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النشأة

الصنادیقاستشعرتعندما،1974عامالتنسیقفكرةانبثقت
حولء،اآلراوتبادلالتشاورضرورةالوقتذلكفيالقائمةالعربیة

طریقعناإلنمائیة،الجھوددعملزیادةأنشطةمنبھتقومما
مؤسساتلدىالمتوفرةوالقدراتللكفاءاتاألمثلاالستخدام
أولعقدوتم.المصاحبةواإلجراءاتالتمویلوتنسیقالمجموعة

یةللتنمالكویتيالصندوقمقرفيالتنسیقلمجموعةاجتماع
1975/9/20فيالعربیةاالقتصادیة



عضویة المجموعة

ً المجموعةتضم :وھيمؤسساتعشرحالیا
العربیةاالقتصادیةللتنمیةالكویتيالصندوق1.
للتنمیةالسعوديالصندوق2.
للتنمیةأبوظبيصندوق3.
للتنمیةقطرصندوق4.
واالجتماعياالقتصاديلإلنماءالعربيالصندوق5.
للتنمیةاإلسالميالبنك6.
الدولیةللتنمیةاألوبكصندوق7.
أفریقیافياالقتصادیةللتنمیةالعربيالمصرف8.
للتنمیةالعربيالخلیجبرنامج9.

العربيالنقدصندوق.10



أھداف التنسیق

منھقدرأقصىأوالالزمالتمویلتوفیرعلىالمستفیدةالدولمساعدة1.
.األولویةذاتالمشاریعإلقامة

لمواردااستغاللمنقدرأكبریحققبماوالتكراراالزدواجیةتالفي2.
.التنمیةفي

منتتميالتالجھودمنواالستفادةالمشاریعوتقییمالدراساتتنسیق3.
.الوالمالوقتیوفرمماالصددھذافيالمجموعةأعضاءبعضقبل

طرحمراحلفيالمطبقةواإلجراءاتالقواعدانسجامعلىالعمل4.
.واالستشاریینالمقاولینمعوالتعاقدوالترسیةالعطاءات

خططوالالمشاریععنوالبیاناتالمعلوماتتبادلمجالفيالتعاون5.
.اإلنمائیة

.واإلقلیمیةالدولیةالتمویلیةالمؤسساتمعالتعاونتنسیق6.



نشاط التنسیق

رؤساءاجتماعاتمنالمجموعةمؤسساتبینالتنسیقنشاطیتكون1.
ةالفنیواالجتماعاتالحاجة،حسبآلخروقتمنتتمالتيالمؤسسات

إلىباإلضافةأشھر،ستةكلوتتمالعملیاتمدراءمستوىعلىالدوریة
التيلالعموفرقاإلعالمولجنةالعقودلجنةمثلالفرعیةاللجاناجتماعات

قومیالتيالتنسیقوأمانةمحددة،مھامإلنجازآلخروقتمنتشكیلھایتم
.المجموعةعننیابةالعربيالصندوقبأعبائھا

خمسة،2015مارسحتى1975عامفيإنشائھامنذالمجموعةعقدت2.
ً وسبعون ً اجتماععشرةوأربعةالعملیاتمدراءمستوىعلىاجتماعا علىا
وجھاتتبادلاالجتماعاتھذهخاللتموقد.المؤسساترؤساءمستوى
عناتوالمعلوموالعملیاتبالسیاساتالمتعلقةالمحاورمنعددفيالنظر
األوضاعومراجعةالمجموعة،أعضاءمنلكلالمقدمةالتمویلطلبات

عةالمجموعالقةوبحثاألولویة،ذاتوبالمشاریعالدولببعضالخاصة
.والدولیةاإلقلیمیةالتمویلیةالمؤسساتمع



علىأشرفتالتيالعقودكلجنةمختصة،لجانالمجموعةشكلت3.
بھدفواالجراءاتالقانونیةالوثائقمنعدداوانجازاعداد
عةومتابلبحثالفنیةواللجنةاالجراءات،وتنسیقتوحید

.الجدیدالعالميالتنمیةبنظامالمتعلقةاالنشطةومسایرة
معاالجتماعاتمنعددالفترةنفسخاللالمجموعةعقدت4.

نمیةالتمساعداتولجنةاألوروبیة،االقتصادیةالمجموعةممثلي
نقدالوصندوقوالتنمیة،االقتصاديالتعاونلمنظمةالتابعة
للتنمیة،سیوياآلوالبنكللتنمیة،األفریقيوالبنكالدولیینوالبنك
فينشطتھیئاتعدةإلىباإلضافةلالستثماراألوروبيوالبنك
.العالمعبرالتنمیةتمویلمجال



خصائص العملیات

:طویلةخبرة1.
اكتسبت.عام50منذاإلنمائيالعونبتقدیمالمجموعةمؤسساتتضطلع•

ً التنمیةقضایامعالمنقطعغیرتعاطیھاخاللمنھامةخبرة دولیا
 ً .وإقلیمیا

:قطاعيتنوع2.
االقتصادیةالقطاعاتكلالمجموعةمؤسساتعملیاتتغطي•

.الدینعبءتخفیففيالمساھمةعنفضالً واالجتماعیة
:جغرافيتوسع3.

منمختلفةأرجاءفيدولالمجموعةمؤسساتمساعداتمناستفادت•
أفریقیة،دولة43وعربیة،دولة22منھادولة137عددوبلغ.العالم

.أخرىدول9والالتینیة،أمریكافيدولة26وآسیا،فيدولة37و



:التمویلشمولیة4.
یاجاتاالحتمعتتناسبمساعداتوتقدیموالخاصالعامالقطاعینتمویل•

تعزیزفيالمساعداتھذهساھمت.األجلوطویلةمتوسطةقصیرة،
.الخاصوالقطاعالعامالقطاعبینالشراكةعملیات

:القدراتبناء5.
الجدوىدراساتكتمویلمختلفةأنشطةلتمویلومنحفنیةمعوناتتقدیم•

برامجتمویلخاللمنالكوادربناءإلىباإلضافةواالقتصادیة،الفنیة
ریعالمشاوتشغیلادارةعنالمسؤولةالفنیةالكوادروتأھیللتدریب

.والعالمیةالدولیةالخبراتمنواالستفادة
:مرنةوأجراءاتمیسرةمساعدات6.

السداديفترتوطولالفائدة،سعرأنخفاضفيالمیسرةالشروطتتمثل•
بمااالخاللعدممراعاةمع)سنوات10-3(والسماح،)سنة15-27(

.لھاوتشغیالدارتھاالالزمةوالكفاءةالمشاریعتنفیذحسنیتطلبھ



إنجازات المجموعة

:مشتركةسیاسات1.
اتالسیاسھذهفيالبثأناالعتبارفياألخذمعمشتركةسیاساتاتخاذ•

.المجموعةأعضاءمنعضوبكلالخاصاالدارةمجالسإلىیرجع

:مشتركةونماذجوثائق2.
بھاترشادلالسأومباشربشكلبھاللعملالنموذجیةالقانونیةالوثائقمنعدداعتمادتم•

التصمیم(االستشاریةللخدماتالنموذجیةاالتفاقیةاالستشاریـین،استخدامدلیل:وھي
اقیةاالتف،)والمیكانیكیةالكھربائیةالمدنیة،الھندسةأعمالتنفیذعلىواإلشراف
وإجراءاتقواعددلیل،)الجدوىدراساتإعداد(االستشاریةللخدماتالنموذجیة
نموذجیةالالتعلیماتاالستشاریین،لتسجیلالموحدالنموذجالبضائع،علىالحصول

المدنیة،عمالاألتنفیذلعقودالنموذجیةالخاصةوالشروطمدنیة،أعماللتنفیذللمناقصین
ق،المسبالتأھیلوإجراءاتقواعدودلیلصغیرة،مدنیةأعماللمشروعالعامةالشروط

.التنمیةلمشاریعالبیئیةللمتطلباتإرشاديودلیل



:مشتركةعملیات3.
بیناتھمكونتوزیعوتنسیقللمشروعالالزمالخارجيالتمویلتأمینبھدف•

:خاللمنذلكویتمالممولین
مشتركةتقییمبعثات–
المشتركةالمتابعة–
الذيالقروض،إدارةأسلوبالمجموعةاعتمدت.)القروضادارة(.المھامتفویض–

أوعضوعننیابةقروضأوقرضبإدارةالمجموعةأعضاءأحدبموجبھیقوم
بعضقیامإلىاألسلوبھذامناالستفادةامتدتوقدالمجموعة،أعضاءمنأكثر

ةللتنمیالدوليكالصندوقالمجموعةخارجمنلمؤسساتقروضبإدارةاألعضاء
.)إیفاد(الزراعیة

:المستفیدةالدولمعاستشاریةاجتماعاتعقد4.
الدوللھذهاالنمائیةالخططمناقشة•
االولویةذاتالمشاریععلىاالتفاق•
المشاریعھذهتمویلفيالمساھةعلىاالتفاق•

:المساعداتاستمراریة5.
إلىالمجموعةمؤسساتمنالمقدماالنمائيللتمویلالتراكميالمجموعبلغ•

.امریكيدوالرملیار130،5حوالي2013عامنھایة



المبادىء المعتمدة

:التنمویةلبرامجھاالبلدانملكیة1.
نمائیةاالأولویاتھاوترتیبأھدافھا،تحدیدفيالدولأستقاللیةاحترام•

القراراذواتخالتقییممجاالتفياستقاللیتھاوكذلكمشاریعھاواختیار
ذتنفیمراحلمختلففيالتامةالشفافیةبقواعدااللتزام2.

:المشاریع
دیعتمالمشاریعتمویلفيالمساھمةعلىالمجموعةمؤسساتموافقة•

كافةقییمالتویشملالمعنیةالدولمعبالتعاونتجریھالذيالتقییمعلى
للتأكدكوذلللمشاریع،والقانونیةوالمالیةواالقتصادیةاالداریةالجوانب

.االقتصادیةوجدواھاالفنیةسالمتھامن



:جنوب-جنوبالتعاون3.
ضمن اختصاصات معظم أعضاء مجموعة التنسیق•
جزء كبیر من مساھمات مؤسسات المجموعة یوجھ إلى البلدان النامیة•

:المستفیدةالبلدانمعالشراكة4.
فارضةشریكةالمساندةشریكةتكونأنتعمل•
المستفیدةالدولوأولویاتباحتیاجاتاالسترشاد•
تنفیذھاؤولیةمسوتولیھااالنمائیةالستراتیجیاتھاالمستفیدةالبلدانتملك•



ات المجموع التراكمي لعملیات مجموعة التنسیق حسب مجموع
2014الدول المستفیدة حتى نھایة عام 



نمیة القطاعي للمجموع التراكمي لعملیات صنادیق التالتوزیع 
2013العربیة حتى نھایة عام 



الشراكة العالمیة من أجل التعاون االنمائي الفعّال

اعالجتمالتحضیریةالتنمیةمساعداتلجنةاجتماعاتفيمشاركة–
بوسان

التزامحولإعالنواصداربوساناجتماعفيالقويالحضور–
لدولافيومستدامةشاملةتنمیةلتحقیقالتنسیقمجموعةمؤسسات
.الشریكة

منالمیةالعللشراكةالمستوىرفیعاالولاالجتماعفيالقویةالمشاركة–
بیانواصدار)2014/4/16:مكسیكو(الفعالاالنمائيالتعاونأجل
یدوالتأكالسابقةالتزاماتھاالمجموعةمؤسساتخاللھمنتجددقرار
ھیةالتوجیاللجنةفيعضوةباعتبارھاالعالمیةللشراكةدعمھاعلى

البنكمقرفيالمستوىرفیعةندوةعقدتمااللتزامات،لھذهتنفیذاً –
)2014یونیو20(.بجدةللتنمیةاالسالمي



اتذاستراتیجیةعلىالتنسیقمجموعةمؤسساترؤساءاتفق–
لعموإجراءاتسیاساتوتطویرتعزیزإلىھدفتمحاورثالث

متماشیةالمعلوماتلنشرفعّالةسیاسةتشكیلالمجموعة،مؤسسات
االرتباطوترسیخالمجموعةمؤسساتمنمؤسسةكلأنظمةمع

.)GPEDC(اإلنمائيالعونلفاعلیةالعالمیةبالشراكة
منةالحالیالبیاناتقاعدةوتوحیدھیكلةإعادةقصدالعملجاري–

عضاءالالتمویلیةبالعملیاتالخاصةالمعلوماتعناإلفصاحأجل
.المجموعة



بعض مبادرات مجموعة التنسیق

بوابة التنمیة العربیة•
بیة بالتعاون تنسیق أوفید نیابة عن المجموعة لتطویر بوابة التنمیة العر–

مع البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  (RIAD)البحوث من أجل التنمیة العربیة•

ي خالل نفذت بالتعاون والشراكة بین الصندوق العربي والبنك الدول–
2013–2009الفترة 

مبادرة الربیع العربي للتنمیة•
يسیتم تنفیذھا بالشراكة بین الصندوق العربي والبنك الدول–



القروض الصغیرة والحد من الفقر•
ة یتولى أجفند بالشراكة والتعاون مع عدة جھات اختصاص اقلیمی–

وعالمیة
من أجل الفقراءالطاقة •

 + RIO(باشراف وتنفیذ أوفید بالشراكة مع الطاقة المستدامة للجمیع –
20(

األمن الغذائي والمائي•
بالشراكة مع وكاالت باشراف الصندوق العربي والصندوق الكویتي –

المیاه والزراعة العربیة
أنظمة الدفع المصرفیة العربیة•

يیتوالھا صندوق النقد العربي بالشراكة مع مجموعة البنك الدول–



*التنسیقالمجموع  التراكمي للعملیات التمویلیة لمؤسسات مجموعة 
2014/12/31حسب مجموعات الدول المستفیدة كما ھو في 



*تفیدةالمسالتوزیع القطاعي للمجموع التراكمي للعملیات التمویلیة حسب مجموعات الدول 
2014/12/31كما فى 



*التنسیقالعملیات التمویلیة لمؤسسات مجموعة 
2014حسب مجموعات الدول المستفیدة خالل عام 



*القطاعي للعملیات التمویلیة حسب مجموعات الدول المستفیدةالتوزیع 
2014خالل عام 
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