مؤشرات خاصة بالدول
العربية تتعلق بالشمول المالي من خالل تطوير مسوحات لجانبي العرض والطلب ،واالهتمام
بحماية مستهلك الخدمات المالية من خالل المساهمة في تطوير تشريعات خاصة لحماية
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أظهرت تداعيات األزمة المالية العالمية وتقلبات أسواق السلع األساسية ضرورة ملحة لتبني الدول
العربية اإلصالحات الالزمة لتعزيز االستقرار االقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام .جاءت
الجهود المعنية بتطوير وتهيئة البيئة المواتية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مقدمة
اهتمامات الدول العربية ومثلت عنصرا ً أساسيا ً في برامج اإلصالح ،ذلك لقدرة هذه المنشآت ،بفضل
القدرات الكامنة فيها ،في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل ،وهي أهداف تعمل الحكومات العربية
على تحقيقها وتضعها على رأ س قائمة أولوياتها ،من أجل التصدي لمعدالت البطالة المرتفعة وتلبية
متطلبات تنويع االقتصادات ورفع معدالت نم ّوها وقدرتها في امتصاص الصدمات.
جدير بالذكر أن االضطالع بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بدوره المأمول في دفع عجلة
التنمية المستدامة من خالل رفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل ،يتطلب تقوية األطر المؤسسية
والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالشركات العاملة بالقطاع ،وتوفير بيانات كافية لحصر هذه الشركات،
وتحديد حجم العمالة بها ،إضافة لتعزيز نفاذها للخدمات المالية والتمويل من خالل توفير الضمانات
التي تطلبها البنوك لمنح التمويل ،وتقليص درجة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل ،يضاف
إلى ذلك تعزيز الكفاءة والقدرات التسويقية من خالل صقل الخبرات والمؤهالت لدى العاملين ،ودفع
المعرفة والخبرة بمفاهيم التسويق وهو ما يتطلب وضع أطر وسياسات تجارية تسهم في استيعاب
مخرجات القطاع وتنسيقها وربطها من خالل برامج توجيهية باألسواق المستهدفة لتصريف منتجاتها.
في ضوء ما سبق ،وعلى خلفية االهتمام الكبير والمتنامي ،على المستوى الدولي وفي المنطقة
العربية ،بدور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ودعم النمو
االقتصادي الشامل والمستدام ،أنشأ صندوق النقد العربي تسهيل جديد يهدف إلى تهيئة البيئة المواتية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،كما تم اإلشارة إليه آنفاً .وقد جاء ذلك كتلبية الحتياجات الدول
األعضاء وتقديم المساعدة المالية والفنية لدعم جهودها لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
واستنادا ً إلى ّ
أن تحسين بيئة األعمال لهذه المشروعات ،على المستويين الكلي والجزئي ،يعتبر من
أهم متطلبات إنشاء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى
األسواق.
ثالثا ا :دعم فرص تعزيز الشمول المالي
يمثل تعزيز الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات والسلطات اإلشرافية .فقد ثَبُت أن هناك
عالقة وثيقة بين الشمول المالي واالستقرار المالي والنمو االقتصادي بصورة خاصة ،وتحقيق التنمية
المستدامة بصورة عامة .فمن الصعب تصور استدامة االستقرار المالي ،بينما ال تزال هناك نسبة
كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة ماليا ً من النظام االقتصادي .كذلك ،فإن الشمول المالي يعزز
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على ضوء ما سبق ،أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة قاطرة رئيسية لدفع التنمية
االقتصادية في عدد من بلدان العالم خاصة النامية منها نظرا ً لدورها في توفير فرص العمل بكلفة
استثمارية أقل من المشروعات الكبيرة ،وتكاملها في سالسل انتاج السلع والخدمات مع المشروعات
الكبيرة بما يساعد على تنويع هيكل الناتج وتحسين مستويات الدخل الفردي ،ما جعل العديد من دول
االقتصادات الناشئة والدول النامية تعول كثيرا ً على تلك المشروعات لخفض معدالت البطالة والفقر
ال سيما في المناطق الريفية والمناطق الواعدة اقتصاديا ً بما يساعد على التوازن في تحقيق التنمية
االقتصادية .إضافة لما سبق ،فإن نمط أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتواكب بشكل أكبر
مع التحوالت في نمط االنتاج العالمي الذي يتمثل في تزايد دور قطاع الخدمات وارتفاع مساهمته في
القيمة المضافة مقارنة بقطاعي الصناعة والزراعة.
في هذا اإلطار ،تعول العديد من البلدان العربية على النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كقاطرة للتنمية االقتصادية نظرا ً لدوره المحوري في توفير فرص العمل وخفض معدالت البطالة،
خاصة في أوساط الشباب التي ترتفع في الدول العربية إلى ما يفوق ضعف المعدل العالمي .كذلك من
شأن النهوض بهذا القطاع زيادة القيمة المضافة ودعم الصناعات الكبيرة وزيادة مستويات التكامل في
سالسل انتاج السلع والخدمات وتحسين تنافسية االقتصادات الوطنية .على الرغم من تنفيذ عدد كبير
من برامج الدعم لتلك المنشآت ،إال أن مساهمتها في اإلنتاج والتشغيل في بعض الدول العربية ال
زالت نسبيا ً متواضعة مقارنة بالمستويات الممكن تحقيقها.
تتراوح مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في عدد من الدول العربية بين 30
و 99في المائة ،حيث تنخفض تلك المساهمة في الدول المصدرة للنفط وترتفع في الدول العربية ذات
االقتصادات األكثر تنوعًا .من جانب آخر ،يتضح ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
الناتج في عدد كبير من الدول العربية ذات االقتصادات المتنوعة مقارنة بمتوسط المساهمة المسجلة
على مستوى الدول النامية البالغة  33في المائة .كما يتراوح متوسط مساهمة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية بين  20و 40في المائة مقابل حوالي
 45في المائة للمتوسط ال ُمسجل في الدول النامية.
يتمثل دور الصندوق في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتخفيف حدة الفقر في تقديم
الدعم الالزم لمساعدة الدول العربية على تنفيذ برامج إصالحية من شأنها تهيئة البيئة المواتية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،إدراكا ً منه على قدرة هذه المشروعات على المساهمة بدور فعّال
في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ،وخلق فرص العمل المنتجة ،وتقليص حجم
التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع ،وتنويع وتوسيع هيكل اإلنتاج ،إضافة إلى إتاحة
الفرصة للمرأة لممارسة األنشطة االقتصادية بما يحقق لها الدخل المناسب والكريم ،ويقلص من
درجة التفاوت في الدخل بين الجنسين.
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التسهيالت الضريبية الالزمة لدخول أكبر عدد ممكن من المكلفين تحت المظلة الضريبية ،بالتالي
االنخراط في القطاع الرسمي ،األمر الذي يضمن تمتع العاملين بالمشروعات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة باالمتيازات الصحية ،وضمان حقوقهم المالية والوظيفية ،وتحسين ظروفهم
المعيشية .كما أن دخول جزء كبير من المشروعات والعمالة ضمن القطاع الرسمي يوفر بيانات
موثوقة عن الفئات العاملة في هذا القطاع ،مما يسهم في تحسين عملية التخطيط لتوفير فرص العمل
للعاطلين وبالتالي تخفيف حدة الفقر.
تجدر اإلشارة في هذا الصدد ،إلى أن الصندوق قد قدم لدوله األعضاء المقترضة ثالثة قروض خالل
عام  ،2016بلغت قيمتهما اإلجمالية نحو  104.1مليون دينار عربي حسابي ،تعادل نحو  437مليون
دوالر أمريكي .بإضافة قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق لدوله األعضاء خالل عام 2016
إلى رصيد القروض المقدمة منذ بداية نشاطه اإلقراضي في عام  ،1978يصل عدد القروض التي
قدمها الصندوق لدوله األعضاء حتى نهاية عام  2016إلى  177قرضاً ،بلغت قيمتها اإلجمالية نحو
 2.1مليار دينار عربي حسابي تعادل نحو  8.6مليار دوالر أمريكي .استفادت أربع عشرة دولة من
الدول األعضاء من القروض التي قدمها الصندوق.
ثانيا ا :توفير البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية وتحسين مستويات المعيشة تناميا ً
ملحوظا ً بحلول عقد السبعينيات من القرن الماضي في العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد
سواء ،نتيجة عدد من التحوالت العالمية البارزة التي كان من شأنها إحداث تغيير في هيكل انتاج
السلع والخدمات باتجاه المزيد من االعتماد على مدخالت االنتاج التي توفرها المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وهو ما عزز من دورها االقتصادي كحلقة رئيسية في شبكات اإلمداد العالمية.
تتمثل أبرز هذه التحوالت في ظهور أساليب انتاج جديدة أقل كلفة وأكثر مرونة نتيجة االتجاه نحو
عولمة أسواق العمل والمنتجات وانتشار أساليب "إسناد األعمال" ” “Business Outsourcingمن
المنشآت الكبيرة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة .كذلك ساهم ارتفاع عدد الشباب الباحثين عن
عمل في الكثير من دول العالم وظهور ثقافة ريادة األعمال في دعم التوجه نحو تأسيس عدد كبير من
المنشآت الصغيرة والمتوسطة .أثبتت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعقاب تلك الفترة قدرة ً كبيرة ً
على االبتكار والتنافسية وخفض تكاليف االنتاج ومرونة وكفاءة أكبر في التعامل مع ظروف األسواق
مقارنة بالمنشآت الكبيرة ،مما جعلها تلعب دورا ً مهما ً في سالسل االمداد العالمية لكبريات الشركات
العالمية ودورا ً بارزا ً في االنتاج والتوظيف في الكثير من دول العالم.
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أولا :دعم الصالحات القتصادية في الدول العربية
يُمثّل النشاط اإلقراضي للصندوق أحد أهم الوسائل لتحقيق أهداف إنشائه ،حيث يستهدف النشاط
اإلقراضي مساندة جهود الحكومات العربية في تنفيذ اإلصالحات بالقطاعات ذات الصلة بمهام
الصندوق ،التي من شأنها دعم جهود الدول العربية خاصة تلك المتعلقة بتحسين كفاءة توظيف
الموارد ،وإرساء مقومات االستقرار االقتصادي والمالي .يأتي النشاط اإلقراضي للصندوق في إطار
المبادئ والرؤية االستراتيجية للصندوق خالل الفترة  ،2020-2015التي تهدف إلى دعم
اإلصالحات االقتصادية في الدول العربية لتعزيز االستقرار االقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام
بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .2030
يُقدِّّم الصندوق مجموعة من القروض والتسهيالت بصورة ميسرة ومتفاوتة اآلجال ،يسبق تقديمها
إجراء مشاورات مكثفة مع السلطات المسئولة لالتفاق معها حول السياسات واإلجراءات المناسبة
إلصالح األوضاع االقتصادية .تندرج أنواع القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق ضمن
مجموعتين رئيستين ،تتمثالن في :مجموعة القروض التي تسهم في معالجة االختالالت في موازين
المدفوعات ،ومجموعة القروض التي توجه لدعم قطاعات اقتصادية أخرى .تنحصر أغراض
المجموعة األولى في تصحيح االختالالت في موازين مدفوعات الدول األعضاء المقترضة وما
يتطلبه ذلك من إصالحات اقتصادية مرتبطة إلى حد كبير باألوضاع الكلية لالقتصاد ،مع قيام
الصندوق بالتشاور واالتفاق حول عناصر هذه اإلصالحات مع السلطات المختصة .أما المجموعة
الثانية من القروض والتسهيالت التي يوفرها الصندوق ،التي تم استحداثها الحقاً ،فهي مخصصة
لدعم القطاعات والمجاالت وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق .وجاء استحداث هذه المجموعة من
القروض والتسهيالت انطالقا ً من حرص الصندوق المستمر على متابعة التطورات االقتصادية في
دوله األعضاء وأولوياتها واحتياجاتها المتغيرة ،لمواكبة اهتمامها المتزايد في السنوات األخيرة بتبني
اإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد لرفع معدالت النمو االقتصادي
وإدامتها ،بعد أن حققت سياسات االستقرار وإصالح األوضاع االقتصادية الكلية نتائج ايجابية في
العديد من الدول األعضاء.
في هذا اإلطار ،يحرص الصندوق من خالل الدعم الذي يقدمه لدوله األعضاء من خالل النوافذ
اإلقراضية المعتمدة لديه لدعم برامج اإلصالح في المجاالت المختلفة الكلية والقطاعية ،على أن
تتضمن برامج اإلصالح التي يتم دعمها بموارد الصندوق إجراءات لتعزيز وتقوية شبكات الضمان
االجتماعي ،وتوجيه جزء مناسب من الدعم للطبقات االجتماعية الفقيرة ،وتسهيل وصول المرأة
للتمويل ،فضالً عن تحسين كفاءة تخصيص الموارد بالشكل الذي يوفر أكبر قدر ممكن من العدالة في
توزيع الدخل .كما تضمنت العديد من برامج اإلصالح المدعومة بموارد الصندوق تحسين المنظومة
الضريبي ة ،وتنظيم آلية منح اإلعفاءات لضمان تحقيق العدالة في تحديد الوعاء الضريبي ،وتقديم
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دور صندوق النقد العربي في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة 2030
صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام  .1976تتمثل رسالة الصندوق في
إرساء المقومات النقدية للتكامل االقتصادي العربي ،ودفع عجلة التنمية االقتصادية في دوله
()1

األعضاء.

يسعى الصندوق إلى تحقيق عدد من األغراض تتمثل في تصحيح االختالل في موازين

مدفوعات الدول األعضاء ،والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول األعضاء،
وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي ،وإبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات
االستثمارية الخارجية ،وتطوير األسواق المالية العربية ،والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى
إنشاء عملة عربية موحدة.
تبنى صندوق النقد العربي استراتيجية متوسطة المدى تغطي الفترة  ،2020-2015تهدف إلى
االرتقاء بأنشطة وبرامج دعم اإلصالحات التي تعزز االستقرار االقتصادي الكلي في الدول العربية،
وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي وتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات
المالية ،وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتالقي والتشاور لصانعي السياسات االقتصادية
والمالية والنقدية وفي دعم مشاريع التكامل االقتصادي والمالي والنقدي في الدول العربية ،إلى جانب
تعزيز دور الصندوق كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات.
في إطار سعيه لتنفيذ مهامه وبرامج عمله ،يُساهم الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،2030حيث ترتبط أنشطة الصندوق بأهداف القضاء على الفقر،
وسد الفجوة بين الجنسين ،وتعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام وتخفيض البطالة ،وتقليص
عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها ،إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يُحقق التنمية المستدامة
(األهداف  ،10 ،8 ،5 ،1و .)17كما أن أنشطة الصندوق ،وبحكم تغطيتها الواسعة واستهدافها
الملحوظ لقطاعات مختلفة ،فهي تدعم بشكل إيجابي ،وإن لم يكن مباشراً ،فرص تحقيق أهداف التنمية
المستدامة األخرى.
يسعى الصندوق للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة بها من خالل
العمل على عدة محاور تشمل دعم اإلصالحات االقتصادية في الدول العربية ،وتعزيز البيئة المواتية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتعزيز الشمول المالي ،إضافة إلى المساهمة في بناء وتعزيز
القدرات.
( )1تشمل الدول األعضاء األردن ،اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،تونس ،الجزائر ،جيبوتي ،السعودية ،السودان،
سورية ،الصومال ،العراق ،سلطنة عمان ،فلسطين ،قطر ،جمهورية القُمر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب،
موريتانيا ،اليمن.

1

تقديــــــــــم
في إطار جهود صندوق النقد العربي الرامية لتطوير وتعزيز دوره في خدمة دوله األعضاء،
تبنى الصندوق نهجا ً استراتيجيا ً في تطوير برامجه وآليات عمله ،من خالل وضع إطار عام
لخطة استراتيجية تأخذ باالعتبار توجهات واحتياجات الدول األعضاء.
يسعى الصندوق من خالل استراتيجيته للفترة  2020-2015إلى تحقيق عدد من األهداف ذات
األولوية بالنسبة لدوله األعضاء ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف التنمية المستدامة.
تتمثل األهداف االستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها في دعم االصالحات االقتصادية
في الدول العربية ،ودعم فرص تعزيز الشمول المالي ،والمساهمة في تعزيز وبناء القدرات
للدول األعضاء ومساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وهللا ولي التوفيق ،،،
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