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د ٔوف ام  ر  ويل  شارك مد لبنك ا ات السنوية  ج   يف 
ويل  يلوصندوق النقد ا سيا يف  ندون ٕ  
  

ات قروض ىل يوقعو  رسة اتفاق ات  80.6 قدرهاديدة  م ىل هامش اج ٔمريك   مليون دوالر 
 
 

منسا  ينا، ا ٔول  16 –ف رشن ا مت وفد     .2018ٔكتور /  د اخ ولية ق صندو  -ٔوف لتمنية ا ر العام، رئاسة  -ٔوبك  ن  املد سل
مة رمسية يف  سياجب  يل جزرةارس احلرش،  لمشاركة مهورية ٕاندون ويل وصندوق النقد ،  لبنك ا ات اخلريف السنوية  يف اج

ويل الل  ،ا ٔول /ٔكتور 14ٕاىل  8 الفرتة مناليت ُعقدت  ٓالف من املشاركنيومجعت  ،ارياجل رشن ا ىل رٔسهم ا وزراء املالية ، و
ول وحمافظي البنوك املركزيةوالتمنية  ٔعضاء يف ا ة ،ا ري احلكوم ة و ولية احلكوم  القطاع اخلاص ممثيلفضًال عن  ،ومدراء املنظامت ا

ٔاكدميية ٔوساط ا رباء ا ٔحناء العامل و    .  من مجيع 

ات اليت حتظى بتغطية واسعة ومتثل هذه ارش ج متع املدين  وبث م تلفة فرصة ساحنة ملنظامت ا ولية ا الم ا من وسائل إال
اقشة ٓراء وم صادية العاملية. و ٓفاق  لتبادل ا ق   تطور القضا 

ويل وقد تصدر هذا احلدث السنوي اكملعتاد ويل وصندوق النقد ا ات جلنة التمنية املشرتكة بني البنك ا لجنة النقدي اج ولية ة وا ا
صاد العاملي ق ىل  ولية.  التابعة ملناقشة التطور احملرز يف معل املؤسسات والرتكزي    والتمنية ا

ات العديد من ج ة و االٕ لسات اجل و  ؤمتراتاملو  ندواتال  وتضمنت  شطة اليت  ريهاالم ٔ اقرتاح وعرض مشاريع  ىل ركزتمن ا
اكمل.   سق وم ىل حنو م    التمنية 

رئاسة  ،هذا السياق ويف د  ٔوف ر العاماءت مشاركة وفد  ٔخرى الستعراض ما حتقق من  املد ولية ا مع وفود مؤسسات التمنية ا
وليةىل صعيد تقدم  ٓراء حول  ،التمنية ا شجيعالوحبث وتبادل ا ة واملوارد املالية الالزمة ل صادية  املزيد من قضا املل ق التمنية 

ة.   ان النام  واحلد من الفقر املدقع يف الب

ع ة الـ وقد شارك احلرش يف اج لشؤون  24وزراء مجمو ولية والتمنية النقديةاملعنية  ة لضامن متثيل  ا ول النام ددًا من ا اليت تضم 
اقشةاملفاوضاتمصاحلها شلك اكف يف  ث مت م ة، ، ح صادات النام ق ٔسواق الناشئة و ه ا سية اليت توا  فضًال عن القضا الرئ

عية وسعى إ  يف ومصارف التمنيةدور مؤسسات  ت اج ه اضطرا ان اليت توا لب دات  صادية.  ٔزماهتا التعايف من ىلتقدمي املسا   ق

  



ة التحتية والتمنية ونظرًا  ات الب صص ملرشو متويل ا ٔن ا ٔ‘ يصل ٕاىل املستوى املتوقع يف ملٕاىل  س  ٔد ٔعامل  ق   'دول  مع حتق
ام  ت  ، فقد2030ٔهداف التمنية املستدامة حىت  لجنةح ٔو جممتعة، ا فردة  ٔطراف، م عددة ا دة ىل  مؤسسات ومصارف التمنية م ز

متويالت من ل التمنية من  جحم ا ة، ٔ رية و الل مجيع الوسائل املمك ة اس بري يف دمع وٕاقامة ب ام بدور  لق شغل موقعًا يؤهلها  ٔن 
راتموات  س ف من خماطر  لتحف ة وتعزز فعاليهتا ، كام دعهتا يف القطاع اخلاص ية  متويلية الطمو ٔهدافها ا ٕاىل التعجيل بتوسيع نطاق 

ٔوضاعها احمللية. ان و ت هذه الب ٔولو اة  ٔهداف التمنية املستدامة مع مرا ق  ل حتق ٔ دة من  ان املستف    إالمنائية ملساندة مجيع الب

ري  بتاكر وس ٔمهية دمع روح املبادرة و ٕالضافة ٕاىل  ٔيت هذا  ٔمهية  القطاع اخلاص يف املنطقة العربية. كامارات وي ىل  لجنة  ٔكدت ا

وايئ ح منو  ق ا عتباره فرصة لتحق ولو  ات رٔس املال  ، فضًال عنالتطور التك مع مرشو متويالت الالزمة  ختصيص املزيد من ا
رشي، مبا يف ذ  رشي ومؤرش رٔس املال ال ة رشيطةجمايل ال ٔساس مؤرش  التعلمي والص ىل  ٔرض الواقع و ىل  ىل نتاجئ  احلصول 

ويل،رٔس املا ي وضعه البنك ا رشي ا يات احلديثة والفرص الهائ اليت توفرها فنيو  ل ال تك ٕاذ يؤدي التقدم الرسيع يف -تعزز التق
صادي واملايل ٕاىل نطاق واسع.  ق ا ٕاىل حتويل املشهد  ولوج  جمال التك

ٓخر شار  انب  سيق العربية املكونة من صناديق التمنية العربية والبنك ومن  ع املشرتك بني مؤسسات الت رئاسة إالج ك السيد احلرش 
حلإالساليم  ٔوسط السيد فريد  ا والرشق ا ٔفريق س البنك لشؤون  ئب رئ د جاو ٔوف ع  و ٔن يرتكز إالج ٔمهية  ىل  وشدد احلرش 

رة ذ مذ ابعة وتنف ىل م ويل واملعروفة التفامه املشرتك املوقعة بني هذه امل القادم  ات املعمقة ؤسسات والبنك ا  .(deep dive)ملباح

س  ع احملافظني العرب مع رئ لجنة التمنية، واج نني  ع التاسع وال ج ات، مشلت  ج ر العام يف سلس من  وقد شارك املد
ويل، فضًال عن  ة البنك ا اء.مجمو رة حول اسرتاتيجية التمنية املتاكم يف س رة املستد ا ات ا   اج

ات،  ج ىل هامش  ر العام التقى و ٔورويبحتاد  مبفوضاملد س هانا وجرى التباحث حول احلوار والتعاون القامئ بني  ، يوها
لوضع املايل الصعب  ول العربية كام تطرق  سيق يف دمع ا ة الت ٔورويب ومؤسسات مجمو اثة وشغيل لإالحتاد ا دة ٕال ٔمم املت واك ا

ني ني  الالج اع اجلهات ,   (UNRWA)الفلسطين وده ٕالق ٔنه يبذل لك  ر العام  ٔشار املد لواك كام تطرق ٕاىل و دة دمعهم  ز املعنية 
ٔوروا. ره ا مج تد ر الل  ة الصغرية واملتوسطة من  لمؤسسات الفلسطي د  ٔوف ولكام ٕالتقى   دمع  ٔعضاء والرشكة،  دد من ممثيل ا ا

هنم  ث  ،وزراء مالية لك من الصني وبنني والنيجرومن ب د ح ٔوف شطة ورامج  ٔ د  ،إالمنائيةاستعرض خمتلف  ٔوف ادرة  وتطرق ٕاىل م
ل الفقراء‘الرائدة  ٔ لفت  ’الطاقة من  د  ٔوف ي اضطلع به  ور ا اهوا ٔمهية الوصول ٕاىل ال ن ٔمني هدف ٕاىل  ىل ت د  طاقة، مما سا

لتمنية املستدامة يتعلق ب دمات الطاقة احلديثة املوثوقة مستقل  ىل  سورة  ٔعامل  واملستدامةضامن حصول امجليع بتلكفة م دول  يف 
  . 2030عام ل التمنية العاملي

ات اليت  املزيد من التعاون سبل تطور احلرشحبث و  ول القطا سهتدف يف املقام  د  ٔوف ٔن متويالت  يف هذا الصدد، مشريًا ٕاىل 
ة.  ان النام ى الب ٔولوية  د لتعهداته جتاه متثل  ٔوف ىل مواص  ٔكد  ان و ت إالمنائية وامليض قدما صوب  الرشكةالب د ة الت يف موا
ٔهداف التمنية املستدامة  ق  ٔشاكحتق ىل الفقر جبميع  اء.  لقضاء    وتعزز الر

لقاءات تُ و  ديدة  الصني، وبنني والنيجرمالية لك من  وزراء معوجت ا رسة  ات قروض م ع ثالث اتفاق مليون دوالر  80.6 قدرهابتوق
سهتدف  3مع  ٔمريك ات ٕامنائية  لتمنية املستدامة. حتسني مرشو ن  و ة والنقل، وهام عنرصان ح   قطاعي الص



3 
 

ات اجلديدة دعامً السرتاتيجي ٔيت هذه االتفاق د وت ٔوف الل متويل الساعية ٕاىل ات  دة الفقر من  ف من  صادي والتخف ق منو  حتفزي ا
عية  ج ساسية، وتعزز اخلدمات  ة التحتية  ة و و الب دة إالنتاج ارة. ز   القدرة التنافسية والت

ىل شبكة  ، وملزيد من املعلومات د التايل  ٔوف ىل موقع  دة املعنية  ان املستف لك ب من الب ت اخلاصة  ر الرجوع ٕاىل البيا
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