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اهّالٖبح اهيخددث األيرٖنٖج
الصهدوق يعزز هوافذ السيولة واإلقراض الطبرئ

ّافق اهيجوس اهخٌفٖذٔ هضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ فٕ ٌّ 32فيتر اهجبرٔ ؽوٓ يجيّؽج يً اإلضالدبح اهخٕ خشخِدف
خؾزٖز يرٌّج األدّاح اهخٕ ٖشخخديِب اهضٌدّق فٕ اإلكراط ّخّشٖؼ ٌعبكِب هخّفٖر اهشّٖهج ّاهيشبؽدث اهعبرئج تيزٖد
يً اهفؾبهٖج هتوداٌَ األؽظبء ؽوٓ يشخّْ اهؾبهىّ .يً خالل ُذٍ اإلضالدبح اهخٕ ٖجرٔ إؽدادُب يٌذ فخرث ،شٖخينً
اهضٌدّق يً اهخدرم تشنل أفظل هخوتٖج ادخٖبجبح اهشّٖهج اهيخٌّؽج هدْ توداٌَ األؽظبء ذاح اهشٖبشبح ّاألشبشٖبح
االكخضبدٖج اهشوٖيج ،تيب فٕ ذهم اهتوداً اهخٕ خخأذر فٕ فخراح ارخفبػ اهظغّع االكخضبدٖج أّ اهشّكٖج ـ أٔ اهخٕ خلف
يّكف "اهيخفرر اهيدبٖد" يً األزيج ـ ّهخوتٖج ادخٖبجبح اهخيّٖل اهيدوٖج اهخٕ خٌشأ فٕ غرّف يخٌّؽج تخالف اهنّارد
اهعتٖؾٖج ّفخراح يب تؾد اٌخِبء اهضراؽبح ُّٕ ،غرّف يغعبث تبهفؾل فٕ خرخٖتبح شبتلج أخرْ.
ّؽلة اجخيبػ اهيجوس اهخٌفٖذٔ كبهح اهشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد ،يدٖر ؽبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ" :أشٖد تبهيجوس اهخٌفٖذٔ
هيب أتداٍ يً اشخجبتج شرٖؾج هدؽى اهتوداً األؽظبء فٕ ُذٍ اهغرّف اهضؾتج .فلد عُوة إهٓ اهضٌدّق أً ٖؾزز أدّاخَ
اهيشخخديج فٕ اإلكراط هيشبؽدث اهتوداً األؽظبء فٕ اهخنٖف يؼ غرّف األزيبحّ .كد خدرنٌب تشرؽج فٕ ُذا
اهضددّ ،شخخٖخ هٌب األدّاح اهجدٖدث االشخجبتج تيزٖد يً اهشرؽج ّاهفؾبهٖج هيب فَٖ ضبهخ جيٖؼ األؽظبء".
ّأظبفح اهشٖدث الغبردٖ" :ؤدٔ اإلضالح إهٓ إنشبة اهضٌدّق كدرث أنتر ؽوٓ خلدٖى اهخيّٖل هيٌؼ األزيبح ّدل يب
ٖلؼ يٌِبُّ .ذٍ خعّث أخرْ ٌدّ إكبيج شتنج ؽبهيٖج فؾبهج هأليبً اهيبهٕ خخّافق يؼ زٖبدث اهرّاتع اهؾبهيٖج اهيختبدهج".
ّٖلظٕ اإلضالح اهيلرر تأً ٖدل "خع اهّكبٖج ّاهشّٖهج" )”(Precautionary and Liquidity Line – “PLL
يدل خع االئخيبً اهّكبئٕ )” (Precautionary Credit Line – “PCLاهذٔ تيرٌّج أكل ،ؽوٓ أً ٖخبح اشخخداى
اهخع اهجدٖد ف ٕ يجيّؽج أّشؼ يً اهغرّف ،تيب فٕ ذهم اهخأيًٖ ظد اهضديبح اهيشخلتوٖج ّنٌبفذث هوشّٖهج كضٖرث
األجل تِدف خوتٖج ادخٖبجبح اهتوداً غٖر ذاح اهضوج اهيتبشرث تبألزيج ؽٌد اشخداد اهظغّع اإلكوٖيٖج أّ اهؾبهيٖج ّيً
أجل نشر شوشوج اهؾدّْ اهٌبكوج هألزيجّ .خدخل األدّاح اهخٕ ٖشخخديِب اهضٌدّق دبهٖب هخلدٖى اهيشبؽدث اهعبرئج
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("اهيشبؽدث اهعبرئج هيّاجِج اهنّارد اهعتٖؾٖج" ّ"اهيشبؽدث اهعبرئج فٕ يردوج يب تؾد اهضراػ") ظيً "أداث اهخيّٖل
اهشرٖؼ" )” ،(Rapid Financing Instrument – “RFIاهخٕ ٖينً اشخخدايِب هدؽى نبفج االدخٖبجبح اهيودج هيٖزاً
اهيدفّؽبح ،تيب فٕ ذهم االدخٖبجبح اهٌبشئج ؽً اهضديبح اهخبرجٖج.
أهم العهبصر
خط الوقبية والسيولة:


خغل اهيؾبٖٖر اهيؤُِّوج دًّ خغٖٖر ؽيب نبٌح ؽوَٖ تيلخظٓ "خع االئخيبً اهّكبئٕ" .فٌٖتغٕ أً ٖخوص خلٖٖى
دبهج اهتود اهؾظّ إهٓ أٌَ ٖخيخؼ تأشبشٖبح اكخضبدٖج كّٖج ّأعر يؤششٖج شوٖيج هوشٖبشبحّ ،هدَٖ شجل أداء
إٖجبتٕ فٕ خٌفٖذ شٖبشبح ضبئتجّ ،ال ٖزال يوخزيب تبهدفبغ ؽوٓ ُذٍ اهشٖبشبح فٕ اهيشخلتلّٖ .ينً أً ٖعوة
اهتود اهؾظّ اهدضّل ؽوٓ اهدؽى يً خالل ُذا اهخشِٖل إذا نبً هدَٖ ادخٖبر يدخيل أّ فؾوٕ هخيّٖل يٖزاً
اهيدفّؽبح ؽٌد اهيّافلج ؽوٓ االخفبق ذٔ اهضوج يؼ اهضٌدّق (تدال يً أً ٖنًّ اشخخدايَ كبضرا ؽوٓ
االدخٖبجبح اهيدخيوج نيب ٖخعوة خع االئخيبً اهّكبئٕ).



ٖينً اشخخدايَ نٌبفذث هوشّٖهج خخٖخ ؽلد اخفبكبح هيدث شخج أشِر هخوتٖج ادخٖبجبح يٖزاً اهيدفّؽبح ؽوٓ اهيدْ
اهلضٖرّ .ال خخجبّز االشخفبدث يً أٔ اخفبق يدخَ شخج أشِر  %361يً دضج اهتود اهؾظّ ،ؽوٓ أً خخبح
زٖبدث ُذا اهيلدار تدد أكضٓ  %611فٕ اهغرّف االشخذٌبئٖج اهخٕ ّٖاجَ فِٖب اهتود اهؾظّ ادخٖبجب كضٖر
األجل هخيّٖل يٖزاً اهيدفّؽبح ٌخٖجج ضديبح خبرجٖج ،تيب فٕ ذهم زٖبدث اهغرّف االكخضبدٖج اهظبغعج
ؽوٓ اهيشخّْ اإلكوٖيٕ أّ اهؾبهيٕ.



ٖينً اشخخدايَ أٖظب فٕ إعبر اخفبق خخراّح يدخَ تًٖ  35 ّ 23شِرا ٖخٖخ االشخفبدث يً اهيّارد تدد أكضٓ
 %611يً دضج اهتود اهؾظّ هوشٌج األّهٓ ّيب ٖضل إهٓ  %2111يً اهدضج هوشٌج اهذبٌٖج (فٕ اهدبهج
اهذبٌٖج ٖينً خلدٖى ضرف اهيّارد إهٓ اهشٌج األّهٓ ؽٌد اهدبجج ،تؾد يراجؾج ٖجرِٖب اهيجوس اهخٌفٖذٔ)ّ .نيب
ُٕ اهدبل فٕ غل "خع االئخيبً اهّكبئٕ" ،خلظٕ االخفبكبح اهخٕ خؾلد هِذٍ اهيدد تأً ٖجرٔ اهيجوس اهخٌفٖذٔ
يراجؾبح نل شخج أشِر.

أداة التمويل السريع:


خنفل "أداث اهخيّٖل اهشرٖؼ" خّشٖؼ ٌعبق االدخٖبجبح اهؾبجوج هيٖزاً اهيدفّؽبح تيب ٖخجبّز االدخٖبجبح اهٌبشئج
ؽً اهنّارد اهعتٖؾٖج ّفخراح يب تؾد اهضراؽبح ،نذهم ٖينً أً خخٖخ إعبرا هدؽى اهشٖبشبح ّاهيشبؽدث
اهفٌٖج.
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فّر ضدّر اهيّافلج ؽوٓ اشخخداى ُذٍ األداث ،خخبح اهيّارد اهيعوّتج هوتود اهؾظّ فٕ ددّد  %61يً دضخَ
شٌّٖب %211 ّ ،يً ُذٍ اهدضج ؽوٓ أشبس خرانيٕ.



ٌٖتغٕ أً ٖددد اهتود اهؾظّ خعع شٖبشبخَ اهخٕ خشخِدف يؾبهجج يشنالح يٖزاً اهيدفّؽبحّٖ ،جة أً ٌٖخِٕ
خلٖٖى اهضٌدّق إهٓ أً اهتود اهؾظّ شّف ٖخؾبًّ فٕ إٖجبد دوّل هِذٍ اهيشنالح.

مراجعة خط االئتمبن المرن وخط االئتمبن الوقبئي:
راجؼ اهيجوس اهخٌفٖذٔ أٖظب "خع االئخيبً اهيرً" ّ"خع االئخيبً اهّكبئٕ" ّخوص إهٓ أً ُبخًٖ األداخًٖ كد ٌجدخب فٕ
خؾزٖز اهذلج ّخخفٖف ظغّع يٖزاً اهيدفّؽبح أذٌبء فخرث اهيخبعر اهينذفجّ .كد ؽيل إعبر األُوٖج اهيدنى تشنل نفء
ّنبٌح كراراح االشخفبدث يً اهيّارد اٌؾنبشب هخعّر اهيخبعر اهخٕ خّاجَ يشخخديٕ األداخًّٖ .خدؽّ اهيراجؾج إهٓ أً
خنًّ يٌبكشبح األُوٖج أنذر خرنٖزا ؽوٓ اهجّاٌة اهٌّؽٖج ّاالشخشرافٖج فٕ اهشٖبشبح اهيؾخيدث ّأعرُب اهدبنيجّ ،ؽوٓ
زٖبدث اهشفبفٖج فٕ كراراح االشخفبدث يً اهيّارد.

