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ال﮶سكر وال﮴�﮴�د﮵�ر

 ﮲حالل
﮲

 ال﮲�﮴�دي، ح﮵�ث �﮴م ٕا�﮴﮲�ا﮳حها مں
﮲

 م﮲�﮴�دى الما�﮲ح﮵�ں
﮲

أ﮶سر﮲�ت ٕا﮵�﮲را﮳�﮵�ل ﮳�﮵�ل﮵ى (DG ECHO) على ص﮵�ا﮲عة هذه الو�﮵﮶�﮴�ة ﮳�ال﮲�﮵�ا﮳�ة عں

عمل﮵�ة �﮴عاو�﮵﮲�ة ﮶سملت ال﮳حهات الما�﮲حة  (SDC, FCDO, DG ECHO, USAID، ألما�﮵﮲�ا) وم﮳حموعات العمل ال﮲�﮴�دي (﮶سرق ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا

 ال﮲عذا�﮵ٔى العالم﮵ى والو�الت على
﮲

 وزم﮳�ا﮳�وي) وم﮳حموعة أالمں
﮲

و﮶سمال سور﮵�ا ودم﮶سق ول﮵�﮳�﮵�ا والعراق ول﮳�﮲�ان و�﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا وال﮵�مں

) وعلى المس﮴�وى إال﮴�ل﮵�م﮵ى (REACH ﮶سرق أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا و﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة
﮲

المس﮴�وى العالم﮵ى (GOAL، ال﮵�و�﮵﮲�س﮵�ف، وورلد ﮲�﮵�﮳ح﮵�ں

 ﮲�﮵ى ﮶سرق أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا) وعلى المس﮴�وى ال﮴�طري (﮵�و�﮵﮲�سف السودان، و﮳�ر�﮲امح�
﮲

العالم﮵ى ﮲�﮵ى ﮶سرق أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا والم﮳حلس ال﮲�رو﮵�﮳ح﮵ى لال﮳حٔ�﮵�ں

أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى ﮳�السودان) واالس﮴�﮶سار﮵�ون أال﮲�راد.

 

 ال﮳حهات الما�﮲حة دا﮲حل الدولة وم﮲�ه﮳ح﮵�ات الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة الممولة
﮲

 ﮲حالل ال﮴�عاون ﮳�﮵�ں
﮲

ل﮴�د �﮴م �﮴طو﮵�ر دراسات الحالة مں

 ﮴�﮳�ل FCDO وGIZ ٕالى ﮲حط مساعدة اس﮴�﮶سارات ﮲ح﮳�راء كو﮲�﮵�د-19 (SPACE)، ح﮵�ث ﮶سارك أال﮲�راد ال﮴�ال﮵�ة أسماؤهم ﮳�﮲�﮶ساط ﮲�﮵ى
﮲

مں

 (مس﮴�﮶سارة
﮲

 (FCDO)، وٕا﮵�ما هولدن ما﮵�ار (مس﮴�﮶سارة مس﮴�﮴�لة –SPACE) و�لوم مالك﮵�ں
﮲

 الو�﮵﮶�﮴�ة: أول﮵�﮲�﮵�ا ﮳حولد﮵�ں
﮲

ص﮵�ا﮲عة أ﮳ح﮲راء مں

.(SPACE - مس﮴�﮴�لة

 ﮲حالل دراسات الحالة: أ﮲�﮴�اب علم (﮳�الن
﮲

 مں
﮲

كما ﮴�ام أال﮲�راد ال﮴�ال﮵�ة أسماؤهم ﮳�مرا﮳حعة الو�﮵﮶�﮴�ة و�﮴﮴�د﮵�م مد﮲حالت ال �﮴﮴�در ﮳�﮶�مں

ٕا�﮴﮲�ر�﮲ا﮶سو�﮲ال)، مار﮵�ا ﮳�﮵�ر�﮲ارد﮵�﮲ر (DG ECHO)، س﮴�﮵�﮲�ان ﮳�وم﮳�ا﮶سر (SDC)، ٕا﮵�ما د﮵�لو (الصل﮵�ب أالحمر ال﮳�ر﮵�طا�﮵﮲ى)، �لو﮳ح﮵�رو دي

﮳حلور﮵�ا (DG ECHO)، كر﮵�س ﮲�ل﮵�ح� (Christian Aid) ، ﮳حور﮳ح﮵�وس ﮲�را�﮴﮲�﮲ر﮵�س (﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي)، ٕا﮵�د ﮲�ر﮵�﮲رر (DRC)، آن

 مولو
﮲

 ﮳حو﮵�ار (Key Aid Consulting)، كور﮵�﮲�ا كرا﮵�دلر (FCDO)، كر﮵�س﮴�ر ال﮵�﮲�كهولم (DCA)، روزل﮵�ں
﮲

﮳حو�﮲س﮴�ون(FCDO) ، ه﮵�ل﮵�ں

 وار﮵�﮲�غ (﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى). 
﮲

(DG ECHO)، �﮵﮲�ں



�﮴عرض هذه الو�﮵﮶�﮴�ة الممارسات ال﮳ح﮵�دة لمساعدة ال﮳حهات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ال﮲�اعلة ﮲�﮵ى �﮴صم﮵�م و�﮲﮴�﮲�﮵�ذ ال﮳�رامح� ال﮲�﮴�د﮵�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك

ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض وال﮲�﮴�د م﮴�ا﮳�ل ال﮲�﮴�ا�ٔح� ال﮴�طاع﮵�ة. ٕان أالساس الم﮲�ط﮴�﮵ى لهذه الو�﮵﮶�﮴�ة هو ال﮴�حدي الم﮴�﮲را﮵�د الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى

 ﮴�﮲�﮲�﮵�ذها. �﮴م
﮲

ال﮴�﮲ص﮲حم وا﮲�﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ﮲�﮵ى الس﮵�ا﮴�ات ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م ﮲�﮵�ها ﮴�﮲�﮲�﮵�ذ المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة إال﮲�سا﮲�﮵�ة و / أو ﮵�مكں

 ﮲حالل كو﮲�﮵�د-19، مما أدى ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م ال﮴�﮴�ل﮳�ات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲�﮵ى العد﮵�د
﮲

ال﮴�ٔ�ك﮵�د على الحا﮳حة ٕالى �﮴و�﮵﮶�ق الممارسات الحال﮵�ة مں

 الس﮵�ا﮴�ات إال�﮲سا�﮵﮲�ة وز﮵�ادة االح﮴�﮵�ا﮳حات إال�﮲سا�﮵﮲�ة. ﮵�ع﮴�﮳�ر هذا ﮳�م﮶�ا﮳�ة م﮳حال �﮴علم مس﮴�مر، و﮳�ال﮴�ال﮵ى ﮵�عد هذا �﮳﮴حم﮵�ًعا
﮲

مں

للممارسات ال﮳ح﮵�دة ح﮴�ى آالن وس﮵�﮴�م �﮴حد﮵�ث الو�﮵﮶�﮴�ة على أساس م﮲�﮴�ظم.

 

 ﮲�﮵ى ﮲صمان االس﮴�﮲حدام أالم﮶�ل
﮲

 ال﮲�﮴�دي �﮲ظًرا لدور الما�﮲ح﮵�ں
﮲

 ﮴�﮳�ل م﮲�﮴�دى الما﮲�ح﮵�ں
﮲

�﮴مت ص﮵�ا﮲عة الو﮶�﮵�﮴�ة ﮳�﮶سلك ﮴�عاو﮲�﮵ى مں

 ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة. ٕا�﮲ها �﮴﮴�ما﮶سى مع
﮲

لٔالموال ل﮴�ح﮴�﮵�ق ال﮲�﮴�ا�ٔح� إال�﮲سا�﮵﮲�ة و﮲�﮵ى �﮴و﮳ح﮵�ه ال﮴�ماسك وال﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال ﮳�﮵�ں

 الم﮶س﮴�رك ﮳�﮶سٔ�ن ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة ل﮲ر﮵�ادة ك﮲�اءة و﮲�عال﮵�ة المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة؛ ولك﮲�ها ل﮵�ست
﮲

م﮴�صد ﮳�﮵�ان الما�﮲ح﮵�ں

 ﮲�﮵ى حد ذا�﮴ها.
﮲

 الما�﮲ح﮵�ں
﮲

﮳�م﮶�ا﮳�ة �﮴و﮳ح﮵�هات مں

 

 ﮲حالل ﮶س﮳�كة ﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي، ح﮵�ث
﮲

 ﮲حالل عمل﮵�ة اس﮴�﮶سار﮵�ة ﮴�م ﮴�﮲�س﮵�﮴�ها مں
﮲

ل﮴�د ﮴�م الحصول على المح﮴�وى مں

�﮲﮴صم﮲�ت عمل﮵�ة ال﮴�﮶ساور ا﮳ح﮴�ماعات م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي الم﮲حصصة وال﮴�﮲عذ﮵�ة الرا﮳حعة المك﮴�و﮳�ة. ل﮴�د �﮴م �﮴ل﮴�﮵ى المد﮲حالت

﮲
 ال﮲عذا�﮵ٔى العالم﮵�ة والو�الت ال﮲�رد﮵�ة والمس﮴�﮶سار﮵�ں

﮲
 ال﮳حهات الما�﮲حة وم﮳حموعات العمل ال﮲�﮴�دي وم﮳حموعة أالمں

﮲
﮳�ام﮴�﮲�ان مں

 ال﮴�﮲�اص﮵�ل). �﮴م اس﮴�كمال هذه الم﮶ساورة ﮳�مرا﮳حعة ال﮴�﮴�ار﮵�ر المو﮳حودة حول هذا
﮲

أال﮲�راد (ا�﮲ظر ال﮶سكر وال﮴�﮴�د﮵�ر لم﮲ر﮵�د مں

المو﮲صوع وال﮴�﮵ى �﮴مت إال﮶سارة ٕال﮵�ها ع﮳�ر الو�﮵﮶�﮴�ة.

 

 

1.الم﮴�دمة

أ .ال﮲حل﮲�﮵�ة وأالساس الم﮲�ط﮴�﮵ى

 الو﮶�﮵�﮴�ة ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ال﮳حمهور 
﮲

﮳�ـ .﮲�﮳�ذة عامة عں

 ﮴�﮳�ل ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة. ﮵�هدف 
﮲

�﮳﮴�دأ الو�﮵﮶�﮴�ة ﮳�﮲�ظرة عامة على الم﮲�اه﮵�م أالساس﮵�ة م﮴�دمة ﮳�طر﮵�﮴�ة ﮵�سهل الوصول ٕال﮵�ها مں

 الو﮶�﮵�﮴�ة ٕالى عكس عمل﮵�ة ﮴�حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة، وهو م﮲�ظم على ال﮲�حو ال﮴�ال﮵ى: �﮴حل﮵�ل المو﮴�ف و�﮴حل﮵�ل
﮲

ال﮳ح﮲رء إالر﮶سادي مں

االس﮴�﮳حا﮳�ة و﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة. ٕا�﮲ه ﮵�ح﮴�وي على ﮲�وع المعلومات وال﮴�حل﮵�ل المطلوب ال﮴�﮲حاذ ﮴�رارات ٕاعداد ال﮳�رامح� ﮲�﮵ى هذه

الس﮵�ا﮴�ات، وال ﮵�ُ﮴�صد ﮳�ه ﮴�﮴�د﮵�م حلول م﮲حصصة ﮳�ل للمساعدة ﮲�﮵ى ﮴�و﮳ح﮵�ه و﮴�و﮶�﮵�ق عمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار.

 

 س﮵�ا﮴�ات م﮲ح﮴�ل﮲�ة على ﮶سلك ص﮲�اد﮵�ق �﮲ص﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮲�ص، وال﮴�﮵ى �﮴هدف ٕالى �﮴و﮲ص﮵�ح الم﮲�اه﮵�م وعرض ك﮵�﮲�﮵�ة
﮲

﮴�م دمح� أم﮶�لة مں

 زم﮳�ا﮳�وي و﮳ح﮲�وب
﮲

�﮲﮴�﮲�﮵�ذ ال﮲حطوات وال﮲ح﮵�ارات ﮲�﮵ى الممارسة العمل﮵�ة. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮴�م ﮴�طو﮵�ر دراسات حالة م﮴�عم﮴�ة مں

 ﮳ح﮲�﮳�ًا ٕالى ﮳ح﮲�ب مع االس﮴�عراض، وه﮵ى �﮴و﮲صح �﮲وع ال﮴�حل﮵�ل وعمل﮵�ات ص﮲�ع ال﮴�رار ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م ٕا﮳حراؤها ﮲�﮵ى
﮲

السودان ول﮳�﮲�ان وال﮵�مں

 دراسات الحالة هذه على ﮶سلك ص﮲�اد﮵�ق �﮲ص﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮲�ص.
﮲

ا دمح� الدروس المس﮴�﮲�ادة مں هذه ال﮳�لدان، كما �﮴م أ﮵�﮲صً

 

ٕان الو�﮵﮶�﮴�ة ذات صلة ﮳�ال﮳حماه﮵�ر إال�﮲سا�﮵﮲�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة؛ وه﮵ى ه﮵�ٔ�ات ال﮴�﮲�س﮵�ق وال س﮵�ما م﮳حموعات العمل ال﮲�﮴�دي والو�الت ال﮲�رد﮵�ة

وال﮳حهات الما�﮲حة، ح﮵�ث �﮴م �﮴و﮲ص﮵�ح آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على ال﮲حطوات وال﮲ح﮵�ارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة لهذه ال﮳حماه﮵�ر الم﮲ح﮴�ل﮲�ة، كما أن

ا ﮳�الس﮵�ا﮴�ات الم﮴�ٔ��﮶رة ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم "﮲�﮴�ط". الو�﮵﮶�﮴�ة ذات صلة أ﮵�﮲صً

 



_______________________________________________________________________
CRS MARKit و Investopedia [1] باستخدام تعريف شراكة التعلم النقدي و

2.الم﮲�اه﮵�م أالساس﮵�ة وصل﮴�ها ﮳�ٕاعداد ال﮳�رامح� إال﮲�سا﮲�﮵�ة

﮵�ل﮲حص هذا ال﮴�سم ﮳�عض الم﮲�اه﮵�م أالساس﮵�ة ذات الصلة ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة وما ه﮵ى آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على ال﮳�رامح�

إال�﮲سا�﮵﮲�ة، ح﮵�ث �﮴م ا﮲ح﮴�﮵�ار هذه الم﮲�اه﮵�م ٔال�﮲ها �﮴ؤ�﮶ر على المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة. �﮴هدف ال﮴�﮲�س﮵�رات ٕالى أن �﮴كون أساًسا

لل﮳حمهور ل﮲�هم ال﮴�﮲صا﮵�ا ال﮴�﮵ى �﮴مت م﮲�ا﮴�﮶س﮴�ها.

 

أ .ال﮴�﮲ص﮲حم

ال﮴�﮲ص﮲حم هو ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ى أسعار السلع وال﮲حدمات ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد ﮲حالل ﮲�﮴�رة زم﮲�﮵�ة مع﮵�﮲�ة. ﮵�﮴�م ﮴�﮵�اس ال﮴�﮲ص﮲حم عادًة على المس﮴�وى

 السلع وال﮲حدمات الم﮲ح﮴�ارة ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد. [1]
﮲

الوط﮲�﮵ى وك﮲�س﮳�ة ز﮵�ادة مٔ�و﮵�ة س﮲�و﮵�ًا ﮳�﮲�اًء على م﮴�وسط مس﮴�وى السعر لسلة مں

 

﮲
﮵�ع﮴�﮳�ر هذا مهمًا ٔالن االر�﮲﮴�اع ﮲�﮵ى المس﮴�وى العام لٔالسعار ﮵�ع﮲�﮵ى أن المال ﮵�﮶س﮴�ري أ﮴�ل مما �ن عل﮵�ه ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�رة السا﮳�﮴�ة، و﮵�مكں

 ﮴�در�﮴هم على �﮴ل﮳�﮵�ة اح﮴�﮵�ا﮳حا�﮴هم أالساس﮵�ة.
﮲

أن ﮵�ؤ�﮶ر ذلك على ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة لٔال﮲�راد و﮵�حد مں

 

 مد و﮳ح﮲رر العرض والطلب على السلع الم﮲ح﮴�ل﮲�ة، كما ﮵�﮳حب
﮲

 ال﮴�﮲ص﮲حم و�﮴﮴�ل﮳�ات أالسعار المحل﮵�ة ال﮲�ا�﮳﮴حة عں
﮲

﮵�﮳حب ال﮴�م﮵�﮵�﮲ر ﮳�﮵�ں

 ال﮲�ادر حدوث �﮲﮴ص﮲حم
﮲

 الصدمات الدور﮵�ة أو المحددة زم﮲�﮵�ًا. مں
﮲

 �﮴﮴�ل﮳�ات أالسعار المر�﮳﮴�طة ﮳�الموسم﮵�ة أو ﮲ع﮵�رها مں
﮲

�﮴م﮵�﮵�﮲رها عں

 ﮳�لد ما دون صدمة محل﮵�ة.
﮲

﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة واحدة مں

 

 ال﮴�﮲ص﮲حم مر�﮳﮴�ًطا
﮲

 المهم ﮲�هم أس﮳�اب ال﮴�﮲ص﮲حم والعال﮴�ة ﮳�ا﮲�﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة (ا�﮲ظر أد�﮲اه). على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ٕاذا لم ﮵�كں
﮲

مں

 ل﮵�س ﮳�ال﮲صرورة على السلع المس﮴�وردة.
﮲

﮳�ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ﮲�﮴�د ﮵�ؤ�﮶ر ال﮴�﮲ص﮲حم على أسعار الم﮲�﮴�﮳حات المحل﮵�ة ولكں

 

�﮶﮴سمل أالس﮳�اب الر�﮵ٔ�س﮵�ة لل﮴�﮲ص﮲حم:

 
�﮲﮴ص﮲حم مد﮲�وع ﮳�ال﮴�لك﮲�ة - على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ﮵�ؤدي ار�﮲﮴�اع أسعار ال﮲�﮲�ط ٕالى ار�﮲﮴�اع ال﮴��ل﮵�ف

�﮲﮴ح﮲�﮵�ض ال﮴�﮵�مة - ز﮵�ادة �﮴لك﮲�ة السلع المس﮴�وردة

ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة و�﮲﮴ح﮲�﮵�ض ال﮴�﮵�مة- ز﮵�ادة �﮴لك﮲�ة السلع المس﮴�وردة

 العرض اللك﮵ى (ال﮲�مو سر﮵�ع لل﮲عا﮵�ة) - على س﮳�﮵�ل
﮲

ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�﮳حذب ﮳�الطلب - ﮵�﮲�مو الطلب اللك﮵ى ﮳�﮶سلك أسرع مں

 ﮲�﮵ى العالم
﮲

الم﮶�ال، ﮲�﮶سل ما ﮵�حصده ﮳�عض ك﮳�ار الم﮲�﮴�﮳ح﮵�ں

الس﮵�اسات ال﮲�﮴�د﮵�ة - ال﮴�﮵ى �﮴ؤ�﮶ر على المعروض ال﮲�﮴�دي

 

﮲عال﮳�ًا ما ﮵�كون معدل ال﮴�﮲ص﮲حم المع﮴�اد مر�﮲﮴�ًعا �﮲س﮳�﮵�ًا ﮲�﮵ى الس﮵�ا﮴�ات إال�﮲سا�﮵﮲�ة وال﮴�﮵ى �﮴م﮵�ل ٕالى أن �﮴كون ه﮶سة ا﮴�﮴�صاد﮵�ًا. ﮵�﮳حب أن

 أن ﮵�كون
﮲

 االع﮴�﮳�ار ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى ﮲�﮵ى �﮴صم﮵�م ال﮳�رامح� إال�﮲سا�﮵﮲�ة و�﮴ك﮵�﮵�﮲�ها. ومع ذلك، ﮵�مكں
﮲

 ال﮴�﮲ص﮲حم ﮳�ع﮵�ں
﮲

﮵�ؤ﮲حذ هذا المس﮴�وى مں

لل﮴�﮲ص﮲حم الم﮴�﮲را﮵�د ﮳�سرعة ٕالى ما ﮳�عد معدل ال﮴�﮲ص﮲حم المع﮴�اد �ٔ﮴��﮵﮶�رات ك﮳�﮵�رة على ال﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال للعمل﮵�ات إال�﮲سا�﮵﮲�ة

(اع﮴�ماًدا على الطر﮵�﮴�ة المس﮴�﮲حدمة وك﮵�﮲�﮵�ة الحصول على المساعدة) و﮵�﮴�طلب �﮴دا﮳�﮵�ر �﮲﮴ح﮲�﮵�﮲�﮵�ة ٕا﮲صا﮲�﮵�ة.

 

 ال﮴�العب ﮳�الس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة (﮳�ما ﮲�﮵ى
﮲

�﮴م﮵�ل ال﮳�﮲�وك المرك﮲ر﮵�ة ﮲�﮵ى الس﮵�ا﮴�ات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ٕالى عدم االس﮴�﮴�الل﮵�ة؛ وهذا ﮵�ع﮲�﮵ى أ�﮲ه ﮵�مكں

 ال﮴�وسع السر﮵�ع ﮳حًدا ﮲�﮵ى المعروض
﮲

ذلك المعروض ال﮲�﮴�دي وأسعار ال﮲�ا�ٔدة) لدعم أ﮳ح﮲�دات الحكومة. ﮲عال﮳�ًا ما ﮵�﮲�﮴�ح� ال﮴�﮲ص﮲حم عں

 الح﮵�﮲ر المال﮵ى، و﮲حاصة ل﮴�﮲عط﮵�ة ع﮳ح﮲ر الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة.
﮲

ال﮲�﮴�دي المحل﮵ى ح﮵�ث �﮴سعى الحكومات ٕالى "ط﮳�اعة ال﮲�﮴�ود" ل﮲حلق الم﮲ر﮵�د مں

ا أحد االع﮴�﮳�ارات ﮲�﮵ى ال﮳�رامح� إال�﮲سا�﮵﮲�ة، ح﮵�ث ٕان  السعر الم﮴�وسط   - أ﮵�﮲صً
﮲

﮵�عد �﮴﮴�لب ال﮴�﮲ص﮲حم - أي مدى ا﮲ح﮴�الف أالسعار عں

معدل ال﮴�﮲ص﮲حم ﮶سد﮵�د ال﮴�﮴�لب ﮴�د ﮵�﮳حعل عمل﮵�ة ٕاعداد ال﮳�رامح� أك﮶�ر صعو﮳�ة.

 

https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp
https://efom.crs.org/wp-content/uploads/2020/02/MARKit-Jan-13-high-res_Feb20.pdf
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[2] IMF Working Paper (2018) ‘The Modern Hyperinflation Cycle: Some New Empirical Regularities’
[3] Cagan (1956) in WFP (2017) ‘South Sudan western trade corridor in times of hyperinflation’
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp290341.pdf’

﮳�ـ.ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط

 الس﮵�طرة ﮲�﮵ى ال﮴�﮲ص﮲حم ﮳�﮲�س﮳�ة 50% ﮶سهر﮵�ًا أو أعلى. 
﮲

﮵�صف ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط ار�﮲﮴�اعات سر﮵�عة وم﮲�رطة و﮲حار﮳حة عں

﮵�﮲�﮶سٔ� ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط ﮲�﮵ى ﮲طل ﮲طروف ﮴�اس﮵�ة، ال س﮵�ما 1) الظروف اال﮴�﮴�صاد﮵�ة الس﮵�ٔ�ة، 2) �﮴دهور الظروف اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة

 الصراع الدا﮲حل﮵ى وعدم اس﮴�﮴�رار الحكومة [2]
﮲

واال﮴�﮴�صاد﮵�ة وس﮵�ادة ال﮴�ا�﮲ون، و3) مس﮴�و﮵�ات عال﮵�ة مں

�﮳﮴�دأ مو﮳حة ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط ع﮲�دما ﮵�كون ه﮲�اك ﮶سهر �﮲﮴رداد ﮲�﮵�ه مس﮴�و﮵�ات أالسعار ﮳�﮲�س﮳�ة 50% على أال﮴�ل على أساس

 هذا الحد و﮵�ظل أ﮴�ل م﮲�ه لمدة عام واحد على أال﮴�ل �﮴ع﮴�﮳�ر
﮲

﮶سهري. ع﮲�دما ﮵�﮲�﮲ح﮲�ض معدل ال﮴�﮲ص﮲حم ال﮶سهري عں

مو﮳حة ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط ﮴�د ا�﮴﮲�هت[3]  

 

م﮶�ال على ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط ﮲�﮵ى ﮲�﮲�﮲رو﮵�ال:

د﮲حلت ﮲�﮲�﮲رو﮵�ال رسم﮵�ًا ﮲�﮵ى ��﮲ون أالول 2017 ﮲�﮵ى �﮲﮴ص﮲حم م﮲�رط ع﮲�دما س﮳حلت ار�﮲﮴�اًعا ﮶سهر﮵�ًا ﮲�﮵ى مؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك

، ح﮵�ث وصل ٕالى أعلى مس﮴�وى له على إالطالق ع﮲�د
﮲

 50% واس﮴�مر ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط م﮲�ذ ذلك الح﮵�ں
﮲

﮳�ٔ�ك﮶�ر مں

 مل﮵�ون ﮲�﮵ى
﮲

ا لل﮳�﮲�ك المرك﮲ري. �﮶﮴س﮵�ر �﮴﮴�د﮵�رات مس﮴�﮴�لة أ﮲حرى ٕالى أن هذا الر﮴�م ﮵�﮲ر﮵�د عں 130,060% ﮲�﮵ى عام 2018 و﮲�﮴�ً

 90% س﮲�و﮵�ًا، و﮴�د ساهم هذا ال﮴�دهور ﮲�﮵ى
﮲

ا ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة العملة ﮳�ٔ�ك﮶�ر مں الما�ٔة.* ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه، ﮶سهدت ﮲�﮲�﮲رو﮵�ال ا�﮲﮲ح﮲�ا﮲صً

 هذه الد﮵�﮲�ام﮵�ك﮵�ات. ﮲�﮵ى عام
﮲

 عدم اس﮴�﮳�عادها مں
﮲

ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة ﮲�﮵ى ز﮵�ادة اس﮴�﮲حدام العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة، على الر﮲عم مں

FCDO :2020، �﮶﮴س﮵�ر ال﮴�﮴�د﮵�رات ٕالى أن سعر السلة ال﮲عذا�﮵ٔ�ة لٔالسرة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮴�د ار�﮲﮴�ع ﮳�﮲�س﮳�ة 45%. المصدر

Venezuela

 

* �﮴ع﮴�﮳�ر ال﮳�﮵�ا�﮲ات الرسم﮵�ة لل﮳�﮲�ك المرك﮲ري ﮲ع﮵�ر م﮴�س﮴�ة و﮲ع﮵�ر مو�﮶و﮴�ة. و﮳�الم﮶�ل ﮴�د �﮲﮴ح﮴�لف ال﮴�﮴�د﮵�رات المس﮴�﮴�لة ح﮵�ث �﮲﮴رداد

صعو﮳�ة �﮴﮴�﮳�ع أالسعار ﮲�﮵ى ﮲طل ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط.

 

﮴�ـ.العملة الصع﮳�ة وال﮴�حول ٕالى الدوالر 

العملة الصع﮳�ة

 ﮲�﮵ى ﮳�عض أالح﮵�ان 
﮲

�﮶﮴س﮵�ر العملة الصع﮳�ة ٕالى أالموال ال﮴�﮵ى ﮴�صدرها دولة ﮴�ع﮴�﮳�ر مس﮴�﮴�رة س﮵�اس﮵�ًا وا﮴�﮴�صاد﮵�ًا. ﮵�مكں

 أ﮶س�ل الد﮲�ع م﮴�ا﮳�ل السلع وال﮲حدمات وح﮴�ى �﮲﮴�﮲ص﮵�لها على العملة المحل﮵�ة،
﮲

﮴�﮳�ول العمالت الصع﮳�ة ك﮶سلك مں

والم﮶�ال ال﮲�موذ﮳ح﮵ى على ذلك هو الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى

 أن �﮴كون العمالت الصع﮳�ة م﮲�﮵�دة ﮳�﮶سلك ﮲حاص ع﮲�دما �﮴كون العمالت المحل﮵�ة ﮲ع﮵�ر مس﮴�﮴�رة - ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات
﮲

﮵�مكں

اال�﮲﮲ح﮲�اض السر﮵�ع ﮲�﮵ى سعر الصرف

 

 

ال﮴�حول ٕالى الدوالر

 
عمل﮵�ة ال﮴�حول ٕالى الدوالر ه﮵ى ع﮲�دما ﮴�﮳�دأ الدولة رسم﮵�ًا ﮲�﮵ى االع﮴�راف ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى كوس﮵�لة للصرف أو طرح

 عمل﮵�ة ال﮴�حول ٕالى الدوالر
﮲

العطاءات ﮴�ا﮲�و﮲�﮵�ًا ﮳ح﮲�ًبا ٕالى ﮳ح﮲�ب مع عمل﮴�ها المحل﮵�ة أو ﮳�دًال م﮲�ها، وهذا ﮵�﮲ح﮴�لف عں

 أ﮶س�ل طرح العطاءات
﮲

﮲ع﮵�ر الرسم﮵�ة، وال﮴�﮵ى �﮴حدث ع﮲�دما ﮵�﮴�م اس﮴�﮲حدام الدوالر "﮳�﮶سلك ﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى" ك﮶سلك مں

 



_______________________________________________________________________
[4]Using Investopedia
[5] Using CRS MARKit
[6] In general, it is unlikely that cash programmes are at a sufficient scale to impact supply and demand of
the local currency or foreign hard currency, but the international community more widely may be sufficiently
large. 

�﮴حدث عمل﮵�ة ال﮴�حول ٕالى الدوالر عادة ع﮲�دما �﮴ص﮳�ح العملة المحل﮵�ة ﮲ع﮵�ر مس﮴�﮴�رة و�﮳﮴�دأ �﮲﮴�﮴�د ﮲�ا�ٔد�﮴ها كوس﮵�لة

للصرف ﮲�﮵ى معامالت السوق

 أن �﮴﮴�﮵�ح
﮲

�﮴ع﮴�﮳�ر عمل﮵�ة ال﮴�حول ٕالى الدوالر مهمة ﮲�﮵ى هذه الس﮵�ا﮴�ات ٔال�﮲ها �﮴ع﮲رز االس﮴�﮴�رار ال﮲�﮴�دي واال﮴�﮴�صادي و﮵�مكں

للمساعدات إال�﮲سا�﮵﮲�ة أن �﮴كون أك﮶�ر ﮲�عال﮵�ة. ومع ذلك، ﮲�ٕا�﮲ها �﮲﮴�طوي ﮳�ال﮲صرورة على ﮲�﮴�دان االس﮴�﮴�الل﮵�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲�﮵ى

الس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة[4] 

 

﮶�ـ.أسعار الصرف

أسعار الصرف ه﮵ى ﮴�﮵�م عملة ﮳�لد ما ﮳�ال﮲�س﮳�ة ٕالى عملة أ﮲حرى، وه﮵ى مهمة ٔال�﮲ه ٕاذا ا�﮲﮲ح﮲�﮲صت ﮴�﮵�مة العملة الوط﮲�﮵�ة، ﮵�ص﮳�ح ﮶سراء 

ال﮳�﮲صا�ٔع المس﮴�وردة [5] أك﮶�ر �﮴لك﮲�ة.

 

سعر الصرف الرسم﮵ى:

 للحكومات ال﮴�﮳حارة مع ﮳�ع﮲صها ال﮳�عض واس﮴�﮵�راد العمالت
﮲

 ﮴�﮳�ل ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ﮳�ح﮵�ث ﮵�مكں
﮲

﮵�﮴�م �﮴حد﮵�د ذلك مں

 أن ﮵�كون هذا ﮲�ظام سعر صرف معّوم (ح﮵�ث �﮴حدد ﮴�وى السوق ﮲حسارة ﮴�﮵�مة العملة
﮲

أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة الصع﮳�ة. ﮵�مكں

المعّومة) أو ﮲�ظام سعر صرف ﮶�ا﮳�ت (ح﮵�ث ﮵�حدد ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ﮳�﮴�وة ﮴�﮵�مة العملة ﮳�ال﮲�س﮳�ة ٕالى عملة أ﮲حرى و﮵�مك﮲�ه

 طر﮵�ق ﮲ح﮲�ض سعر الصرف)
﮲

"﮲ح﮲�ض ﮴�﮵�مة" العملة عں

 العرض والطلب على العملة المحل﮵�ة والعمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة
﮲

 السعر الرسم﮵ى هو ﮴�ح﮴�﮵�ق ال﮴�وازن ﮳�﮵�ں
﮲

ال﮲عرض مں

ا  للحكومات أ﮵�﮲صً
﮲

.[6]  و﮵�مكں
﮲

 ﮲ع﮵�ر م﮴�واز�﮵﮲�ں
﮲

الصع﮳�ة. �﮴حدث الم﮶سالك ع﮲�دما ﮵�ص﮳�ح العرض والطلب ال﮲�س﮳�﮵�﮵�ں

 على ﮶سراء العملة
﮲

ال﮴�العب ﮳�ٔ�سعار الصرف ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر ٕا﮵�رادا�﮴ها. ﮴�د �﮴﮴�﮴�صر الم﮲�ظمات الدول﮵�ة العاملة ﮲�﮵ى ﮳�لد مع﮵�ں

المحل﮵�ة ﮳�هذا السعر

 

:
﮲

 ال﮵�مں
﮲

م﮶�ال مں

 ﮴�﮳�ل
﮲

 محا﮲�ظا�﮴ها ال﮶سمال﮵�ة وال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة �﮴﮲�﮵�﮳حة لط﮳�اعة أوراق �﮴﮲�د﮵�ة ﮳حد﮵�دة مں
﮲

 حالة عملة م﮴�﮲صار﮳�ة ﮳�﮵�ں
﮲

 مں
﮲

�﮴عا�﮵﮲ى ال﮵�مں

ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮵�م﮲�﮵ى الذي �﮴س﮵�طر عل﮵�ه الحكومة المع﮴�رف ﮳�ها دول﮵�ًا ﮲�﮵ى عدن. �﮴﮲�﮵�﮳حة لذلك، �﮴س﮴�﮲حدم المحا﮲�ظ﮴�ان ﮲�ٔ�ات

م﮲ح﮴�ل﮲�ة. لذلك ه﮲�اك أسواق م﮲ح﮴�ل﮲�ة ل﮴�داول ال﮲�ٔ�ات المط﮳�وعة حد﮵�﮶�ًا و﮲�ٔ�ات العمالت أال﮴�دم ال﮴�﮵ى �﮴مت ط﮳�اع﮴�ها ﮲�﮵ى عام

 وال﮴�ٔ��﮵﮶�رات الم﮴�ا﮳�لة لها على
﮲

2014، مما أدى ٕالى ا﮲ح﮴�الف أسعار الصرف. المصدر: ور﮴�ة عمل - أزمة العملة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 أالول 2020
﮲

أالسواق – �﮶﮴سر﮵�ں

 زم﮳�ا﮳�وي:
﮲

م﮶�ال مں

أدى �﮴﮲�ص العملة أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة وٕادارة سعر الصرف الرسم﮵ى ٕالى ﮲طهور سوق مواز﮵�ة م﮲ردهرة للعمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة. ﮵�﮳�لغ الهامش

 أ﮵�ار 2021). ﮴�﮳�ل أ﮵�ار 2020 �ن دوالر ز﮵�م﮳�ا﮳�وي هو
﮲

 سعر الصرف الرسم﮵ى والسوق المواز﮵�ة حوال﮵ى 42% (اع﮴�﮳�اًرا مں
﮲

﮳�﮵�ں

عملة العطاءات ال﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة الوح﮵�دة و�ن سعر الصرف الرسم﮵ى �﮶ا﮳�﮴�ًا ع﮲�د 25 دوالر ز﮵�م﮳�ا﮳�وي م﮴�ا﮳�ل دوالر واحد و�ن ٕال﮲رام﮵�ًا

 ال﮳�ر�﮲امح� على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال اس﮴�﮳�دال اس﮴�ح﮴�ا﮴�ا�﮴هم
﮲

 مں
﮲

ل﮳حم﮵�ع ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة، و﮳�ال﮴�ال﮵ى �ن على المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ٕالى دوالر ز﮵�م﮳�ا﮳�وي لل﮶سراء ﮳�هذا السعر الرسم﮵ى مما أدى ٕالى ز﮵�ادة ﮲�﮴�دان ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة ال﮲�عل﮵�ة. المصدر:

دراسة حالة ﮴�طر﮵�ة
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[7]Using Investopedia
[8] https://lirarate.org/

سعر صرف السوق / ال﮴�﮳حاري:

. ﮵�﮳حب أن �﮴كون س﮵�اسة ال﮳�﮲�ك
﮲

هو السعر الذي �﮴س﮴�﮲حدمه ال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة و�﮳﮴حار �﮴داول العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة الرسم﮵�﮵�ں

 أن �﮲﮴ح﮲صع الب�﮲وك
﮲

المرك﮲ري م﮶�ال﮵�ة ل﮴�ح﮴�﮵�ق االس﮴�﮴�رار ﮲�﮵ى سعر الصرف ال﮴�﮳حاري؛ لذلك ﮲�﮵ى ﮳�عض الس﮵�ا﮴�ات ﮵�مكں

﮲
ال﮴�﮳حار﮵�ة و / أو �﮳﮴حار �﮴داول العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة لل﮴�﮲�ظ﮵�م للح﮲�اظ على أسعار الصرف ال﮲حاصة ﮳�هم م﮴�س﮴�ة، و﮳�دًال مں

 أالسعار ال﮴�﮳حار﮵�ة مو﮳حودة مع
﮲

 أن �﮴كون ه﮲�اك م﮳حموعة مں
﮲

ذلك، ﮵�مك﮲�هم �﮴حد﮵�د أسعارهم ال﮲حاصة. لذلك ﮵�مكں

﮳�ع﮲صها ال﮳�عض.

 ﮳�﮶سراء عملة ﮳�سعر �﮳﮴حاري أو ﮳�سعر م﮲ح﮴�لف - ﮵�ح﮴�مل أن ﮵�كون
﮲

﮴�د ﮵�ُسمح للم﮲�ظمات الدول﮵�ة العاملة ﮲�﮵ى ﮳�لد مع﮵�ں

�﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵�ًا.

 

أسعار الصرف المواز﮵�ة وأسعار السوق السوداء:

 أن �﮲﮴�﮶سٔ� ﮳�ورصة ﮲�﮵ى السوق
﮲

﮲�﮵ى حال الم﮳�ال﮲عة ﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�ر أالسعار الرسم﮵�ة وال﮴�﮳حار﮵�ة، وهو ما ﮵�حدث ﮲عال﮳�ًا، ﮵�مكں

ا ك﮳�﮵�ًرا حسب  أن �﮲﮴ح﮴�لف ا﮲ح﮴�ال﮲�ً
﮲

 أسعار الصرف �﮴عمل ﮳�ال﮴�وازي وال﮴�﮵ى ﮵�مكں
﮲

المواز﮵�ة. ﮴�د �﮴كون ه﮲�اك م﮳حموعة مں

"، الص﮲�حة 7). �﮴ظهر هذه أالسواق ﮲عال﮳�ًا ع﮲�دما �﮴كون ه﮲�اك ﮴�﮵�ود
﮲

 ال﮵�مں
﮲

الم﮲�ط﮴�ة (ا�﮲ظر الص﮲�دوق ال﮲�ص﮵ى "م﮶�ال مں

ا ("سوداء")  ﮲حالل م﮲�﮴�د﮵�ات ال﮴�﮳�ادل ال﮴�﮳حاري مما ﮵�﮳حعل م﮶�ل هذه ال﮴�﮳�ادالت أسوا﮴�ً
﮲

حكوم﮵�ة على �﮳﮴�ادل العمالت مں

﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة، ح﮵�ث ﮵�﮳حب أال �﮲﮴�﮲حرط الم﮲�ظمات الدول﮵�ة ﮲�﮵ى �﮶﮲ساط السوق السوداء أ﮳�ًدا.

سعر الصرف ال﮴�﮲�﮲ص﮵�ل﮵ى:

ا �﮲﮴�﮲�﮵�ذ �﮲ظام ٔالسعار صرف العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة الم﮴�عددة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م ﮳�مو﮳ح﮳�ها �﮳﮴�ادل عمل﮴�ها ﮳�﮶سلك ﮴�د �﮲﮴ح﮴�ار دولة ما أ﮵�﮲صً

﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى، و﮴�د ﮵�كون لدى ﮳�عض مس﮴�﮲حدم﮵ى العمالت سعر صرف أ﮲�﮲صل لهم أو "�﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵ى" 

 م﮲�ح أسعار �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵�ة لو�الت
﮲

، كما ﮵�مكں
﮲

 اس﮴�﮲حدام أسعار الصرف ال﮴�﮲�﮲ص﮵�ل﮵�ة لمساعدة الس�ن المح﮴�ا﮳ح﮵�ں
﮲

﮵�مكں

ا ٕاعطاء  أ﮵�﮲صً
﮲

 ذلك. ﮵�مكں
﮲

 ﮲حالل ال﮴�﮲�اوض مع الحكومة لدعم المساعدة إال�﮲سا�﮵﮲�ة للذهاب ٕالى أ﮳�عد مں
﮲

إال﮲عا�﮶ة مں

 العملة المحل﮵�ة، ﮲�﮵ى
﮲

أسعار �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵�ة لمس﮴�وردي السلع "أالساس﮵�ة" ﮳�ح﮵�ث ﮵�مك﮲�هم ﮶سراء الم﮲ر﮵�د ﮳�﮲�﮲�س الكم﮵�ة مں

 أن مس﮴�وردي السلع "﮲ع﮵�ر أالساس﮵�ة" لد﮵�هم سعر صرف أ﮴�ل �﮶﮴س﮳ح﮵�ًعا. [7] ا�﮲ظر دراسة الحالة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�ل﮳�﮲�ان
﮲

ح﮵�ں

كم﮶�ال لس﮴�ة أسعار صرف م﮴�﮲رام﮲�ة

 

﮳حـ. ٕا﮲�﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة
 �﮲ظام سعر الصرف

﮲
ٕان ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة (ار�﮲﮴�اع ال﮴�﮵�مة) هو ا�﮲﮲ح﮲�اض (ار�﮲﮴�اع) ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة العملة عادة ﮲صمں

 اال�﮲﮲ح﮲�اض أو ال﮲ر﮵�ادة ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة العملة
﮲

 اال�﮲﮲ح﮲�اض أو االر�﮲﮴�اع ك﮲�س﮳�ة مٔ�و﮵�ة مں
﮲

المعّوم. عادًة ما ﮵�﮴�م إال﮳�الغ عں

 ﮴�﮵�م﮴�ها للدوالر
﮲

 90% مں
﮲

المحل﮵�ة ﮳�ال﮲�س﮳�ة للعملة الصع﮳�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ﮲�﮴�دت الل﮵�رة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ما ﮵�﮴�رب مں

 السعر
﮲

 أن ﮵�﮲�عكس ا�﮲﮲ح﮲�اض ال﮴�﮵�مة ﮲�﮵ى ال﮲�﮳حوة الم﮴�﮲را﮵�دة ﮳�﮵�ں
﮲

 أالول 2019)،[8] و﮵�مكں
﮲

أالمر﮵�ك﮵ى  م﮲�ذ �﮶﮴سر﮵�ں

الرسم﮵ى وسعر الصرف ال﮴�﮳حاري وسعر الصرف ﮲�﮵ى السوق السوداء.

 أن ﮵�ؤدي ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ٕالى ﮴�﮵�ام ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ﮳�﮴�﮲ح﮲�﮵�ض ﮴�﮵�مة عمل﮴�ه وا�﮲﮴حاذ ﮴�رار واع﮵ى ل﮲ح﮲�ض سعر
﮲

﮵�مكں

 �﮲ظام سعر الصرف ال﮶�ا﮳�ت أو ﮶س﮳�ه ال﮶�ا﮳�ت.
﮲

الصرف ك﮳ح﮲رء مں

ٕاذا �ن االس﮴�هالك سر﮵�ًعا ﮲�﮴�د ﮵�﮴�س﮳�ب ذلك ﮲�﮵ى ﮴�﮵�ام أال﮲�راد ﮳�﮴�﮳�د﮵�ل أموالهم ﮳�عملة أ﮳ح﮲�﮳�﮵�ة لحما﮵�ة ﮴�﮵�م﮴�ها مما ﮵�ؤدي

 ال﮲ص﮲عط اله﮳�وط﮵ى على العملة.
﮲

ٕالى هروب رأس المال وهذا ﮵�﮴�ود ٕالى م﮲ر﮵�د مں

 

 

https://lirarate.org/
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[9] In many contexts, liquidity challenges are coupled with a banking crisis, which ultimately translates into a
significant shift to a cash economy, hindering ability to scale-up electronic money transactions. Banking
crises are when there are widespread bank runs (an abnormally large number of depositors trying to
withdraw their deposits because they do not trust the bank will have reserves for withdrawal in the future). 
[10] ACAPS (2020) Yemen: Food supply chain

 للحكومات ﮲�رض ﮲صوا﮳�ط رسم﮵�ة على رأس
﮲

 ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة وهروب رأس المال، ﮵�مكں
﮲

 الم﮲ر﮵�د مں
﮲

للحد مں

 ٔالصحاب الحسا﮳�ات سح﮳�ه.
﮲

 الم﮳�لغ الذي ﮵�مكں
﮲

المال ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك حدود السحب ال﮲�﮴�دي المحل﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴حد مں

 أن ﮵�﮴�﮵�د هذا ال﮲ح﮵�ارات الم﮴�احة للم﮲�ظمات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ل﮴�﮴�د﮵�م المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ود﮲�ع المد﮲�وعات لم﮴�دم﮵ى
﮲

﮵�مكں

ال﮲حدمات. ٕاذا اس﮴�مرت هذه ال﮴�﮵�ود ﮲�﮴�د �﮴ؤدي ٕالى �﮴وس﮵�ع �﮲طاق م﮲رودي أالموال إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة وح﮳حم المعامالت ﮲�﮵ى

 أن هذا محدود ٕاذا ��﮲ت ه﮲�اك أزمة مصر﮲�﮵�ة / مال﮵�ة مصاح﮳�ة. [9]
﮲

﮳�عض الس﮵�ا﮴�ات، على الر﮲عم مں

 ٔالس﮳�اب المح﮴�ملة ال�﮲﮲ح﮲�اض ال﮴�﮵�مة ه﮵ى أسعار ال﮲�ا�ٔدة وال﮴�﮲ص﮲حم والم﮵�﮲ران ال﮴�﮳حاري السل﮳�﮵ى والس﮵�اسات ال﮲�﮴�د﮵�ة

والمال﮵�ة وعدم االس﮴�﮴�رار الس﮵�اس﮵ى

 المر﮳حح أن ﮵�ساهم االس﮴�هالك ﮲�﮵ى الس﮵�ا﮴�ات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ار�﮲﮴�اع ال﮴�﮲ص﮲حم ﮳�س﮳�ب ار�﮲﮴�اع أسعار الواردات، كما أن
﮲

مں

ا�﮲﮲ح﮲�اض سعر الصرف ﮲�﮵ى حد ذا�﮴ه ﮵�﮳حعل الصادرات أك﮶�ر ﮴�درة على الم﮲�ا﮲�سة، مما ﮵�ؤدي ٕالى ز﮵�ادة الطلب على

 ﮲حسارة ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة أالوراق ال﮲�﮴�د﮵�ة الماد﮵�ة ٕالى �﮴﮲�ص الس﮵�ولة
﮲

 أن ﮵�ؤدي االس﮴�هالك وما ﮵�ر�﮳﮴�ط ﮳�ه مں
﮲

الصادرات. ﮵�مكں

 �﮴وز﮵�عها على �﮲طاق واسع ﮳�السرعة ال�﮲�﮵�ة
﮲

 مں
﮲

 ط﮳�اعة العملة و / أو لم ﮵�﮴�مكں
﮲

 ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري مں
﮲

ٕاذا لم ﮵�﮴�مكں

 الذي ﮵�س﮴�ورد
﮲

�﮴ع﮴�﮳�ر ز﮵�ادة �﮴�ل﮵�ف الواردات ﮲صارة ﮳�﮶سلك ﮲حاص ﮳�ال﮳�لدان ذات الواردات ال﮲عذا�﮵ٔ�ة المر�﮲﮴�عة م﮶�ل ال﮵�مں

 ٕامدادا�﮴ه ال﮲عذا�﮵ٔ�ة [10]
﮲

88% مں

 

 

 

 ﮳ح﮲�وب السودان:
﮲

م﮶�ال مں

�﮴ع﮴�مد حكومة ﮳ح﮲�وب السودان على ال﮲�﮲�ط ﮲�﮵ى ٕا﮵�رادات م﮵�﮲را�﮵﮲�﮴�ها. أدى ا�﮲﮲ح﮲�اض ٕا�﮴﮲�اج ال﮲�﮲�ط وا�﮲﮲ح﮲�اض الطلب وا�﮲﮲ح﮲�اض

 اح﮴�﮵�اط﮵�ات العمالت أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة المس﮴�﮲�﮲�دة ﮳�ال﮲�عل ﮲�﮵ى ال﮳�الد. ﮲�﮵ى آب 2020
﮲

أسعار ال﮲�﮲�ط ﮲�﮵ى أالسواق الدول﮵�ة ٕالى الحد مں

 اس﮴�﮲�﮲�اد اح﮴�﮵�اط﮵�ات ال﮲�﮴�د أال﮳ح﮲�﮳�﮵ى، و﮳�عد هذا إالعالن ا�﮲﮲ح﮲�ض سعر الصرف (﮳ح﮲�﮵�ه ﮳ح﮲�وب
﮲

 ﮳�﮲�ك ﮳ح﮲�وب السودان عں
﮲

أعلں

 ا�﮴ساع ال﮲�رق مع سعر الصرف الرسم﮵ى ٕالى
﮲

سودا�﮵﮲ى / دوالر أمر﮵�ك﮵ى) ﮲�﮵ى السوق المواز﮵�ة لسعر ﮵�﮲�ذر ﮳�ال﮲حطر، مما زاد مں

حوال﮵ى 160%. عالوة على ذلك، أدت ﮴�رارات الحكومة ﮳�﮴�﮲ع﮵�﮵�ر العملة المحل﮵�ة ٕالى ا�﮲﮲ح﮲�اض ٕا﮲صا﮲�﮵ى ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة ال﮳ح﮲�﮵�ه

 أالول 2020
﮲

﮳ح﮲�وب السودا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى السوق المواز﮵�ة. المصدر: �﮴حد﮵�ث السوق ل﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى، أ﮵�لول و�﮶﮴سر﮵�ں

 ح﮵�ث الس﮵�ولة و﮴�﮳�ول المس﮴�﮲�﮵�د أو أالسواق المحل﮵�ة
﮲

﮳�ال﮲�س﮳�ة للعملة المحل﮵�ة، ه﮲�اك ﮴�﮵�ود ﮴�ل﮵�لة ﮳�﮲حالف ا�﮲﮲ح﮲�اض ال﮴�﮵�مة مں

على المس﮴�وى المحل﮵ى. �﮲ظًرا ٔالن ﮳ح﮲�وب السودان ﮳�لد ﮵�ع﮴�مد ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر على االس﮴�﮵�راد، ﮲�ٕان ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة ال﮳ح﮲�﮵�ه ﮳ح﮲�وب

السودا�﮵﮲ى ﮵�ؤدي ٕالى ا�﮲﮲ح﮲�اض ٕا﮳حمال﮵ى ﮲�﮵ى م﮳�لغ ال﮲�﮴�د ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى و﮳�ال﮴�ال﮵ى ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮲�﮵ى ح﮳حم الواردات. المصدر:

دراسة حالة ﮴�طر﮵�ة

 

حـ..﮴�﮲ح﮲�﮵�ض ال﮴�﮵�مة 
﮵�حدث �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ال﮴�﮵�مة ع﮲�دما ﮵�﮴�﮲حذ ﮳�لد ما ﮴�رارًا واع﮵�ًا ﮳�﮴�﮲ح﮲�﮵�ض سعر الصرف ﮲�﮵ى �﮲ظام سعر الصرف ال﮶�ا﮳�ت أو ﮶س﮳�ه

 ﮴�﮳�ل السوق ﮲�﮵ى ﮲طل �﮲ظام سعر الصرف المعّوم
﮲

الثا﮳�ت. ﮵�﮴�﮲�ا﮴�ض هذا مع االس﮴�هالك ح﮵�ث ﮵�﮴�م �﮴حد﮵�د السعر مں

﮵�ؤ�﮶ر �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ال﮴�﮵�مة ﮳�﮲�﮲�س الطر﮵�﮴�ة م﮶�ل ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة

 



[11] Using CaLP definition 
باستخدام تعريف شراكة التعلم النقدي[12]

_______________________________________________________________________

 العراق:
﮲

م﮶�ال مں

 �﮴م �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ﮴�﮵�مة الد﮵�﮲�ار العرا﮴�﮵ى ﮳�﮲�س﮳�ة 18% م﮴�ا﮳�ل الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى. �ن �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ﮴�﮵�مة العملة ﮴�راًرا س﮵�اس﮵�ًا ول﮵�س ﮴�راًرا

سو﮴�﮵�ًا ا�﮲﮴حذ�﮴ه الحكومة لمعال﮳حة ع﮳ح﮲ر الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة وا�﮲﮲ح﮲�اض عا�ٔدات ال﮲�﮲�ط (﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى 2021). ار�﮲﮴�عت أسعار

 ﮲حالل الم﮳�ادرة الم﮶س﮴�ركة لمرا﮴�﮳�ة أالسعار
﮲

المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة ﮳�﮲�س﮳�ة 15-20% ﮲�ور �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ﮴�﮵�مة العملة، كما �﮴م الرصد مں

و﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى، و﮳�دا أ�﮲ها اس﮴�﮴�رت ع﮲�د المس﮴�وى ال﮳حد﮵�د ﮲�﮵ى أالسا﮳�﮵�ع ال﮴�ال﮵�ة. 

 WFP (2021) Iraqi Dinar devaluation and the price of the food basket مصدر

 

﮲حـ..﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل وسّلة إال﮲�﮲�اق الد﮲�﮵�ا

�﮴ر�﮳﮴�ط ال﮴�عر﮵�﮲�ات ال﮴�ال﮵�ة ﮳�﮶سلك ﮲حاص ﮳�﮴�صم﮵�م المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة: 

 �﮴ح﮴�﮵�ق الد﮲حل م﮲�ها وال﮴�﮵ى
﮲

�﮴﮴�طلب سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا[11] �﮴حد﮵�د و�﮴﮴�د﮵�ر ﮳�﮲�ود االح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة وال﮲حدمات ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

 ﮲حالل أالسواق وال﮲حدمات المحل﮵�ة. ٕان الع﮲�اصر وال﮲حدمات المدر﮳حة ﮲�﮵ى سلة إال�﮲﮲�اق
﮲

 الوصول ٕال﮵�ها ﮳�﮳حودة م﮲�اس﮳�ة مں
﮲

﮵�مكں

 أالولو﮵�ة على أساس م﮲�﮴�ظم أو موسم﮵ى. ٕان سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا
﮲

 المر﮳حح أن �﮴عط﮵�ها أالسر ﮲�﮵ى س﮵�اق مع﮵�ں
﮲

الد�﮵﮲�ا ه﮵ى �﮴لك ال﮴�﮵ى مں

 أالسر. 
﮲

 حسا﮳�ها ٔالح﮳حام م﮲ح﮴�ل﮲�ة مں
﮲

م﮴�عددة ال﮴�طاعات ﮳�ط﮳�﮵�ع﮴�ها و�﮴ع﮴�مد على م﮴�وسط �﮴لك﮲�ة الع﮲�اصر المكو�﮲ة للسلة، و﮵�مكں

 

 ال﮳�﮴�اء على ﮴�﮵�د الح﮵�اة ﮲�﮴�ط.
﮲

 سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء [12] السلع وال﮲حدمات ل﮲صمان �﮴ل﮳�﮵�ة اح﮴�﮵�ا﮳حات أالسرة الد�﮵﮲�ا مں
﮲

�﮴﮴�﮲صمں

 سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ل﮵�ست عمل﮵�ة محددة ﮴�﮵�اس﮵�ًا حال﮵�ًا.
﮲

ٕان �﮴حد﮵�د ع﮴�﮳�ة ال﮳�﮴�اء و�﮴م﮵�﮵�﮲ر سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء عں

 

﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل: ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ه﮵ى الم﮳�لغ الم﮴�دم لم﮴�ل﮴�﮵ى المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕاما د﮲�عة واحدة أو د﮲�عة م﮴�كررة. ﮵�﮳حب أن ﮵�كون

﮲
 االح﮴�﮵�ا﮳حات ال﮲حاصة ﮳�ال﮴�طاع ال﮴�﮵ى ل﮵�ست مں

﮲
�﮲�﮵�ًا ل﮴�﮲عط﮵�ة أو المساهمة ﮲�﮵ى االح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة العاد﮵�ة و﮲ع﮵�رها مں

االح﮴�﮵�ا﮳حات أالساس﮵�ة العاد﮵�ة. �﮴و﮲�ر ﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي ٕار﮶سادات حول �﮴حد﮵�د ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل.

 



ال﮴�﮲ص﮲حم: ال﮴�درة على ﮶سراء أ﮴�ل  الم﮲�﮴�رض أ﮲�ه ﮴�ادر
﮲

االس﮴�هالك: مں

على ﮴�وز﮵�ع الم﮲ر﮵�د. أسواق سعر الصرف

المواز﮵�ة - ﮴�﮲�﮵�د ال﮳�﮲�وك ﮲�﮵ى ﮲�ها﮵�ة

المطاف.

3.ال﮴�ٔ�﮶�﮵�رات على المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة إال﮲�سا﮲�﮵�ة

أ .ك﮵�ف ﮵�ؤ﮶�ر ال﮴�﮲ص﮲حم وا﮲�﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة على ٕاعداد ال﮳�رامح�

ا على ال﮴��ل﮵�ف ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل﮵�ة ال ﮵�﮴�﮴�صر �ٔ﮴��﮵﮶�ر ال﮴�﮲ص﮲حم واالس﮴�هالك على المساعدة إال�﮲سا�﮵﮲�ة على المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕان أ�﮲ها �﮴ؤ�﮶ر أ﮵�﮲صً

أالوسع للو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك الروا�﮴ب وال﮲�﮴�ل وال﮲حدمات اللو﮳حس﮴�﮵�ة وما ٕالى ذلك) و﮴�د �﮴ؤ�﮶ر على �﮴لك﮲�ة طرق

 ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة
﮲

المساعدة أال﮲حرى (ٕاذا �﮴م ﮶سراؤها محل﮵�ًا). ومع ذلك، �﮴﮴�ٔ��﮶ر المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�﮶سلك ﮲�ر﮵�د ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم ٔال�﮲ه ﮵�﮴�لل مں

 الم﮶سلكة ﮲�﮵ى ﮴�درة أال﮶س﮲حاص على ﮶سراء أ﮴�ل مما هو
﮲

ا. ﮲�﮵ى ال﮲�ها﮵�ة، �﮴كمں  مع اح﮴�مال ز﮵�ادة �﮴لك﮲�ة ال﮴�سل﮵�م أ﮵�﮲صً
﮲

للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

م﮲حصص ﮳�المساعدة.

 

﮲
 �﮲اح﮵�ة أ﮲حرى ﮵�عد "�﮴ص﮲�﮵�ف" ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة أك﮶�ر صعو﮳�ة. للحصول على م﮵�﮲را�﮵﮲�ة �﮶ا﮳�﮴�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى، ﮵�مكں

﮲
مں

 ح﮵�ث الم﮳�دأ االس﮴�مرار ﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م �﮲﮲�س ﮴�﮵�مة
﮲

 العمالت المحل﮵�ة، لذلك ﮵�مك﮲�ها مں
﮲

للو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة الوصول ٕالى الم﮲ر﮵�د مں

 �﮴ك﮵�﮵�ف ال﮳�رامح� ﮲�﮵ى الو﮴�ت الم﮲�اسب).
﮲

 أال﮶س﮲حاص (﮳�ا﮲�﮴�راض أ�﮲ه ﮵�مكں
﮲

ال﮴�حو﮵�ل أو ح﮴�ى ز﮵�اد�﮴ها أو الوصول ٕالى الم﮲ر﮵�د مں

﮲
 ال﮲ر﮵�ادات المح﮴�ملة ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل (وال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة المر�﮳﮴�طة ﮳�ها) ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

﮲
الم﮶سلكة ه﮵ى ع﮲�دما ﮵�﮴�﮳حاوز ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮴�﮲رامں

�﮴ح﮴�﮵�﮴�ها ﮳�س﮳�ب م�سب العملة. ﮲�﮵ى س﮵�اق ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة، ﮴�د �﮲﮴�﮶سٔ� أسواق سعر الصرف المواز﮵�ة، وٕاذا �ن هذا هو الحال

 السعر الموازي (ا�﮲ظر ﮴�سم أسعار
﮲

 �﮴﮴�﮵�﮵�د الو�الت ﮳�سعر صرف رسم﮵ى أ﮴�ل مں
﮲

ومع �﮴حد﮵�د الم﮵�﮲را�﮵﮲�ات ﮳�العملة الصع﮳�ة، ﮵�مكں

 أسعار أ﮲�﮲صل م﮴�ار�﮲ة
﮲

 االس﮴�﮲�ادة مں
﮲

 م﮴�دمو ال﮲حدمات المال﮵�ة أو ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري مں
﮲

الصرف �﮴حت الم﮲�اه﮵�م أعاله). ﮴�د ﮵�﮴�مكں

 أن ﮵�ؤدي ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض
﮲

 أسعار الصرف. ﮵�مكں
﮲

 ال﮲�رق ﮳�﮵�ں
﮲

﮳�﮴�لك المط﮳�﮴�ة على الو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة و﮳�ال﮴�ال﮵ى االس﮴�﮲�ادة مں

ا ٕالى �﮴﮲�ص أالوراق ال﮲�﮴�د﮵�ة الماد﮵�ة مما ﮵�ؤ�﮶ر على ﮳حدوى المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة الم﮳�ا﮶سرة. ﮴�﮵�مة العملة أ﮵�﮲صً

 

 و﮳�ال﮴�ال﮵ى �﮴ح﮴�﮵�ق ال﮲�﮴�ا�ٔح� إال�﮲سا�﮵﮲�ة المر﮳حوة، و﮲�﮵ى م﮶�ل هذه
﮲

�﮴ؤ�﮶ر هذه العوامل ﮳�﮶سلك م﮳�ا﮶سر على ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 �﮲طاق واسع ﮲�﮵ى ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة
﮲

 ل﮴�﮲را﮵�د مس﮴�و﮵�ات ال﮲صعف والحد مں
﮲

الس﮵�﮲�ار﮵�وهات ﮵�﮳حب �﮴ك﮵�﮵�ف المساعدة إال�﮲سا�﮵﮲�ة. ﮵�مكں

ٕاحداث م﮲�ا﮴�﮶سات سر﮵�عة ﮳�﮶سٔ�ن الوصول واالس﮴�هداف وما ٕالى ذلك، ومع ذلك ﮵�رك﮲ر هذا االس﮴�عراض أساسًا على الح﮲�اظ على

ا  ﮲حالل الس﮵�اسات و﮲ح﮵�ارات ال﮳�رم﮳حة. ﮴�د ﮵�ؤدي �﮴ع﮴�﮵�د االس﮴�﮳حا﮳�ة لم﮶�ل هذه الموا﮴�ف أ﮵�﮲صً
﮲

 ﮲�عل﮵�ًا مں
﮲

ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة للمس﮴�هد﮲�﮵�ں

 الم﮲�ظمات، مما ﮵�ؤدي ٕالى عدم المساواة واالر�﮳﮴�اك؛ ولذلك ﮲�ٕان أحد الم﮳�ادئ أالساس﮵�ة
﮲

ٕالى ا�﮳﮴�اع م﮲�ه﮳ح﮵�ات م﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮳�﮵�ں

 ال﮳حهات الما�﮲حة والو�الت الم﮲�﮲�ذة. 
﮲

لل﮴�و﮳ح﮵�ه أد�﮲اه هو أهم﮵�ة ا�﮳﮴�اع م﮲�ه﮳ح﮵�ات م﮲�س﮴�ة ﮳�﮵�ں

 



[13] For extensive guidance and tools on Response Analysis, see CaLP’s programme quality toolbox:
https://www.calpnetwork.org/resources/programme-quality-toolbox/ 

_______________________________________________________________________

 ال﮴�حل﮵�ل وعمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار 
﮲

﮳�ـ..﮲�﮳�ذة عامة عں

اس﮴�﮲�اًدا ٕالى ال﮲ح﮳�رات المك﮴�س﮳�ة ح﮴�ى آالن؛ �﮴عرض مرا﮳حعة الممارسات ال﮳ح﮵�دة هذه ال﮴�حل﮵�ل وعمل﮵�ة ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار ل﮴�ك﮵�﮵�ف

 �﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة ال﮶سامل[13] والذي ﮵�و﮳حه
﮲

المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة. �﮴م �ٔ﮴�ط﮵�ر هذا ﮲صمں

 ﮲حالل الص﮲�﮴�ة الك﮳�رى و﮳�﮵�ان
﮲

عمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار ﮳�﮶سٔ�ن مالءمة أالسال﮵�ب الم﮲ح﮴�ل﮲�ة. �﮴﮴�وم المرا﮳حعة على ال﮴�﮲رام ﮶سامل مكّرس مں

 الم﮶س﮴�رك ل﮲ر﮵�ادة ال﮲�﮴�د، لذلك ﮵�س﮴�﮲�د ال﮴�حل﮵�ل ٕالى �﮵﮲�ة الح﮲�اظ على �﮴﮴�د﮵�م المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة مع ﮲صمان ال﮲�﮴�ا�ٔح�
﮲

الما�﮲ح﮵�ں

إال�﮲سا�﮵﮲�ة ٔالطول ﮲�﮴�رة ممك﮲�ة.

 

﮵�ل﮲حص ﮴�سم �﮴حل﮵�ل المو﮴�ف ما �﮴ح﮴�اج ٕالى معر﮲�﮴�ه حول الس﮵�اق ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة، و﮵�ل﮲حص ﮴�سم

�﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة �﮴﮲�اط المعلومات أالساس﮵�ة ال﮴�﮵ى س﮴�و﮳حه ا�﮲﮴حاذك لل﮴�رار و�﮴ساعدك على �﮴حد﮵�د �﮲وع الس﮵�﮲�ار﮵�و الذي �﮴﮴�عامل

معه. أ﮲ح﮵�ًرا، ﮵�و﮲�ر ﮴�سم ﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة الحلول الممك﮲�ة ل﮴�لك الس﮵�﮲�ار﮵�وهات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة. ﮵�ل﮲حص الرسم ال﮳�﮵�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى الص﮲�حة 14

هذه العمل﮵�ة.

 

﮳حـ.أصحاب المصلحة

 الس﮵�اق. ٕان أصحاب المصلحة
﮲

 ﮲�﮵ى م﮶�ل هذه العمل﮵�ة ﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں
﮲

 الم﮶سارك﮵�ں
﮲

 أصحاب المصلحة الر�﮵ٔ�س﮵�﮵�ں
﮲

ه﮲�اك عدد مں

 ﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�ودوا عمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار ﮳�﮲�اًء على سلوكهم
﮲

الر�﮵ٔ�س﮵�ون هم أال﮶س﮲حاص المح﮴�ا﮳حون للمساعدات إال�﮲سا�﮵﮲�ة والذ﮵�ں

و�﮲﮴�﮲ص﮵�ال�﮴هم. أصحاب المصلحة الم﮳�ا﮶سرون الم﮶ساركون ﮲�﮵ى ا�﮲﮴حاذ هذه ال﮴�رارات و�﮲﮴�ع﮵�لها هم الو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة الم﮲�﮲�ذة

 ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع
﮲

والما�﮲حون واله﮵�ٔ�ات ال﮴�﮲�س﮵�﮴�﮵�ة. �﮴م �﮴سل﮵�ط ال﮲صوء على ا�﮲ع�سات ال﮲حطوات وال﮲ح﮵�ارات ﮳�ال﮲�س﮳�ة لهؤالء ال﮲�اعل﮵�ں

﮲
﮳حوا�﮲ب الدل﮵�ل، ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮴�د ﮵�كون ال﮲�ر﮵�ق ال﮴�طري للعمل إال�﮲سا�﮵﮲ى (أو ما ﮵�عادله) أحد أصحاب المصلحة الر�﮵ٔ�س﮵�﮵�ں

 إال﮶سارة ٕالى أن مالءمة هذا الم﮲�﮴�دى س﮴�ع﮴�مد على مدى
﮲

وصا�﮲ع ال﮴�رار ل﮳�عض ﮲ح﮵�ارات الس﮵�اسة وٕاعداد ال﮳�رامح� (على الر﮲عم مں

م﮶ساركة الحكومة ﮳�﮶سلك ﮳�﮲�اء ﮲�﮵ى اس﮴�﮴�رار حالة ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة).

 

 ﮳�عض ال﮲ح﮵�ارات. و﮳�﮶سلك أك﮶�ر �﮴حد﮵�ًدا، �﮴﮴�ود
﮲

 أو الحد مں
﮲

﮳�﮲حالف ال﮳حهات إال�﮲سا�﮵﮲�ة؛ �﮴لعب الحكومة المرك﮲ر﮵�ة دوًرا ﮲�عاًال ﮲�﮵ى �﮴مك﮵�ں

ال﮳�﮲�وك المرك﮲ر﮵�ة الس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�﮵ى ﮳�دورها �﮴حدد �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ﮴�﮵�مة العملة وأسعار الصرف المر�﮳﮴�طة ﮳�ها. س﮵�حدد ال﮳�﮲�ك

ا ال�ٔحة م﮲رودي ال﮲حدمات المال﮵�ة وآال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على اس﮴�﮲حدام العمالت الم﮲ح﮴�ل﮲�ة والس﮵�ولة وما ٕالى ذلك. ﮳�ال﮲�س﮳�ة المرك﮲ري أ﮵�﮲صً

 ال﮴�﮲�اوض معهم
﮲

 ﮵�مكں
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

 أصحاب المصلحة الر�﮵ٔ�س﮵�﮵�ں
﮲

ا مں لل﮲ح﮵�ارات ال﮴�ا�ٔمة على ال﮴�سا�ٔم؛ ﮵�عد ال﮴�﮳حار / ال﮳�ا�ٔعون أ﮵�﮲صً

﮳�﮶سٔ�ن أالسعار المحددة و / أو أسعار الصرف.

 

ا الحكومة)  المح﮴�مل أن �﮶﮴سمل أ﮵�﮲صً
﮲

أما ال﮳حهات ال﮲�اعلة ﮲�﮵ى م﮳حال الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�دم المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة (وال﮴�﮵ى مں

﮲�ه﮵ى صاحب مصلحة ر�﮵ٔ�س﮵ى آ﮲حر، ح﮵�ث ﮵�﮳حب �﮲﮴�س﮵�ق ال﮴�رارات الم﮴�عل﮴�ة ﮳�﮴�ك﮵�﮵�ف المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة على ال﮲�حو أالم﮶�ل

 أن �﮴ؤ�﮶ر ﮲�﮵�ها أالسال﮵�ب الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر على
﮲

 ال﮴�﮵ى ﮵�مكں
﮲

مع ﮳�رامح� الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ال س﮵�ما ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات الال﮳حٔ�﮵�ں

ال﮴�ماسك الم﮳ح﮴�مع﮵ى. على هذا ال﮲�حو، ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى اع﮴�﮳�ار آال�﮶ار طو﮵�لة أال﮳حل واس﮴�دامة �﮴عد﮵�الت ال﮳�رامح� إال�﮲سا�﮵﮲�ة؛ ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك

طموحهم المح﮴�مل ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر أ�﮲ظمة الحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة ﮳�مرور الو﮴�ت. 

 



﮲�هم ال﮳�﮵�ٔ�ة ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ة

﮲�هم ك﮵�ف ﮵�﮴�ك﮵�ف ال﮲�اس

﮳�رامح� ال﮴�صم﮵�م م﮲�ذ ال﮳�دا﮵�ة ل﮴�و﮴�ع

ال﮴�﮲ص﮲حم / االس﮴�هالك

إال�﮲﮴�اق على الم﮶س﮲عالت ﮳�﮲�اًء على

�﮴لك﮲�ة MEB ال﮴�﮵ى س﮴�﮴�م مرا﮳حع﮴�ها

و / أو ال﮴�﮵ى س﮴�ؤدي ٕالى �﮴حول ﮲�﮵ى

أالسلوب

MEB مرا﮴�﮳�ة

مرا﮴�﮳�ة أسعار الصرف

�﮴حل﮵�ل ما ﮵�حدث لٔالسعار

وعال﮴�﮴�ها ﮳�االس﮴�هالك

ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة

أالسعار

ال﮴�﮲�﮲ص﮵�الت

م﮲حاطر الحما﮵�ة / "ال �﮴ؤذي"

ال﮳حدوى

﮴�﮵�مة المال

الم﮲�اصرة والس﮵�اسة وال﮴�ٔ�﮶�﮵�ر

ز﮵�ادة ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل

م﮳حموعة المساعدة ﮲�﮵ى عدد

 ال﮴�حو﮵�الت
﮲

أ﮴�ل مں

ز﮵�ادة ﮴�وة ال﮶سراء ﮳�العملة المحل﮵�ة

 المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة
﮲

ال﮴�حول مں

ٕالى ﮴�سأ�م ال﮴�﮵�مة أو السلع

المساعدة ﮲�﮵ى ال﮴�حو﮵�ل ﮳�العملة

الصع﮳�ة

ال﮴�حول ٕالى المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة

(لك﮵�ًا أو ﮳ح﮲رٔ�﮵�ًا)

﮴�﮲�اوض مع م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات

المال﮵�ة

﮲صع ﮲�﮵ى اع﮴�﮳�ارك العمالت الر﮴�م﮵�ة

﮴�حل﮵�ل المو﮴�ف

�﮴حل﮵�ل ا�﮳﮴حاهات ال﮴�﮲ص﮲حم و﮲�هم

ال﮳�﮵�ٔ�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة الواسعة
ال﮲حطوة ال﮲حطوة 11::

ال﮴�حل﮵�ل الس﮵�ا﮴�﮵ىال﮴�حل﮵�ل الس﮵�ا﮴�﮵ى

ال﮲حطوة ال﮶�ا﮲�﮵�ة:ال﮲حطوة ال﮶�ا﮲�﮵�ة:

إال﮳حراءاتإال﮳حراءات

ال﮴�ح﮲ص﮵�ر﮵�ةال﮴�ح﮲ص﮵�ر﮵�ة

ال﮲حطوة ال﮶�ال﮶�ة:ال﮲حطوة ال﮶�ال﮶�ة:

ال﮴�حل﮵�لال﮴�حل﮵�ل

ال﮳�ر﮲�ام﮳ح﮵ىال﮳�ر﮲�ام﮳ح﮵ى

﮴�حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة ﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة
(﮴�ا�ٔمة ﮳�ذا�﮴ها أو مكملة)

ك
ال

﮴�ه
س

اال
 /

م 
﮲ح

﮲ص
ل﮴�

ا

﮴�ة
س﮳�

م
 ال

ط
رو

﮶س
ال



ما هي اآلثار المترتبة
عىل الجهات الفاعلة

المختلفة؟*

ماذا عليك أن تعرف /
تفعل؟

لماذا يعتبر هذا مهماً؟

4.﮴�حل﮵�ل المو﮴�ف
الم﮴�دمة

﮵�ل﮲حص ﮴�سم �﮴حل﮵�ل المو﮴�ف ما �﮴ح﮴�اج ٕالى معر﮲�﮴�ه حول الس﮵�اق ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة، و﮴�د �﮴م �﮲﮴�ظ﮵�مه

﮲�﮵ى 3 ﮲حطوات: ال﮴�حل﮵�ل الس﮵�ا﮴�﮵ى وإال﮳حراءات ال﮴�ح﮲ص﮵�ر﮵�ة وال﮴�حل﮵�ل ال﮳�رام﮳ح﮵ى؛ ح﮵�ث ﮵�﮴�م �﮲﮴�ظ﮵�م لك ﮲حطوة على ال﮲�حو ال﮴�ال﮵ى:

*مع مالحظة أن هذا قد يختلف من دولة إىل أخرى، عىل سبيل المثال بناًء عىل قدرات مجموعة العمل النقدي

﮵�﮳حب �﮲﮴�﮲�﮵�ذ هذه ال﮲حطوات على أساس مس﮴�مر ل﮲صمان أن ال﮴�رارات ال﮳�رام﮳ح﮵�ة �﮴س﮴�﮲�د ٕالى أحدث المعلومات الم﮴�عل﮴�ة ﮳�الس﮵�اق

 �﮲﮴�﮲�﮵�ذها ﮲�﮵ى ﮳�دا﮵�ة ال﮳�ر�﮲امح� أو أ�﮲﮶�اء ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ٕال﮳�الغ عمل﮵�ات ال﮴�ك﮵�ف. ﮵�عد االس﮴�عداد (ل﮳حم﮵�ع ال﮲حطوات) أمًرا
﮲

الم﮴�طور، و﮵�مكں

 أ﮳حل �﮴و﮴�ع ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ﮲�﮵ى ال﮳�﮵�ٔ�ة؛ ح﮵�ث أن هذا ﮵�﮴�ّر ﮳�و﮳حود �ٔ﮴�﮲حر ﮲�﮵ى االس﮴�﮳حا﮳�ة ل﮴�﮲ع﮵�رات اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى (أي، ح﮴�ى
﮲

أساس﮵�ًا مں

 �﮴عد﮵�ل ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل) وال﮴�﮵ى ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى �﮴﮴�ل﮵�لها ﮴�در إالم�ن. لدعم عمل﮵�ة ٕاعداد ال﮳�رامح� الم﮴�س﮴�ة والم﮲�س﮴�ة؛ ﮵�﮳حب
﮲

 الممكں
﮲

﮵�كون مں

 الو�الت ﮳�﮴�﮵�ادة م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي (أو ما ﮵�عادلها) وٕا﮶سراك
﮲

�﮲﮴�﮲�﮵�ذ هذه ال﮲حطوات ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى على المس﮴�وى الم﮶س﮴�رك ﮳�﮵�ں

 أعاله.
﮲

 المذكور﮵�ں
﮲

﮳حم﮵�ع أصحاب المصلحة المع﮲�﮵�﮵�ں



ال﮲حطوة 1: ال﮴�حل﮵�ل الس﮵�ا﮴�﮵ى

أ. ﮴�حل﮵�ل ا﮴�﮳حاهات ال﮴�﮲ص﮲حم و﮲�هم ال﮳�﮵�ٔ�ة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة اللك﮵�ة العامة 

 
ل﮲�هم أس﮳�اب ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة

 العام / �﮲وع أالزمة
﮲

ل﮲�هم ا�﮳﮴حاهات ال﮴�﮲ص﮲حم ال﮲�موذ﮳ح﮵�ة ﮲�﮵ى موا﮴�ع ال﮳�رامح� ﮲�﮵ى ذلك الو﮴�ت مں

 أالسعار االسم﮵�ة وأالسعار الح﮴�﮵�﮴�﮵�ة
﮲

ل﮲�هم ال﮲�رق ﮳�﮵�ں

 

 

 العام (كدل﮵�ل على م﮲حاطر �﮲﮴ح﮲�﮵�ض ﮴�﮵�مة
﮲

﮲�هم الع﮲�اصر الر�﮵ٔ�س﮵�ة له﮵�لك﮵�ة اال﮴�﮴�صاد ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك الد﮵�ں

العملة) والس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮲ظام سعر الصرف) واالع﮴�ماد على االس﮴�﮵�راد / ال﮴�صد﮵�ر (وهو ما

﮵�دل على ك﮵�﮲�﮵�ة �ٔ﮴��﮶ر أالسعار ﮲�﮵ى حالة االس﮴�هالك ﮵�حدث)

 �﮴حوالت العملة و�﮴﮴�ل﮳�ات
﮲

 أسعار الصرف وأالسعار ومدى ومدة ال﮴�ٔ�﮲حر ﮳�﮵�ں
﮲

�﮴حل﮵�ل العال﮴�ة ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵�ة ﮳�﮵�ں

ا ال﮲حطوة 2ج) أالسعار ال﮲�ا�﮳﮴حة ع﮲�ها (ا�﮲ظر أ﮵�﮲صً

حد﮵�د مصدر المعلومات حول ا�﮳﮴حاهات ال﮴�﮲ص﮲حم "ال﮲�موذ﮳ح﮵�ة" و�﮴حل﮵�لها، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال؛ مؤ﮶سر أسعار

 أن ﮵�كون م﮲�﮵�ًدا ل﮴�و﮴�ع ال﮲ص﮲عوطات ال﮴�﮲ص﮲حم﮵�ة ال﮴�﮵ى
﮲

المس﮴�هلك أو مؤ﮶سر أسعار ال﮳حملة - والذي ﮵�مكں

�﮴حركها أسعار االس﮴�﮵�راد. س﮴�و﮲�ر هذه أالمور عادًة ﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮴�﮲ص﮲حم ال﮶سهر﮵�ة والس﮲�و﮵�ة ٔ�ساس للم﮴�ار�﮲ة مع

﮳�﮵�ا�﮲ات مرا﮴�﮳�ة أالسعار ﮲�﮵ى موا﮴�ع ال﮳�رامح�

 أالسعار العالم﮵�ة ٕالى أالسعار المحل﮵�ة ٕاذا ��﮲ت
﮲

﮴�م ﮳�﮴�حل﮵�ل آل﮵�ات ا�﮴﮲�﮴�ال أالسعار ٕاما دا﮲حل ال﮳�لد أو مں

مو﮳حودة (﮳�﮶سلك أساس﮵ى، ما مدى حساس﮵�ة اال﮴�﮴�صاد ل﮴�﮲ع﮵�رات أالسعار ال﮴�﮵ى �﮴حدث ﮲�﮵ى م�ن آ﮲حر؟)

 ﮲حالل مؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك)
﮲

﮴�ارن أالسعار المحل﮵�ة وأالسعار الوط﮲�﮵�ة أو إال﮴�ل﮵�م﮵�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، مں

 أ﮲حرى (ا�﮲ظر ور﮴�ة
﮲

ل﮲�هم مدى حساس﮵�ة أالسعار ﮲�﮵ى موا﮴�ع ال﮳�رامح� ل﮴�﮲ع﮵�رات أالسعار ال﮴�﮵ى �﮴حدث ﮲�﮵ى أماكں

 (CRS 'MARKit 8 عمل

 

 

 

 

 و�الت أو و﮲طا�ٔف م﮴�﮲حصصة م﮲حصصة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال
﮲

�﮴كون م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮳�دعم مں

 �﮳﮴حم﮵�ع هذه ال﮳�﮵�ا�﮲ات والم﮶ساركة مع
﮲

REACH ، VAM  ال﮲حاصة ﮳�﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى) مسؤولة عں

 لدعم �﮴حل﮵�لها.
﮲

اال﮴�﮴�صاد﮵�﮵�ں

م﮶�ال على ﮴�حل﮵�ل ﮳�﮵�ٔ�ة اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى ﮲�﮵ى م﮳حموعة عمل الم﮳ح﮴�معات ﮳�﮳ح﮲�وب السودان:

أدى ال﮴�﮲ص﮲حم المر�﮲﮴�ع و�ٔ﮴��﮵﮶�ره السل﮳�﮵ى على سعر الصرف ٕالى ح﮶سد م﮳حموعة عمل الم﮳ح﮴�معات للعمل على ٕا﮵�﮳حاد حلول

﮳حماع﮵�ة. رك﮲رت ﮳حداول أعمال ا﮳ح﮴�ماعات م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي على �﮴حل﮵�ل الو﮲صع اال﮴�﮴�صادي و﮲�هم آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على

. كما �﮴م اال�﮲﮴�اق
﮲

الم﮶سار﮵�ع إال�﮲سا�﮵﮲�ة، ح﮵�ث �﮲﮴صم﮲�ت هذه العمل﮵�ة ﮳حهات ﮲حار﮳ح﮵�ة ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ال﮳�﮲�وك وال﮲ح﮳�راء اال﮴�﮴�صاد﮵�﮵�ں

 ﮳حمع ﮳�﮵�ا�﮲ات أالسعار ﮳�﮶سلك م﮴�كرر و﮳�ال﮴�ال﮵ى �﮴م �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر المرا﮴�﮳�ة ال﮶سهر﮵�ة للسوق ال﮴�﮵ى �﮳﮴حر﮵�ها
﮲

على أن ه﮲�اك حا﮳حة لم﮲ر﮵�د مں

DG :الع﮲�اصر الر�﮵ٔ�س﮵�ة. المصدر 
﮲

 الموا﮴�ع وال﮴�﮵ى �﮲﮴عط﮵ى عدًدا أ﮴�ل مں
﮲

 ﮳حمع ال﮳�﮵�ا�﮲ات ﮲�﮵ى عدد أ﮴�ل مں
﮲

JMMI ﮳�﮳حولة �﮶ا�﮵﮲�ة مں

 ال﮶�ا�﮵﮲ى 2020
﮲

ECHO ، �﮶﮴سر﮵�ں



﮳�ـ. ﮲�هم ال﮳�﮵�ٔ�ة ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ة (لم﮲رودي ال﮲حدمات المال﮵�ة والم﮲�ظمات الدول﮵�ة وال﮴�حول ٕالى

الدوالر للسوق ﮲ع﮵�ر الرسم﮵ى ومحددات السحب و﮲ع﮵�رها)

 

س﮵�حدد هذا �﮲طاق ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د ٔالسعار الصرف ال﮴�﮲�﮲ص﮵�ل﮵�ة.

س﮵�ؤ�﮶ر على ا﮲ح﮴�﮵�ار م﮲رود ال﮲حدمات المال﮵�ة وإال﮳�الغ ﮳�﮳حدوى ال﮴�حو﮵�ل ٕالى الدوالر.

 

هل �﮲﮴ح﮴�لف أالسعار حسب �﮲وع الم﮲�ظمة؟

ما هو ال﮲�طاق الم﮴�اح ل﮴�ٔ�﮵�﮵�د ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري سعًرا �﮲﮴�﮲ص﮵ىل﮵�ًا للم﮲�ظمات إال�﮲سا�﮵﮲�ة؟

هل �﮴س﮴�ط﮵�ع ال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة �﮴حد﮵�د أسعار الصرف ال﮲حاصة ﮳�ها؟

؟
﮲

 ال﮳�﮲�وك وم﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة آال﮲حر﮵�ں
﮲

هل �﮲﮴ح﮴�لف هذه أالسعار ﮳�﮵�ں

 طرق ال﮴�حو﮵�ل (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ال﮴�حو﮵�الت المصر﮲�﮵�ة و�﮴حو﮵�ل أالموال ع﮳�ر
﮲

هل �﮲﮴ح﮴�لف أالسعار ﮳�﮵�ں

الها�﮴ف المحمول وأالوراق ال﮲�﮴�د﮵�ة)؟

 

 

 

 

﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�ٔ�سعار الصرف الرسم﮵�ة م﮴�ا﮳�ل أسعار الصرف ﮲�﮵ى السوق المواز﮵�ة:

هل �﮴و﮳حد ﮴�﮵�ود ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�اس﮴�﮵�راد أو اس﮴�﮲حدام العملة الصع﮳�ة للم﮲�ظمات إال�﮲سا�﮵﮲�ة؟

 ﮶سراء السلع وال﮲حدمات ﮳�العملة الصع﮳�ة؟ ٕاذا �ن أالمر كذلك، ﮲�ما ه﮵ى أ�﮲واع السلع وال﮲حدمات؟
﮲

هل ﮵�مكں

 (أي م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة أو ال﮴�﮳حار) أن ﮵�حصلوا على روا�﮳﮴�هم ﮳�العملة الصع﮳�ة
﮲

 للمورد﮵�ں
﮲

هل ﮵�مكں

دا﮲حل أو ﮲حارج ﮳�لد العمل؟

 الحصول ﮳�ٔ�مان على أالموال ﮳�العملة الصع﮳�ة وٕا�﮲﮲�ا﮴�ها، سواء ماد﮵�ًا أو
﮲

 للس�ن المس﮴�هد﮲�﮵�ں
﮲

هل ﮵�مكں

ٕالك﮴�رو�﮵﮲�ًا؟

هل ﮵�﮲ح﮴�لف هذا حسب ﮲�ٔ�ة الس�ن؟

 

 

 

 

﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�اس﮴�﮲حدام العملة الصع﮳�ة:

 الوط﮲�﮵ى والمحل﮵ى) ﮳�العملة المحل﮵�ة �﮴﮲�﮵�﮳حة لل﮴�﮲ص﮲حم
﮲

ما ه﮵ى ﮴�﮵�ود الس﮵�ولة المح﮴�ملة (على المس﮴�و﮵�﮵�ں

وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة؟

 المح﮴�مل أن �﮴كون مطلو﮳�ة
﮲

 العملة الصع﮳�ة (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك أالوراق ال﮲�﮴�د﮵�ة الص﮲ع﮵�رة، وال﮴�﮵ى مں
﮲

ماذا عں

لل﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة)؟

 

﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�الس﮵�ولة:



 على ٕا﮳حراء �﮴حو﮵�الت ك﮳�﮵�رة الح﮳حم ﮳�العملة الصع﮳�ة؟
﮲

ما ه﮵ى ﮴�درة ال﮳�﮲�وك والم﮴�داول﮵�ں

﮲
 الم﮲ر﮵�د مں

﮲
هل �﮴و﮳حد ﮴�﮵�ود على ال﮴�حو﮵�ل أو السحب سواء ﮳�العملة المحل﮵�ة أو ﮳�العملة الصع﮳�ة للحد مں

االس﮴�هالك وهروب رأس المال؟ (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال كما �﮴م ﮲�ر﮲صه ﮲�﮵ى ٕا�﮵﮶�و﮳�﮵�ا ﮲�﮵ى 2020 أو السودان ﮲�﮵ى

(2018

 ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة المال﮵�ة
﮲

ما هو ال﮲�طاق الم﮴�اح الس﮴�﮲حدام الم﮲�صات الر﮴�م﮵�ة؟ ٕاذا �ن ه﮲�اك مس﮴�وى ﮳ح﮵�د مں

 �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر اس﮴�﮲حدام
﮲

 الممكں
﮲

وٕام��﮵﮲�ة الوصول ومحو أالم﮵�ة ٕالى ﮳حا�﮲ب ٕاطار �﮶﮴س﮲ع﮵�ل �﮴مك﮵�﮲�﮵ى، ﮲�﮴�د ﮵�كون مں

ا.  ﮲حالل، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ال﮳�طا﮴�ات المد﮲�وعة مس﮳�﮴�ً
﮲

المعامالت الر﮴�م﮵�ة مں

 

 

م﮶�ال على ﮴�حل﮵�ل ﮳حدوى ﮴�﮴�د﮵�م المساعدة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا:

﮲حلص �﮴﮴�﮵�﮵�م ال﮳حدوى ال﮲�﮴�د﮵�ة ل﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا ٕالى ما ﮵�ل﮵ى ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�ٓ��﮶ار ال﮴�﮲ص﮲حم و﮳حدوى صرف المساعدات ﮳�الدوالر

أالمر﮵�ك﮵ى لما ﮵�ل﮵ى:

. ال �﮴و﮳حد م﮲حاوف ك﮳�﮵�رة
﮲

�﮴﮴�د﮵�م المساعدة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى هو أ﮲�﮲صل ممارسة ل﮲صمان ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮳�﮶سٔ�ن العوامل ال﮲حار﮳ح﮵�ة لل﮴�﮲ص﮲حم ال﮴�﮵ى �﮴ؤ�﮶ر على ﮳حدوى ال﮴�د﮲حالت ال﮴�ا�ٔمة على ال﮲�﮴�د ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا. �﮴﮴�م

عمل﮵�ات ال﮴�﮳�ادل ﮲�﮵ى أالسواق ﮳�الل﮵�رة السور﮵�ة، ومع ذلك ﮵�﮴�م ﮲�هرسة أالسعار االسم﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى أو الل﮵�رة

ا  ال﮳�ا�ٔعون رؤوس أموالهم ﮳�العملة أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة أ﮵�﮲صً
﮲

ال﮴�رك﮵�ة و﮵�﮲صمں

.
﮲

 أن �﮴ولد �﮴و�﮴رات م﮴�﮲را﮵�دة مع ﮲ع﮵�ر المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

 ك﮶�ب ٔال�﮲ها ﮵�مكں
﮲

﮵�﮳حب مرا﮴�﮳�ة معدالت ال﮴�﮲ص﮲حم المر�﮲﮴�عة عں

 لحالة العملة ﮵�﮳حب أن �﮴حظى ﮳�اه﮴�مام و�﮵﮶�ق
﮲

و﮳�الم﮶�ل، ﮲�ٕان م﮲حاطر اس﮴�﮲عالل ال﮳�ا�ٔع﮵�ں

ا ﮳�﮴�وز﮵�ع ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى. ه﮲�اك �﮴وا﮲�ر ﮵�ر�﮳﮴�ط ال﮴�حدي الر�﮵ٔ�س﮵ى للمساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة أ﮵�﮲صً

محدود ل﮳�عض ال﮲�ٔ�ات ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا وه﮲�اك ﮳�عض الم﮲حاوف الالح﮴�ة ﮳�﮶سٔ�ن الس﮵�ولة

الم﮴�احة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى لٔالسواق المحل﮵�ة ﮲�﮵ى حالة ز﮵�ادة المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة.

(IOM & CWG, Cash feasibility assessment, North-West Syria (2020  :المصدر

ج. ﮲�هم ك﮵�ف ﮵�﮴�ك﮵�ف ال﮲�اس

 أن �﮴و﮳حه مدى مالءمة
﮲

 سلوك﮵�ات أال﮶س﮲حاص و�﮲﮴�﮲ص﮵�ال�﮴هم الحال﮵�ة وال﮴�﮵ى ﮵�مكں
﮲

س﮵�و﮲�ر لك هذا معلومات عں

﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة

س﮵�ساعد هذا على ﮲صمان عدم ٕالحاق أي ﮲صرر ﮳�ٓ�ل﮵�ات ال﮴�ك﮵�ف لدى الس�ن أالوسع ﮲�﮵ى اس﮴�هداف ال﮲�ٔ�ات

أالك﮶�ر ﮲صع﮲�ًا ﮲�﮴�ط

.
﮲

 و / أو ال﮴�﮴�﮵�﮵�مات و / أو المرا﮴�﮳�ة ل﮲�هم ك﮵�﮲�﮵�ة �ٔ﮴�﮴�لم أال﮶س﮲حاص الم﮴�ٔ��﮶ر﮵�ں
﮲

اس﮴�﮲حدم اس﮴�﮳�﮵�ا�﮲ات المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 العمالت ٕالى العمالت الصع﮳�ة أو العمالت أال﮲حرى
﮲

�﮶﮴سمل آالل﮵�ات الممك﮲�ة: �﮴حو﮵�ل المو﮳حودات مں

الم﮴�احة؛ ﮶سراء أالصول ذات السعة أالطول لل﮴�﮵�مة؛ عمل﮵�ات ال﮶سراء ﮳�ال﮳حملة السر﮵�عة ﮳�عد �﮴ل﮴�﮵ى أي ﮲ص﮲ح

 ﮳�عد ذلك ﮳�﮵�عها أو �﮴ح﮴�﮵�ق الد﮲حل م﮲�ها م﮶�ل الرص﮵�د
﮲

﮳�العملة المحل﮵�ة؛ أو ﮶سراء السلع ال﮴�﮵ى ﮵�مكں



م﮶�ال على ﮲�هح� م﮲�سق ل﮴�صم﮵�م ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض لل﮴�﮲ص﮲حم ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا:

طورت م﮳حموعات العمل ال﮲�﮴�دي ﮲�﮵ى الم﮳ح﮴�معات ال﮶سمال﮵�ة ﮲�﮵ى الم﮲�اطق ال﮴�﮵ى �﮴س﮵�طر عل﮵�ها المعار﮲صة ﮲�﮵ى سور﮵�ا (﮶سمال

.
﮲

﮲عرب و﮶سمال ﮶سرق) ٕار﮶سادات حول �﮴وز﮵�ع ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى، وال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م ٕا﮳�ال﮲عها ﮳�و﮲صوح ٕالى الما�﮲ح﮵�ں

﮵�﮲�ص هذا على �﮴لك﮲�ة وحدة م﮲�س﮴�ة لل﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ع﮲�د 120 دوالًرا أمر﮵�ك﮵�ًا ﮶سهر﮵�ًا للك أسرة. ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل الم﮴�﮲�ق

 هذا ﮵�﮴�رك 20 دوالًرا أمر﮵�ك﮵�ًا كحا﮳ح﮲ر
﮲

عل﮵�ها على مس﮴�وى م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ه﮵ى ﮲�﮵ى الوا﮴�ع 100 دوالر أمر﮵�ك﮵ى ولكں

مع﮴�ول ﮲صد ال﮴�حوالت ﮲�﮵ى د﮵�﮲�ام﮵�ك﮵�ات السوق دون ال﮴�س﮳�ب ﮲�﮵ى �﮴عد﮵�ل الم﮶سروع الذي ﮴�د ﮵�ؤدي ٕالى �ٔ﮴�﮲ح﮵�رات ﮲ع﮵�ر ﮲صرور﮵�ة

﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م المساعدة. �﮴مت ٕا﮲صا﮲�ة م﮳�لغ اح﮴�﮵�اط﮵ى ٕالى �﮴لك﮲�ة وحدة ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض ع﮲�د حساب م﮵�﮲را�﮵﮲�﮴�ها الم﮴�﮴�رحة

لل﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض للطوارئ. هذا الم﮳�لغ االح﮴�﮵�اط﮵ى هو ﮲�﮵ى أالساس م﮲حصص لل﮴�حوالت الم﮴�عل﮴�ة ﮳�العمالت والسوق ﮳�ما

﮲�﮵ى ذلك ال﮴�﮲ص﮲حم. ٕاذا لم ﮵�حدث م﮶�ل هذا ال﮴�حول و﮲طلت أسعار ع﮲�اصر سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء مس﮴�﮴�رة أو م﮲�﮲ح﮲�﮲صة، ﮲�ٕان

 أالسر ال﮲صع﮵�﮲�ة.
﮲

﮲�ا�ٔض الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة ﮵�سمح ﮳�﮴�وز﮵�ع ال﮲�﮴�د م﮴�عدد أال﮲عراض على عدد أك﮳�ر مں

المصدر: م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ل﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا 2021

 

 ﮲حالل
﮲

 ال﮴�حل﮵�ل ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى على مس﮴�وى م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي وٕا﮳حرا�ٔه مں
﮲

﮵�﮳حب �﮲﮴�س﮵�ق هذا ال﮲�وع مں

 ا�﮲﮲حراطها المس﮴�مر مع الم﮳ح﮴�معات.
﮲

الو�الت ال﮲�رد﮵�ة ك﮳ح﮲رء مں

ال﮲حطوة 2: إال﮳حراءات ال﮴�ح﮲ص﮵�ر﮵�ة

 دراسات الحالة ٕالى أن ال﮴�ٔ�هب هو الم﮲�﮴�اح ٕال﮳حراء �﮴عد﮵�الت م﮲�اس﮳�ة و﮲�﮵ى الو﮴�ت الم﮲�اسب
﮲

ي﮶س﮵�ر ال﮴�علم الرٔ�﮵�س﮵ى مں

 الم﮲�﮵�د أن ﮵�كون ه﮲�اك حد م﮴�﮲�ق عل﮵�ه
﮲

. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ﮲�﮵ى زم﮳�ا﮳�وي: "﮳�عد ﮲�وات أالوان، �ن مں على ٕاعداد ال﮳�رامح�

 ﮲حاللها ال﮴�حول ٕالى ﮲ح﮵�ار / طر﮵�﮴�ة م﮲ح﮴�ل﮲�ة، مع
﮲

 على ال﮳�ر�﮲امح� مں
﮲

﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�﮴�ٓ�لك ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ال﮴�﮵ى �ن س﮵�﮴�ع﮵�ں

 ﮶سٔ��﮲ه �﮳﮴ح﮲�ب �﮴رك أالمر لـ "�﮴حمل" الو�لة ال﮲�رد﮵�ة
﮲

مراعاة إال﮳حراءات إالدار﮵�ة وأالطر ال﮲رم﮲�﮵�ة الالزمة لل﮴�عد﮵�ل. �ن لهذا مں

ل﮲حسا�ٔر الطا﮴�ة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة. ﮳�م﮳حرد �﮳﮴�د﮵�ل الطر﮵�﮴�ة، ﮵�صعب د﮲�ع ال﮲�ظام للعودة مرة أ﮲حرى. لذلك، ه﮲�اك حا﮳حة ٕالى و﮴�ت

 لم﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي أن �ٔ﮴�﮲حذ زمام
﮲

طو﮵�ل ٔال�﮲ه ل﮵�س �﮲ظاًما مال�ٔمًا لل﮲عا﮵�ة ع﮲�د ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل على �﮲طاق واسع. ﮵�مكں

الم﮳�ادرة ﮲�﮵ى �﮴طو﮵�ر ٕا﮳حراءات ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل ال﮴�﮵�اس﮵�ة ٕالدارة الموا﮴�ف الم﮴�﮴�ل﮳�ة حال﮵�ًا"

أ .﮳�رامح� ال﮴�صم﮵�م م﮲�ذ ال﮳�دا﮵�ة ل﮴�و﮴�ع ال﮴�﮲ص﮲حم / ا﮲�﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة

﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى أن ﮵�و﮲�ر ذلك معلومات السعر المطلو﮳�ة والمرو�﮲ة ال﮴�عا﮴�د﮵�ة والم﮴�عل﮴�ة ﮳�الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة ل﮴�صور ﮲ح﮵�ارات

ٕاعداد ال﮳�رامح� الم﮲ح﮴�ل﮲�ة

، ﮲صع ﮳�﮲�ًدا ﮲�﮵ى الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة لص﮲�دوق للطوارئ / أداة �﮴عد﮵�ل أالزمة (﮵�﮴�م ٕاما مع
﮲

ٕاذا سمحت ﮴�واعد الما�﮲ح﮵�ں

ال﮳حهة الما�﮲حة أو الو�لة الم﮲�﮲�ذة). ﮵�﮳حب أن ﮵�ع﮴�مد هذا ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى على معدل ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮴�و﮴�ع ﮳�ال﮲�س﮳�ة

﮲
لل﮴�﮲ع﮵�ر ﮲�﮵ى سعر الصرف ذي الصلة - ٕاذا ا�﮲﮲ح﮲�ض سعر الصرف ذي الصلة ﮳�ما ﮵�﮴�ما﮶سى مع ال﮴�﮲ص﮲حم ﮲�لں

 أالموال إال﮲صا﮲�﮵�ة وحدات
﮲

�﮴كون ه﮲�اك حا﮳حة لسعر أالزمة ح﮵�ث س﮵�﮶س﮴�ري الصرف أال﮳ح﮲�﮳�﮵ى ما ﮵�ك﮲�﮵ى مں

العملة المحل﮵�ة ل﮴�عو﮵�ض ال﮴�﮲ص﮲حم. را﮳حع �﮲موذج حساب ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل للصل﮵�ب أالحمر / الهالل أالحمر

 ﮳�﮲�د م﮵�﮲را�﮵﮲�ة لـ "م﮴�وسط   ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮴�و﮴�ع ﮲حالل ﮲�﮴�رة الم﮶سروع"
﮲

والذي ﮵�﮴�﮲صمں



﮵�﮳حب أن ﮵�كون ص﮲�دوق الطوارئ مدعوًما ﮳�﮲حطة ذات ٕا﮳حراءات ر�﮵ٔ�س﮵�ة �﮴م �﮴طو﮵�رها ﮴�﮳�ل أالزمة، وال﮴�﮵ى ﮵�س﮴�مر

 ﮴�﮳�ل ال﮳حهات الما�﮲حة
﮲

�﮴حد﮵�﮶�ها مع �﮴طور الو﮲صع. ﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�م اال�﮲﮴�اق المس﮳�ق على هذه إال﮳حراءات مں

﮴�﮵�﮵�م ال﮳حدوى ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل﮵�ة لـ: أ) �﮴عد﮵�ل ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ﮳�﮶سلك م﮴�كرر؛ و ب) طرق ال﮴�حو﮵�ل وو﮲صع ال﮴�دا﮳�﮵�ر

ال﮴�ح﮲ص﮵�ر﮵�ة المح﮴�ملة

اال�﮲﮴�اق �﮴عا﮴�د﮵�ًا على م﮶س﮲عالت �﮳﮴�د﮵�ل طر﮵�﮴�ة مح﮴�ملة (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 2 ب أد�﮲اه)

 أالسال﮵�ب / آالل﮵�ات
﮲

﮳�﮲�اء ال﮴�درة ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل﮵�ة ل﮴�﮲�﮲�﮵�ذ م﮲ر﮵�ح� مں

﮲
 ﮲حالل ص﮲�اد﮵�ق الطوارئ) ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

﮲
�﮴حد﮵�د مصادر ال﮴�مو﮵�ل إال﮲صا﮲�﮵�ة المح﮴�ملة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، مں

طل﮳�ها ٕ�﮲صا﮲�ة ٕالى الم﮵�﮲را�﮵﮲�ات ال﮴�ا�ٔمة.

 الو�الت ك﮲حدمة عامة
﮲

﮵�ح﮴�اج الما�﮲حون ٕالى �﮴و﮲�﮵�ر ال﮴�مو﮵�ل ال�﮲�﮵ى ٓالل﮵�ات مرا﮴�﮳�ة أالسعار الم﮶س﮴�ركة ﮳�﮵�ں

(REACH ،على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال) أساس﮵�ة

﮵�﮳حب أن ﮵�كون الما�﮲حون على درا﮵�ة ﮳�الم﮲حاطر المال﮵�ة وال﮴��ل﮵�ف ذات الصلة وأن ﮵�و﮲�روا مرو�﮲ة ﮲�﮵ى الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة

 لم﮲حاطر ﮴�﮲صا﮵�ا م﮶�ل أسعار
﮲

، وأن ﮵�كو�﮲وا مدرك﮵�ں
﮲

ا لذلك، و﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى ﮳�طر﮵�﮴�ة م﮲�س﮴�ة ع﮳�ر الما�﮲ح﮵�ں و﮲�﮴�ً

 الو�الت
﮲

الصرف ال﮴�﮲�ا﮲صل﮵�ة ﮳�﮵�ں

ا لذلك �﮴ح﮴�اج الو�الت ٕالى �﮴صم﮵�م الم﮵�﮲را�﮵﮲�ات و﮲�﮴�ً

 لم﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي �﮲﮴�س﮵�ق عمل﮵�ة اال�﮲﮴�اق على م﮴�دار "اح﮴�﮵�اط﮵ى" لل﮴�﮲ص﮲حم.
﮲

﮵�مكں

 ل﮳�﮲�ان:
﮲

 دراسات الحالة. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، مں
﮲

﮴�م ﮴�سل﮵�ط ال﮲صوء على المرو﮲�ة ال﮳�رام﮳ح﮵�ة ك﮲�﮴�طة ﮴�علم رٔ�﮵�س﮵�ة مں

﮵�﮳حب أن ﮵�كون ﮴�طاع ال﮲�﮴�د إال�﮲سا�﮵﮲ى مر�ً﮲ا و﮴�ا﮳�ًال لل﮴�ك﮵�ف مع الظروف الم﮴�﮲ع﮵�رة ﮲�﮵ى أو﮴�ات عدم االس﮴�﮴�رار، و﮵�﮳حب ٕاعطاء

أالولو﮵�ة لل﮴�﮲حط﮵�ط الم﮳�كر وال﮴�وي للطوارئ ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ﮴�اعدة أالدلة، ال س﮵�ما ﮲�﮵ى ﮲طل المو﮲صوعات ال﮲�ا﮶سٔ�ة ال﮴�﮵ى ال

�﮲﮴رال ال﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮲حاصة ﮳�ها محدودة (م﮶�ل �﮴﮲�اط ﮲صعف ل﮳�﮲�ان وال﮴�﮲عذ﮵�ة و�﮴﮴�﮵�﮵�م السوق). ﮳�﮵�﮲�ما ﮵�﮳حري ال﮴�﮲حط﮵�ط للطوارئ آالن

و﮵�﮴�م ال﮴�﮲حط﮵�ط ل﮴�﮴�﮵�﮵�م االح﮴�﮵�ا﮳حات الم﮴�عددة ال﮴�طاعات، ال ﮵�﮲رال ه﮲�اك ﮲حطر ﮵�﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى أن أالحداث س﮴�﮴�﮳حاوز ال﮴�درة على

االس﮴�﮳حا﮳�ة.

ا ٕالى أن ه﮲�اك حا﮳حة ٕالى أن ﮵�﮴�حلى الما�﮲حون ﮳�المرو�﮲ة مع مراعاة �ٔ﮴��﮵﮶�ر ال﮴�﮴�ل﮳�ات ﮲�﮵ى كما أ﮶سار ﮳ح﮲�وب السودان أ﮵�﮲صً

�﮴صم﮵�م الم﮶سروع و�﮲﮴حط﮵�طه م﮴�ا﮳�ل ﮲�﮴�رة ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ والعمل مع ال﮶سر�ء ل﮲صمان أ﮲�﮲صل ﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال واس﮴�مرار﮵�ة المساعدة 

ب.اال﮴�﮲�اق على المح﮲�﮲رات ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م ﮳�﮲�اًء عل﮵�ها اس﮴�عراض لك﮲�ة سلة إال﮲�﮲�اق الد﮲�﮵�ا

(و﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل المصاح﮳�ة)؛ و/أو ال﮴�﮵ى س﮴�ح﮲�﮲ر ﮲�﮴�لة ﮲�موذ﮳ح﮵�ة

ا على المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة المصممة ل﮲�﮴�ا�ٔح� ﮴�طاع﮵�ة محددة وال �﮴س﮴�﮲�د ﮳�﮶سلك  ﮵�﮳حب أن �﮲﮴�ط﮳�ق ﮳حم﮵�ع ال﮲�﮴�اط الواردة أد�﮲اه أ﮵�﮲صً

صر﮵�ح ٕالى سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا.

اال�﮲﮴�اق على هذا م﮴�دًما س﮵�سهل سرعة و�﮲﮴�س﮵�ق ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار ﮳�﮶سٔ�ن �﮲﮴ع﮵�﮵�ر ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل.



 زم﮳�ا﮳�وي:
﮲

م﮶�ال على سلة إال﮲�﮲�اق الد﮲�﮵�ا ال﮴�﮵ى ﮴�م ﮴�حد﮵�دها ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى مں

 سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا و﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى لم�﮲�حة ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط
﮲

﮴�امت م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮳�﮴�ع﮵�﮵�ں

المحل﮵ى حال﮵�ًا. ومع ذلك، ال ﮵�﮴�م ٕا﮳حراء المرا﮳حعات ﮳�﮶سلك م﮲�﮴�ظم (�﮴م �﮴عد﮵�ل ﮴�﮵�مة واحدة ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة عام 2019، ﮲�﮵ى أ﮵�ار

﮲
 ل﮴�و﮲�﮵�ر الد﮴�ة والو﮲صوح. ه﮲�اك مرا﮴�﮳�ة ﮶سهر﮵�ة ٔالسعار السلع العامة، لكں

﮲
 1 �﮴موز)، وهذا ﮵�ح﮴�اج ٕالى �﮴حس﮵�ں

﮲
2020 اع﮴�﮳�اًرا مں

م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ل﮵�س لد﮵�ها آل﮵�ة لمرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا و�﮲﮴ع﮵�را�﮴ها على أساس ﮶سهري. ال ﮵�م﮶�ل هذا م﮶سلكة ﮲�﮵ى

 سلة
﮲

 المرا﮳حعات ر﮳�ع الس﮲�و﮵�ة س﮴�كون م﮲�﮵�دة. �﮴م �﮴ع﮵�﮵�ں
﮲

زم﮳�ا﮳�وي �﮲ظًرا ٔالن أسعار الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ال �﮴﮴�﮴�لب ك﮶�﮵�ًرا ولكں

. المصدر: دراسة حالة
﮲

إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ٔالن أسعار الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ه﮵ى أالك﮶�ر اس﮴�﮴�راًرا و�﮴و﮲�ر ﮴�﮵�مة للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

طر﮵�ة. ﮴�ُ

 �﮲﮴�ع﮵�ل م﮲�ه﮳ح﮵�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا و﮵�﮳حب و﮲صعه ﮲�﮵ى س﮵�اق ﮳�﮲�اًء على ا�﮳﮴حاهات ال﮴�﮲ص﮲حم
﮲

هذا ﮳ح﮲رء مں

ا ﮲�﮵ى ال﮲�موذ﮳ح﮵�ة و�﮴﮴�لب أالسعار الموسم﮵ى / الدوري (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 1 أ أعاله). ﮵�﮳حب أن �ٔ﮴�﮲حذ إالر﮶سادات أ﮵�﮲صً

 الم﮴�و﮴�ع
﮲

االع﮴�﮳�ار ك﮵�﮲�﮵�ة �﮴عد﮵�ل ﮴�﮵�م سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا و﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل ﮳�عد حدوث صدمة م﮲�ا﮳حٔ�ة وال﮴�﮵ى مں

أن ﮵�كون لها �ٔ﮴��﮵﮶�ر على ال﮴�﮲ص﮲حم

 �﮴حد﮵�د المح﮲�﮲رات ﮳�اس﮴�﮲حدام ال﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵�ة و/أو معر﮲�ة ال﮳حهات ال﮲�اعلة ﮲�﮵ى السوق ل﮲�هم
﮲

﮵�مكں

اال﮲ح﮴�ال﮲�ات المو﮳حودة ومدى �﮴وط﮵�﮲�ها

 الم﮲�اسب حساب �﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا (أو السلع ال﮴�طاع﮵�ة) ﮳�العملة الصع﮳�ة وكذلك
﮲

﮴�د ﮵�كون مں

 ﮲�﮵�ه اس﮴�﮲حدام العملة الصع﮳�ة (عادًة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى) ﮲�﮵ى عمل﮵�ات ﮶سراء
﮲

﮳�العملة المحل﮵�ة ﮲�﮵ى س﮵�اق ﮵�مكں

مع﮵�﮲�ة

﮲صع ﮲�﮵ى اع﮴�﮳�ارك على أي مس﮴�وى ﮳ح﮲عرا﮲�﮵ى س﮴�﮴�م مرا﮳حعة �﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا (أو السلع ال﮴�طاع﮵�ة) و﮴�﮵�م

ال﮴�حو﮵�ل المر�﮳﮴�طة ﮳�ها. ﮵�﮳حب أن ﮵�ٔ�﮲حذ هذا ﮲�﮵ى االع﮴�﮳�ار ﮳حدوى ومدى مالءمة و﮳حود ﮴�﮵�م �﮴حو﮵�ل م﮴�عددة،

و﮲�هم أ�﮲ظمة السوق و�ٔ﮴��﮵﮶�ر ال﮴�﮲ص﮲حم ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة واحدة على سالسل ال﮴�ور﮵�د أالوسع

 أن الم﮲�ا﮴�﮶سات حول ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل �ٔ﮴�﮲حذ ﮲�﮵ى االع﮴�﮳�ار مدى �﮴و﮲�ر ال﮲�ٔ�ات المطلو﮳�ة
﮲

�ٔ﮴�كد مں

 مح﮲�﮲رات م﮴�﮲رام﮲�ة �﮴﮴�علق ﮳�المعلومات الم﮴�عل﮴�ة ﮳�مس﮴�و﮵�ات الد﮲حل (أي ال﮴�درة على ﮲�هم ك﮵�﮲�﮵�ة �﮲﮴ع﮵�ر
﮲

�﮴ع﮵�﮵�ں

 أن �﮴كون مرا﮴�﮳�ة ال﮲�﮲�﮴�ات أو (ك﮳�د﮵�ل) لٔال﮳حور العر﮲ص﮵�ة مؤ﮶سرًا على ال﮴�وة
﮲

﮴�درات / موارد أال﮲�راد). ﮵�مكں

ال﮶سرا�﮵ٔ�ة و�﮴ساعد ﮲�﮵ى إال﮳�الغ ﮳�هذه المح﮲�﮲رات

 الصعب �﮴حد﮵�د دا﮲�ع لل﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮲�﮵ى الطر﮵�﮴�ة �﮲ظًرا ل﮴�عدد العوامل ال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب مراعا�﮴ها. ومع ذلك،
﮲

س﮵�كون مں

 ال﮲عذا�﮵ٔى ال﮲�﮵�﮳ح﮵�ري "مذكرة
﮲

 م﮳حموعة أالمں
﮲

﮵�﮳حب �﮴و�﮵﮶�ق هذه العوامل والعمل﮵�ة الم﮴�﮴�رحة. ا�﮲ظر م﮶�اًال عں

ٕار﮶ساد﮵�ة ﮳�﮶سٔ�ن �﮲﮴ع﮵�﮵�ر طر﮵�﮴�ة ال﮴�حو﮵�ل" (2020)

﮵�﮳حب أن �﮴﮴�ودم﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮳�ال﮴�عاون مع الم﮳حموعات / ال﮴�طاعات أال﮲حرى عمل﮵�ة لال�﮲﮴�اق على

ا لذلك هذه المح﮲�﮲رات و�﮴و�﮵﮶�ق ذلك و﮲�﮴�ً

ا �﮴مو﮵�ل العمل﮵�ات  ﮳�﮶سٔ�ن العمل﮵�ة وٕا﮳�ال﮲عهم ﮳�﮲�﮴�ا�ٔح� الم﮲�ا﮴�﮶سة كما ﮵�﮳حب عل﮵�هم أ﮵�﮲صً
﮲

﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى اس﮴�﮶سارة الما�﮲ح﮵�ں

ٕال�﮶﮲ساء هذا ال﮴�حل﮵�ل و�﮴سه﮵�ل �﮴وا﮲�ر أموال الطوارئ ذات الصلة 

 و﮳حهة �﮲ظر �﮶﮴س﮲ع﮵�ل﮵�ة وم﮵�﮲را�﮵﮲�ة 
﮲

﮵�﮳حب على الو�الت ال﮲�رد﮵�ة مرا﮳حعة ﮳حدوى هذه ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ال﮲�ظر﮵�ة مں

ٕاذا ��﮲ت مرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا (ل﮴�لك﮲�ة السلع ال﮴�طاع﮵�ة) ﮳�عملة صع﮳�ة، ﮲�س﮴�ح﮴�اج م﮳حموعة العمل

 �﮴حو﮵�ل سعر سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا
﮲

ال﮲�﮴�دي ٕالى ٕا﮲صا﮲�ة سعر الصرف المحل﮵ى ٕالى مرا﮴�﮳�ة أالسعار، ﮳�ح﮵�ث ﮵�مكں

﮳�العملة المحل﮵�ة.



:
﮲

م﮶�ال على ﮴�عر﮵�ف سلة إال﮲�﮲�اق الد﮲�﮵�ا ومح﮲�﮲رات مرا﮳حعة ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ﮲�﮵ى ال﮵�مں

وا﮲�﮴�ت م﮳حموعة العمل ال﮲حاصة ﮳�ال﮲�﮴�د وأالسواق على العمل﮵�ة والمح﮲�﮲رات ال﮴�ال﮵�ة لمرا﮳حعة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء و﮴�﮵�م

ال﮴�حو﮵�ل. س﮴�﮴�م مرا﮴�﮳�ة �﮴�ل﮵�ف سلع سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء لمدة �﮶ال�﮶ة أ﮶سهر م﮴�﮴�ال﮵�ة، وس﮴�﮴�م الدعوة لع﮴�د ا﮳ح﮴�ماع م﮳حموعة

 اس﮴�دعاء ا﮳ح﮴�ماع ﮲حاص ٕاذا �﮳﮴حاوزت �﮴لك﮲�ة السلع الحد
﮲

العمل ال﮲�﮲�﮵�ة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء لل﮴�داول لك �﮶ال�﮶ة أ﮶سهر. ﮵�مكں

 ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل الحال﮵�ة الم﮴�﮴�رحة.
﮲

أالد�﮲ى، وهو 95% مں

·ٕاذا ساء الو﮲صع، ﮲�س﮵�﮴�م ال﮳�دء ﮳�مرا﮳حعة ﮴�﮵�م ال﮲�﮴�ل

 أن �﮴﮴�﮴�رح م﮳حموعة العمل ال﮲�﮲�﮵�ة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا
﮲

·ٕاذا اس﮴�﮴�ر الو﮲صع مع �﮴﮴�ارب أالسعار ﮲�﮵ى ال﮶سمال وال﮳ح﮲�وب، ﮲�﮵�مكں

ا الحصول على ﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل واحدة ع﮳�ر ال﮳�الد لل﮳�﮴�اء أ﮵�﮲صً

·س﮵�﮴�م ا�﮲﮴حاذ ﮳حم﮵�ع ال﮴�رارات على أساس أالدلة والم﮶ساورات مع الم﮳حموعات المع﮲�﮵�ة

 م﮳حموعة العمل ال﮲حاصة ﮳�ال﮲�﮴�د وأالسواق، 2020
﮲

المصدر: ال﮵�مں

ال﮲حطوة 3: ال﮴�حل﮵�ل ال﮳�رام﮳ح﮵ى

أ .مرا﮴�﮳�ة سلة إال﮲�﮲�اق الد﮲�﮵�ا (أو لك﮲�ة ال﮳�﮲صأ�ع ال﮴�طاع﮵�ة)

 ﮲حالل م﮴�ار�﮲ة �﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا م﮴�ا﮳�ل د﮲حل أال﮲�راد (أو م﮴�ا﮵�﮵�س
﮲

ل﮴�﮴�﮳�ع �﮴طور ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة مں

�﮴م﮶�﮵�ل﮵�ة)

لرصد م﮴�ى �﮴م الوصول ٕالى المح﮲�﮲رات ل﮲ص﮳�ط ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل و / أو الطر﮵�﮴�ة (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 2 ب أعاله)

ماذا:

﮵�﮳حب مرا﮴�﮳�ة �﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ال�ملة، ح﮵�ث ﮴�د �﮴كون ه﮲�اك ا﮲ح﮴�ال﮲�ات ك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى ك﮵�﮲�﮵�ة �ٔ﮴��﮶ر أسعار

السلع وال﮲حدمات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة 

 وال﮴�﮵ى �﮴هدف ٕالى دعم ﮶سراء ع﮲�اصر محددة ال ﮵�﮲رال ﮵�وصى
﮲

﮳�ال﮲�س﮳�ة للمساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ال﮲حاصة ﮳�﮴�طاع مع﮵�ں

 على �﮴ل﮳�﮵�ة
﮲

﮳�مرا﮴�﮳�ة �﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ال�ملة، ح﮵�ث ﮵�و﮲�ر هذا معلومات حول ﮴�درة المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

اح﮴�﮵�ا﮳حا�﮴هم أالساس﮵�ة ﮳�﮶سلك عام وال﮴�﮵ى ﮳�دورها س﮴�ؤ�﮶ر على اس﮴�﮲حدام ال﮴�حو﮵�ل "المص﮲�ف".

﮲�﮵ى حالة عدم و﮳حود سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا و / أو عدم مرا﮴�﮳�﮴�ها، ﮵�﮳حب �﮴حل﮵�ل المصادر أال﮲حرى ل﮳�﮵�ا�﮲ات أالسعار

(على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، مؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك) واس﮴�﮲حدامها ل﮴�﮴�د﮵�ر ال﮴�﮲ع﮵�رات ﮲�﮵ى أسعار الع﮲�اصر ال﮴�﮵ى حددها

المس﮴�﮲�﮵�دون حسب أالولو﮵�ة

﮲
 الممكں

﮲
ا مرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى (أو أي عملة صع﮳�ة أ﮲حرى) ٕاذا �ن مں ﮴�د ﮵�ل﮲رم أ﮵�﮲صً

 ﮳�هذه العملة و�﮴م �﮴﮴�د﮵�م المساعدة (أو ر﮳�ما �﮴م �﮴﮴�د﮵�مها) ﮳�ٔ�ك﮶�ر
﮲

 ﮴�﮳�ل المس﮴�لم﮵�ں
﮲

﮶سراء السلع وال﮲حدمات مں

 عملة واحدة.
﮲

مں

م﮴�ى: ﮵�﮳حب ز﮵�ادة و�﮵﮴�رة المرا﮴�﮳�ة ٕاذا ��﮲ت �﮴﮴�ل﮳�ات أالسعار ك﮳�﮵�رة على أساس ﮶سهري. هذا ل﮵�س ٔالس﮳�اب

﮳�رام﮳ح﮵�ة (ح﮵�ث س﮵�﮴�م �﮲﮴ع﮵�﮵�ر ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل على أال﮴�ل ﮶سهر﮵�ًا) ﮳�ل ٔال﮲عراض المعلومات. ﮴�د �﮴كون مرا﮴�﮳�ة

 م﮲�اس﮳�ة ل﮲صمان الوصول ٕالى أحدث عمل﮵�ة ص﮲�ع ال﮴�رار
﮲

أالسعار أس﮳�وع﮵�ًا أو لك أس﮳�وع﮵�ں

: �﮴حد﮵�د ما ٕاذا ��﮲ت سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�حا﮳حة ٕالى المرا﮴�﮳�ة ﮲�﮵ى موا﮴�ع ٕا﮲صا﮲�﮵�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ٕاذا
﮲

أ﮵�ں

 أن ﮵�﮴�﮴�صر ذلك على مس﮴�وى ال﮴�﮲�ص﮵�ل، ﮳�﮲�اًء على
﮲

��﮲ت ه﮲�اك ا﮲ح﮴�ال﮲�ات ك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى أالسعار المحل﮵�ة). ﮵�مكں

 ٕاد﮲حالها على ال﮳�ر�﮲امح�
﮲

ال﮴�عد﮵�الت ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

.1

.2

.3

.4

 

 



 مرا﮴�﮳�ة أالسعار ﮲�﮵ى م﮳حاالت ﮳�رام﮳حها والمساهمة ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى ﮲�﮵ى عمل﮵�ة
﮲

الو�الت ال﮲�رد﮵�ة ه﮵ى المسؤولة عں

 الو�الت
﮲

ال﮴�حل﮵�ل الم﮶س﮴�ركة ﮳�﮵�ں

(REACH الو�الت الم﮴�﮲حصصة، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال 
﮲

﮵�﮳حب أن �﮴كون م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي (﮳�دعم مں

 مصادر م﮲ح﮴�ل﮲�ة، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال CPI ، VAM ال﮲حاص
﮲

 �﮳﮴حم﮵�ع و�﮴حل﮵ىل ﮳�﮵�ا�﮲ات السوق مں
﮲

مسؤولة عں

﮳�﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى وم﮴�ار�﮴﮲�ها ﮳�سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا

 ﮶سراكة ال﮴�علم
﮲

للحصول على ٕار﮶سادات حول �﮴طو﮵�ر ورصد سالل إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا، را﮳حع و�﮵﮶�﮴�ة �﮲صا�ٔح سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا الصادرة عں

ال﮲�﮴�دي لعام 2019 ودل﮵�ل ٕار﮶سادات سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لعام 2020.

ب.مرا﮴�﮳�ة أسعار الصرف

 االس﮴�هالك وال﮴�﮲ص﮲حم (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 3 ج أد�﮲اه).
﮲

﮵�ساهم ﮲�﮵ى ﮲�هم العال﮴�ة ﮳�﮵�ں

 أسعار الصرف الرسم﮵�ة والمواز﮵�ة.
﮲

�﮴ت﮵�ح الم﮴�ار�﮲ة ﮳�﮵�ں

م﮶�ال على مرا﮴�﮳�ة سلة إال﮲�﮲�اق الد﮲�﮵�ا (لل﮳�﮴�اء) ﮳�عمالت م﮴�عددة ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا:

�﮲ُ﮴�﮴�ح� REACH �﮴حل﮵�ًال ﮶سهر﮵�ًا ل﮴�لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء ﮳�الل﮵�رة السور﮵�ة والدوالر أالمر﮵�ك﮵ى و�﮴حل﮵�ًال ٔالسعار الصرف ﮵�﮴�ارن

﮳�ا�﮳﮴حاهات الس﮴�ة أ﮶سهر. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، �ُ﮴ظهر ﮳�﮵�ا�﮲ات آذار 2021 أن ﮴�﮵�مة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء ﮳�ل﮲عت 422,032 ل﮵�رة

سور﮵�ة ﮳�﮲ر﮵�ادة ﮴�درها 21% م﮴�ار�﮲ة ﮳�﮶سهر ﮶س﮳�اط وز﮵�ادة طو﮵�لة أال﮳حل ﮳�﮲�س﮳�ة 85% م﮲�ذ أ﮵�لول 2020. وا�﮲﮲ح﮲�﮲صت ﮴�﮵�مة سلة

 116 دوالًرا أمر﮵�ك﮵�ًا ﮲�﮵ى ﮶س﮳�اط ٕالى 113 دوالر أمر﮵�ك﮵ى. �﮴ؤكد معلومات سعر
﮲

إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا لل﮳�﮴�اء ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮴�ل﮵�ًال مں

الصرف أن م﮴�وسط   سعر الصرف إال﮴�ل﮵�م﮵ى ﮲ع﮵�ر الرسم﮵ى للدوالر أالمر﮵�ك﮵ى / الل﮵�رة السور﮵�ة ار�﮲﮴�ع ﮳�﮲�س﮳�ة 2% م﮲�ذ ﮶س﮳�اط ووصل

ٕالى م﮴�وسط   ٕا﮴�ل﮵�م﮵ى ﮴�دره 3726 دوالًرا أمر﮵�ك﮵�ًا / ل﮵�رة سور﮵�ة. ﮵�سلط ال﮴�﮲ع﮵�﮵�ر على مدى س﮴�ة أ﮶سهر ﮳�﮲ر﮵�ادة ﮴�درها 75% م﮲�ذ

أ﮵�لول 2020 ال﮲صوء على أن ﮴�﮵�مة الل﮵�رة السور﮵�ة ال �﮲﮴رال عملة ﮲ع﮵�ر مس﮴�﮴�رة م﮴�ا﮳�ل الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى. هذه ال﮳�﮵�ا�﮲ات ه﮵ى أساس

 مع﮲�ى ﮴�رارات ٕاعداد ال﮳�رامح� الم﮴�عل﮴�ة ﮳�ا﮲ح﮴�﮵�ار العملة. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮲�﮴�د طورت م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي و
﮲

لل﮴�ح﮴�ق مں

. ﮵�﮳حمع هذا ﮳�﮵�ا�﮲ات حول أالسٔ�لة ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك "ما ه﮵ى REACH أداة ل﮴�﮴�﮳�ع اس﮴�﮲حدام العمالت الم﮴�عددة ﮲�﮵ى موا﮴�ع ال﮳�رامح�

العملة أالك﮶�ر اس﮴�﮲حداًما ﮲�﮵ى الم﮳ح﮴�مع ل﮶سراء السلع أالساس﮵�ة ولماذا"، ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ﮳�﮵�ا�﮲ات حول اس﮴�﮴�رار سعر الصرف.

المصدر: REACH ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا2021 

مرا﮴�﮳�ة أسعار الصرف المواز﮵�ة (ال﮲�ظر ﮲�﮵ى أالسعار ٓالل﮵�ات ال﮴�سل﮵�م الم﮲ح﮴�ل﮲�ة) وم﮴�ار�﮴﮲�ها ﮳�سعر الصرف

الرسم﮵ى.

 الم﮴�و﮴�ع أن ﮵�﮴�دهور أك﮶�ر (ا�﮲ظر
﮲

�﮴حد﮵�د "ال﮲�﮴�اط السا﮲ح﮲�ة" لسعر الصرف ح﮵�ث ﮵�كون االس﮴�هالك مر�﮲﮴�ًعا ومں

إالطار ال﮲حاص ﮳�ٓ�ل﮵�ة إال�﮲ذار ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى).

�﮴حل﮵�ل ك﮵�﮲�﮵�ة اس﮴�﮳حا﮳�ة الحكومة و�ٔ﮴��﮵﮶�ر اس﮴�﮳حا﮳�﮴�ها على أالسعار وال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة وحدود السحب والس﮵�ولة

م﮶�ال على آل﮵�ة ﮴�﮲�﮳�﮵�ه العمالت ال﮲حاصة ﮳�﮳�ر﮲�امج أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى:

 ﮲حالل مرا﮴�﮳�ة أسعار صرف العمالت على أساس س﮲�وي.
﮲

﮵�حدد ال﮳�ر�﮲امح� ال﮲�﮴�اط السا﮲ح﮲�ة (وال﮴�﮲�﮳�﮵�هات) المح﮴�ملة لٔالسعار مں

:
﮲

 ال﮴�ال﮵�﮵�ں
﮲

 العملة ك﮲�﮴�طة ﮲�عالة ﮲�﮵ى حالة �﮴ط﮳�﮵�ق � ال﮶سرط﮵�ں
﮲

﮵�﮴�م إالعالن عں

1)على أساس س﮲�وي �﮲﮴�﮲ح﮲�ض ﮴�﮵�مة العملة المحل﮵�ة ﮳�﮲�س﮳�ة 25% على أال﮴�ل م﮴�ار�﮲ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى؛ و

2)على أساس س﮲�وي، �﮴سارع ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة المحل﮵�ة م﮴�ار�﮲ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮳�﮲�س﮳�ة 10% على أال﮴�ل

 أعاله.
﮲

 المذكور﮵�ں
﮲

 �﮲﮴�﮳�﮵�ه ﮲�﮵ى حالة و﮳حود أحد ال﮶سرط﮵�ں
﮲

﮵�﮴�م إالعالن عں

WFP currency changes & hotspots dashboard :المصدر

https://analytics.wfp.org/t/Public/views/WLD_currency_201910/CurrencyMonitoringHomePage?iframeSizedToWindow=true&%3Aembed_code_version=3&%3Aembed=y&%3AloadOrderID=0&%3Adisplay_spinner=no&%3AshowAppBanner=false&%3Atoolbar=yes&%3Atabs=no
https://analytics.wfp.org/t/Public/views/WLD_currency_201910/CurrencyMonitoringHomePage?iframeSizedToWindow=true&%3Aembed_code_version=3&%3Aembed=y&%3AloadOrderID=0&%3Adisplay_spinner=no&%3AshowAppBanner=false&%3Atoolbar=yes&%3Atabs=no


 الو�الت
﮲

 أسعار الصرف ﮲�﮵ى مرا﮴�﮳�ة أالسعار الم﮲�﮴�ظمة و�﮴حل﮵�لها على المس﮴�وى الم﮶س﮴�رك ﮳�﮵�ں
﮲

﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى �﮲﮴صم﮵�ں

 ﮴�درات ٕادارة المعلومات ﮲�﮵ى مك﮴�ب �﮲﮴�س﮵�ق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮵﮲�ة ٕال�﮴﮲�اج ال﮴�حل﮵�ل
﮲

ا االس﮴�﮲�ادة مں ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى أ﮵�﮲صً

 ال﮴�و﮳ح﮵�ه ا�﮲ظر مذكرة �﮴و﮳ح﮵�هات مرا﮴�﮳�ة سعر الصرف ال﮲حاصة ﮳�﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى لعام 2019.
﮲

لم﮲ر﮵�د مں

م﮶�ال على الس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة الحكوم﮵�ة ﮲�﮵ى ها﮵�﮴�﮵ى:

 118 ﮳حوردة ها﮵�﮴�﮵�ة ٕالى الدوالر
﮲

 ومذهل ﮲�﮵ى العملة الوط﮲�﮵�ة لها﮵�﮴�﮵ى (مں
ٔ

 أالول 2020 �ن ه﮲�اك ار�﮲﮴�اع م﮲�ا﮳حى
﮲

﮲�﮵ى �﮶﮴سر﮵�ں

 أالول). و﮴�د ار�﮳﮴�ط ذلك ﮳�محاولة
﮲

أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة آب ٕالى 65 ﮳حوردة ها﮵�﮴�﮵�ة م﮴�ا﮳�ل الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى أوا�ٔل �﮶﮴سر﮵�ں

 ﮲حالل ٕاعادة ﮶سراء ال﮴�رع. ومع ذلك، �﮲ظًرا ٔالن
﮲

الحكومة للس﮵�طرة على الم﮲صار﮳�ة ﮲�﮵ى سوق صرف العمالت، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك مں

 الودا�ٔع المصر﮲�﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى، ﮲�﮴�د ﮶سهد العد﮵�د
﮲

 60% مں
﮲

ها﮵�﮵�﮴�﮵ى ا﮴�﮴�صاد م﮴�حول ٕالى الدوالر مع االح﮴�﮲�اظ ﮳�ٔ�ك﮶�ر مں

 ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�و�﮴هم ال﮶سرا�﮵ٔ�ة ٕالى ال﮲�صف ٔالن أالسعار ﮳�﮶سلك عام (ح﮴�ى للسلع المس﮴�وردة) لم ﮵�﮴�م �﮴عد﮵�لها
﮲

 الها﮵�﮴�﮵�﮵�ں
﮲

مں

﮳�ال﮲صرورة. 

ج.مرا﮴�﮳�ة أسعار الصرف

ل﮴�﮴�﮵�﮵�م مدى �﮴﮴�ل﮳�ات أالسعار الموسم﮵�ة / الدور﮵�ة أو ﮲ع﮵�ر العاد﮵�ة؛ هل �﮴ر�﮳﮴�ط ﮳�ا�﮳﮴حاهات ال﮴�﮲ص﮲حم الوط﮲�﮵�ة

و�﮲﮴ع﮵�ر أسعار الصرف، وٕاذا �ن أالمر كذلك، ﮲�ك﮵�ف؟

 ال﮴�﮲ع﮵�رات ﮲�﮵ى أسعار الصرف وأالسعار
﮲

ل﮲�هم مدى االر�﮳﮴�اط / الس﮳�﮳�﮵�ة وال﮴�ٔ�﮲حر ال﮲رم﮲�﮵ى ال﮲�موذ﮳ح﮵ى ﮳�﮵�ں

 السلع (مع االع﮴�راف ﮳�ٔ�ن السلع المس﮴�وردة ﮴�د �﮴﮴�ٔ��﮶ر ﮳�ٔ�سعار
﮲

�﮴حل﮵�ل آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على أ�﮲واع م﮲ح﮴�ل﮲�ة مں

 الم﮲�﮴�﮳حات المحل﮵�ة)
﮲

الصرف أك﮶�ر مں

�﮴حل﮵�ل أالسعار حسب �﮲وع السلعة أو ال﮲حدمة (﮳�﮲�اًء على ﮳�﮵�ا�﮲ات مرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا)

 هذه ال﮳�﮵�ا�﮲ات و﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮴�﮲ص﮲حم الرسم﮵�ة (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 1 أ أعاله) كمؤ﮶سر على مدى
﮲

�﮴حل﮵�ل االر�﮳﮴�اط ﮳�﮵�ں

﮲
�﮲﮴ع﮵�رات أالسعار المحل﮵�ة. ومع ذلك، الحظ أ�﮲ه �﮲ظًرا ٔالن سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا عادًة ما �﮴كون أ﮳�سط ﮳�ك﮶�﮵�ر مں

 المح﮴�مل أن ﮵�كون أك﮶�ر �﮴﮴�ل﮳�ًا
﮲

مؤ﮶سر أسعار المس﮴�هلك على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ﮲�مں

�﮴حل﮵�ل �﮲﮴�﮳�ؤات ال﮴�﮲ص﮲حم الوط﮲�﮵�ة (ٕاذا ��﮲ت م﮴�و﮲�رة) وما ه﮵ى اال�﮳﮴حاهات ال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب �﮴و﮴�عها

 هذه ال﮳�﮵�ا�﮲ات وأسعار الصرف (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 1 ب أعاله). �﮴﮴�م﮶�ل ٕاحدى الطرق أالساس﮵�ة
﮲

�﮴حل﮵�ل االر�﮳﮴�اط ﮳�﮵�ں

ل﮴�﮴�﮵�﮵�م �ٔ﮴��﮵﮶�ر أسعار الصرف ﮲�﮵ى �﮴حو﮵�ل أالسعار المحل﮵�ة ٕالى عملة صع﮳�ة - ٕاذا ﮲طهر الرسم ال﮳�﮵�ا�﮵﮲ى للسعر أك﮶�ر

ا ﮲�هم  المهم أ﮵�﮲صً
﮲

 المح﮴�مل أن أسعار الصرف ﮴�د أ�﮶رت على أالسعار المحل﮵�ة. ومع ذلك، مں
﮲

اس﮴�﮴�راًرا ﮲�مں

ا �﮴حل﮵�الت �﮴ار﮵�﮲ح﮵�ة ﮳�﮵�ٔ�ة اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى أالساس﮵�ة (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 1 أ أعاله). ﮴�د ﮵�كون لدى ﮳�عض ال﮳�لدان أ﮵�﮲صً

 السعر وسعر الصرف
﮲

لالر�﮳﮴�اط ﮳�﮵�ں

�﮴حد﮵�د السلع وال﮲حدمات أالك﮶�ر �ٔ﮴��﮶رًا ﮳�﮴�﮲ع﮵�رات أالسعار

�﮴﮴�﮵�﮵�م آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على أالسال﮵�ب أال﮲حرى ﮲ع﮵�ر ال﮲�﮴�د﮵�ة (أي ال﮶سراء المحل﮵ى الع﮵�﮲�﮵ى وال﮴�سا�ٔم)

ا ﮲ح﮳�رة ﮵�﮳حب أن ﮵�حدث هذا ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى على مس﮴�وى م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي، ولك﮲�ه س﮵�﮴�طلب أ﮵�﮲صً

 أو الو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة / ال﮴�﮲�مو﮵�ة)
﮲

 الحكومة أو الما�﮲ح﮵�ں
﮲

 (سواء مں
﮲

 اال﮴�﮴�صاد﮵�﮵�ں
﮲

�﮴حل﮵�ل﮵�ة مں

 ال﮴�و﮳ح﮵�ه ا�﮲ظر دل﮵�ل CRS’ MARKit guidance(ص.40)
﮲

لم﮲ر﮵�د مں

https://seepnetwork.org/files/galleries/MARKit_English.pdf


:
﮲

 أسعار السوق و﮴�﮴�ل﮳�ات أسعار العمالت ﮲�﮵ى ال﮵�مں
﮲

م﮶�ال على االر﮴�﮳�اط ﮳�﮵�ں

 كو�﮲ها ﮲طاهرة مس﮴�﮴�لة ذات عوامل م﮴�عددة �﮴ؤ�﮶ر عل﮵�ها ﮳�﮶سلك مس﮴�﮴�ل، كمؤ﮶سر
﮲

 اس﮴�﮲حدام �﮴﮴�ل﮳�ات العمالت على الر﮲عم مں
﮲

﮵�مكں

﮲
 على السلع المس﮴�وردة، �﮶﮴س﮵�ر ال﮴�حل﮵�الت ٕالى و﮳حود عال﮴�ة م﮳�ا﮶سرة ﮳�﮵�ں

﮲
﮳�د﮵�ل ٔالسعار السوق للسلع. �﮲ظًرا الع﮴�ماد ال﮵�مں

ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة و�﮲﮴ص﮲حم أالسعار، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ز﮵�ادة �﮴لك﮲�ة السلع ال﮲عذا�﮵ٔ�ة أالساس﮵�ة المس﮴�وردة. ﮳�﮶سلك عام، ﮵�ظهر

ال﮴�حل﮵�ل أن أسعار السلع ال﮲عذا�﮵ٔ�ة �﮴حاك﮵ى ال﮴�﮲ع﮵�رات ﮲�﮵ى أسعار الصرف. ومع ذلك، ال �﮴عكس أسعار سلع الم﮵�اه والصرف الصح﮵ى

وال﮲�ظا﮲�ة الصح﮵�ة على ال﮲�ور ال﮴�﮲ع﮵�رات ﮲�﮵ى أسعار الصرف، �﮲ظًرا ٔالن معظم ع﮲�اصر الم﮵�اه والصرف الصح﮵ى وال﮲�ظا﮲�ة الصح﮵�ة

 ﮶سراؤها و�﮲﮴ح﮲ر﮵�﮲�ها ﮳�كم﮵�ات ك﮳�﮵�رة، لذلك ال ﮵�ح﮴�اج ال﮳�ا�ٔع ٕالى ر﮲�ع أالسعار ح﮴�ى ال﮶سراء ﮳�ال﮳حملة ال﮴�ال﮵ى.
﮲

﮲ع﮵�ر ﮴�ا﮳�لة لل﮴�لف و﮵�مكں

 أالول 
﮲

 – �﮶﮴سر﮵�ں
﮲

المصدر: دراسة الحالة الدا﮲حل﮵�ة للمك﮴�ب أالورو﮳�﮵ى للمساعدات إال�﮲سا�﮵﮲�ة حول �﮴﮴�لب أالسعار ﮲�﮵ى ال﮵�مں



_______________________________________________________________________
IOM & CWG, Cash feasibility assessment, North-West Syria (2020)  انظر مثال  [14]
 :للحصول عىل إرشادات وأدوات شاملة حول تحليل االستجابة ، راجع مجموعة أدوات جودة برنامج شراكة التعلم النقدي [15]
 https://www.calpnetwork.org/resources/programme-quality-toolbox/

5.﮴�حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة

 ﮲حالل �﮴حل﮵�ل المو﮴�ف، ﮵�ل﮲حص ﮴�سم �﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة �﮴﮲�اط المعلومات
﮲

﮳�﮲�اًء على المعلومات ال﮴�﮵ى �﮴م الحصول عل﮵�ها مں

أالساس﮵�ة ال﮴�﮵ى س﮴�و﮳حه عمل﮵�ة ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار، ح﮵�ث س﮵�ساعد ذلك ﮲�﮵ى �﮴حد﮵�د �﮲وع الس﮵�﮲�ار﮵�و الذي �﮴وا﮳حهه و�﮴﮴�﮵�﮵�م مدى مالءمة

 �﮴حل﮵�ل الو﮲صع المس﮴�مر على
﮲

و﮳حدوى ﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة. ﮵�﮳حب �﮴كرار هذه العمل﮵�ة على أساس مس﮴�مر ك﮳ح﮲رء مں

 ال﮲ح﮵�ارات للعودة ٕالى طر﮵�﮴�ة ٕاعداد ال﮳�رامح� السا﮳�﮴�ة. ﮵�﮳حب على و﮳حه ال﮲حصوص مرا﮴�﮳�ة أالسٔ�لة
﮲

 "عكس" أي مں
﮲

أساس أ�﮲ه ﮵�مكں

 ال﮲�اح﮵�ة الم﮶�ال﮵�ة ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى اال�﮲﮴�اق على هذا ال﮴�حل﮵�ل
﮲

الم﮴�عل﮴�ة ﮳�م﮲حاطر الحما﮵�ة ﮳�اس﮴�مرار. كما �﮴م ال﮴�ٔ�ك﮵�د ﮲حالل هذه المرا﮳حعة، ﮲�مں

و�﮴و�﮵﮶�﮴�ه ﮳�﮶سلك ﮳حماع﮵ى و�﮴﮴�د﮵�م و﮳حهة �﮲ظر م﮴�ماسكة كلك.[14]

م﮶�ال ل﮴�ٔ�﮶�﮵�ر ال﮴�﮲ص﮲حم وا﮲�﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة على ال﮴�وة ال﮶سرأ�﮵�ة ﮲�﮵ى ﮴�رك﮵�ا:

ل﮴�د �ن معدل ال﮴�﮲ص﮲حم الس﮲�وي ﮲�﮵ى �﮴رك﮵�ا م﮲�ذ عام 2017 مر�﮲﮴�ًعا ﮳�﮶سلك اس﮴�﮶�﮲�ا�﮵ٔى (﮲�وق 10%)، وهذا له �ٔ﮴��﮵﮶�ر ﮶سد﮵�د على

 والمال﮳�س. أ�﮶رت أسعار المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة على ال﮲�اس ﮲�﮵ى �﮴رك﮵�ا ﮳�﮶سلك
﮲

 السلع م﮶�ل الكهر﮳�اء والسكں
﮲

أسعار م﮳حموعة ك﮳�﮵�رة مں

 18% ﮲�﮵ى العام الما﮲ص﮵ى. ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه ا�﮲﮲ح﮲�﮲صت ﮴�﮵�مة الل﮵�رة ال﮴�رك﮵�ة ﮳�﮶سلك مطرد م﮲�ذ
﮲

﮲حاص: ﮲�﮴�د ار�﮲﮴�عت ﮳�ٔ�ك﮶�ر مں

﮲
 آذار 2021 �ن سعر الصرف ﮳�﮵�ں

﮲
 ال﮴�﮴�ل﮳�ات ﮴�ص﮵�رة أال﮳حل ﮲�﮵ى سعر الصرف. اع﮴�﮳�اًرا مں

﮲
م﮲�﮴�صف عام 2016 على الر﮲عم مں

الل﮵�رة ال﮴�رك﮵�ة وال﮵�ورو حوال﮵ى 8.5 (م﮴�ا﮳�ل 3.4 ﮲�﮵ى ﮳�دا﮵�ة ﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ ﮲�﮵ى أ﮵�لول 2016). ٕان

معدل ال﮴�﮲ص﮲حم المر�﮲﮴�ع هذا وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة الل﮵�رة ال﮴�رك﮵�ة ﮵�ع﮲�﮵ى أن ﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل ﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت

 أن 120 ل﮵�رة �﮴رك﮵�ة ��﮲ت �﮴ساوي 30,32 ﮵�ورو ﮲�﮵ى ح﮲ر﮵�ران 2017، ﮲�﮴�د ��﮲ت �﮴ساوي 14,04
﮲

الطوارئ ﮴�د ا�﮲﮲ح﮲�﮲صت، ﮲�﮲�﮵ى ح﮵�ں

 �﮲صف ﮴�﮵�م﮴�ها
﮲

﮵�ورو ﮲�﮴�ط ﮲�﮵ى آذار 2021، و﮳�ال﮴�ال﮵ى ﮲�﮴�دت ﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل ﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ أك﮶�ر مں

 و﮳حود ٕام��﮵﮲�ة ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر الل﮵�رة ال﮴�رك﮵�ة، ﮲�ٕان اح﮴�مال﮵�ة عود�﮴ها ٕالى ال﮴�﮵�مة
﮲

أالصل﮵�ة ﮲�﮵ى الس﮲�وات أالر﮳�ع الما﮲ص﮵�ة. على الر﮲عم مں

IFRC, 2021 :ال﮴�﮵ى ﮶سهد�﮴ها ﮲�﮵ى عام 2017 أمر ﮲ع﮵�ر مر﮳حح على المدى ال﮴�ص﮵�ر أو الم﮴�وسط. المصدر

 
 عمل﮵�ة �﮴حل﮵�ل اس﮴�﮳حا﮳�ة

﮲
﮵�﮳حب أن ﮵�﮶سمل �﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ال﮲�﮴�اط ال﮴�ال﮵�ة ﮲صمں

أوسع. ال ﮵�﮲عط﮵ى هذا ال﮴�سم ك﮵�﮲�﮵�ة ٕا﮳حراء �﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة[15] ﮳�ل ﮵�﮲عط﮵ى الع﮲�اصر المحددة ال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب مراعا�﮴ها ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات

ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة. 

ا ﮲ح﮳�رة ﮵�﮳حب أن ﮵�حدث هذا ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى على مس﮴�وى م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي، ولك﮲�ه س﮵�﮴�طلب أ﮵�﮲صً

 أو الو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة / ال﮴�﮲�مو﮵�ة)
﮲

 الحكومة أو الما�﮲ح﮵�ں
﮲

 (سواء مں
﮲

 اال﮴�﮴�صاد﮵�﮵�ں
﮲

�﮴حل﮵�ل﮵�ة مں

ال﮴�وة ال﮶سرأ�﮵�ة

هل أالسعار مس﮴�﮴�رة أو �﮴س﮴�﮴�ر �﮲س﮳�﮵�ًا مع اال�﮳﮴حاهات ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵�ة والموسم﮵�ة؟

 ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة وما ه﮵ى آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على أسعار السلع وال﮲حدمات
﮲

ما ه﮵ى العال﮴�ة ﮳�﮵�ں

الم﮲ح﮴�ل﮲�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، المحل﮵�ة م﮴�ا﮳�ل المس﮴�وردة) واس﮴�﮲حدام آل﮵�ات ال﮴�سل﮵�م الم﮲ح﮴�ل﮲�ة؟

أالسعار

 ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�ال﮲ح﮵�ارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة (م﮲�صلة حسب العمر وإالعا﮴�ة وال﮳ح﮲�س والموا﮴�ع)
﮲

�﮴حد﮵�د �﮲﮴�﮲ص﮵�الت المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

مرا﮳حعة اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات الموا﮳حهة المع﮴�مدة لمعال﮳حة ال﮲حسارة ﮲�﮵ى ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة

 الم﮲ح﮴�ل﮲�ة
﮲

موعات المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں  الوصول ٕالى العملة لمح�
﮲

ال﮴�ح﮴�ق مں

ال﮴�﮲�﮲ص﮵�الت



�﮴﮴�﮵�﮵�م م﮲حاطر الحما﮵�ة المح﮴�ملة أو اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات الموا﮳حهة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، اك﮴�﮲�از العملة الصع﮳�ة) ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق

﮳�اس﮴�﮲حدام العمالت

قم بتقییم مخاوف الحمایة علی مستوى األسرة المنزلیة والمجتمعیة والتي یمکن تخفیفھا أو م﮲�ا﮴�م﮴�ها

 م﮲�ظور ﮶سامل (العمر وال﮴�﮲�وع وال﮳ح﮲�س وإالعا﮴�ة)
﮲

اع﮴�﮳�ار آال�﮶ار المح﮴�ملة لل﮲ح﮵�ارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة مں

(
﮲

 والال﮳حٔ�﮵�ں
﮲

 المواط﮲�﮵�ں
﮲

مرا﮳حعة حساس﮵�ات الم﮳حموعات الس��﮵﮲�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال �﮴لك ال﮴�﮵ى ﮳�﮵�ں

و�﮴﮴�﮵�﮵�م آال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على ال﮴�ماسك اال﮳حتماع﮵ى

�﮴﮴�﮵�﮵�م �﮴ماسك اس﮴�﮳حا﮳�ات المساعدة إال�﮲سا�﮵﮲�ة والحما﮵�ة اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة

م﮲حاطر الحما﮵�ة / عدم إال﮵�ذاء

 ال﮳�﮵�ٔ�ة ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ة
﮲

�﮴حد﮵�د ال﮲ح﮵�ارات الممك﮲�ة ﮲صمں

﮴�﮵�اس مدى مالءمة ﮳�﮵�ٔ�ة الحوكمة ل﮴�ح﮴�﮵�ق االس﮴�﮴�رار ﮲�﮵ى ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة و�﮴سه﮵�ل �﮴عد﮵�الت ال﮳�رم﮳حة

﮲
 �ٔ﮴��﮵﮶�ر ال﮴�﮲ص﮲حم على المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮲
 أن �﮲﮴ح﮲�ف مں

﮲
�﮴حد﮵�د الحلول الر﮴�م﮵�ة الحال﮵�ة (أو المح﮴�ملة) ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

﮲
 و﮳حهة �﮲ظر الما�﮲ح﮵�ں

﮲
وزن م﮴�﮳�ول﮵�ة / ﮳حدوى ال﮲ح﮵�ارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة مں

�﮴﮴�﮵�﮵�م ﮴�درة الم﮲�ظمات على �﮲﮴�﮲�﮵�ذ ﮲ح﮵�ارات ال﮳�ر�﮲امح� ﮲�﮵ى الو﮴�ت الم﮲�اسب

 م﮲�ظور الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة و / أو العمل﮵�ات)
﮲

�﮴حل﮵�ل اس﮴�دامة �﮴عد﮵�الت ال﮳�ر�﮲امح� الممك﮲�ة (مں

ال﮳حدوى

 ﮲�عال﮵�ة ال﮴�لك﮲�ة لل﮲ح﮵�ارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة
﮲

قارن ﮳�﮵�ں

﮴�م ﮳�﮴�﮴�﮵�﮵�م ﮲�عال﮵�ة �﮴لك﮲�ة ال﮲ح﮵�ارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة 

ال﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال

م﮶�ال على أدوات و﮲�ماذج ﮴�حل﮵�ل الم﮲حاطر ال﮴�﮵ى ﮴�ساعد على ﮴�حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة ﮲�﮵ى ل﮳�﮲�ان:

�﮴مت ص﮵�ا﮲عة �﮴حل﮵�ل لل﮴�﮵�مة م﮴�ا﮳�ل المال و�﮴حل﮵�ل ا﮴�﮴�صادي و�﮴حل﮵�ل م﮲حاطر للصرف ال﮴�ا�ٔم على العملة للمساعدات

إال�﮲سا�﮵﮲�ة وإال�﮲ما�﮵ٔ�ة ﮳�﮴�﮵�ادة الم﮲�سق الم﮴�﮵�م / م﮲�سق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮵﮲�ة (مع ال﮴�رك﮵�﮲ر على المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة الم﮳�ا﮶سرة). ﮵�﮳حب أن

﮵�كون هذا مصحو﮳�ًا ﮳�و�﮵﮶�﮴�ة �﮴حل﮵�ل م﮲حاطر محددة و�﮴دا﮳�﮵�ر ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مع ال﮴�رك﮵�﮲ر على ال﮳حوا�﮲ب ال﮳�رام﮳ح﮵�ة وال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل﮵�ة

والحما﮵�ة. ٕان هذه الو�﮵﮶�﮴�ة ﮴�﮵�د الم﮲�ا﮴�﮶سة على مس﮴�وى م﮲�سق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮵﮲�ة. المصدر: دراسة حالة ﮴�طر﮵�ة



 ﮲حالل ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د وال﮴�ٔ�﮶�﮵�ر؟
﮲

 معال﮳ح﮴�ها مں
﮲

ما ه﮵ى ﮴�﮲صا﮵�ا الس﮵�اسة ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

6.﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة
م﮴�دمة ﮲�﮵ى ﮲ح﮵�ارات االس﮴�﮳حا﮳�ة

�﮴ساهم �﮴﮲�﮵�﮳حة �﮴حل﮵�ل االس﮴�﮳حا﮳�ة ﮲�﮵ى الظروف المس﮳�﮴�ة / الس﮵�﮲�ار﮵�وهات ل﮲ح﮵�ارات الس﮵�اسة وٕاعداد ال﮳�رامح� المعرو﮲صة أد�﮲اه. ٕان هذه

 اع﮴�﮳�ار هذه
﮲

ال﮲ح﮵�ارات ل﮵�ست م﮴�عار﮲صة ول﮵�ست ﮳�ال﮲صرورة ﮶ساملة وس﮴�﮴�ٔ��﮶ر ﮳�﮲حصوص﮵�ات الس﮵�اق و﮳�﮵�ٔ�ة اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى. ﮵�مكں

ا  أ﮵�﮲صً
﮲

 الممكں
﮲

ال﮲ح﮵�ارات ﮲�﮵ى مرحلة �﮴صم﮵�م ال﮳�ر�﮲امح� وكذلك ﮲حالل �﮲﮴�﮲�﮵�ذ ال﮳�ر�﮲امح� وه﮵ى ال �﮴﮴�﮴�صر على مرحلة اال﮴�﮴�راح، ومں

 أو أك﮶�ر. 
﮲

 ﮳�دمح� ﮲ح﮵�ار﮵�ں
﮲

والمح﮳�ذ ا﮲ح﮴�﮵�ار �﮲هح� ه﮳ح﮵�ں

 الو�الت ﮳�﮴�﮵�ادة م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى، مع م﮶ساركة و�ٔ﮴�﮵�﮵�د
﮲

﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�م ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار على المس﮴�وى الم﮶س﮴�رك ﮳�﮵�ں

﮲
 �﮶م ﮵�﮴�م �﮴حد﮵�د عدد مں

﮲
﮲�ر﮵�ق العمل ال﮴�طري وال﮳حهات الما�﮲حة حسب اال﮴�﮴�﮲صاء. ﮵�﮳�دأ هذا ال﮴�سم ﮳�﮴�سم ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د والس﮵�اسة ومں

 . ﮲ح﮵�ارات ٕاعداد ال﮳�رامح�

 ال﮲ح﮵�ارات لالس﮴�﮳حا﮳�ة ٔالزمة الس﮵�ولة ﮲�﮵ى السودان:
﮲

م﮶�ال على م﮲ر﮵�ح� مں

 سح﮳�ها ﮵�وم﮵�ًا. و﮴�د
﮲

 كم﮵�ة ال﮲�﮴�د ال﮴�﮵ى ﮵�مكں
﮲

 آ�﮶ار أالزمة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲�﮵ى السودان �﮴﮲�ص الس﮵�ولة، ح﮵�ث حدت الحكومة مں
﮲

مں

 ﮴�ادرة على
﮲

�ن لذلك عوا﮴�ب على العمل﮵�ات إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة وال﮴�سا�ٔم. �﮲ظًرا ٔالن الو�الت لم �﮴كں

 االس﮴�﮳حا﮳�ات ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك: ا�﮴﮲�﮴�ل ﮳�عض ال﮶سر�ء ٕالى
﮲

﮲صمان ال﮴�وز﮵�عات ال﮲�﮴�د﮵�ة كما هو م﮲حطط لها، ﮲�﮴�د �﮴م و﮲صع عدد مں

 ﮲حالل ال﮴�حو﮵�الت المصر﮲�﮵�ة ٕالى ال﮴�﮳حار / الم﮴�ا﮳حر؛ اس﮴�﮲حدم ﮶سر�ء
﮲

 الد﮲�ع لل﮴�﮳حار مں
﮲

 الممكں
﮲

مد﮲�وعات ال﮴�سا�ٔم ح﮵�ث �ن مں

 ﮲حالل ال﮴�حو﮵�الت المصر﮲�﮵�ة؛ وآ﮲حرون
﮲

 وسدادها لهم مں
﮲

آ﮲حرون المحالت ال﮴�﮳حار﮵�ة ل﮴�وز﮵�ع أالموال ال﮲�﮴�د﮵�ة على المس﮴�لم﮵�ں

 ،ECHO ح﮵�ث السحب ال﮲�﮴�دي (م﮶�ل أالمم الم﮴�حدة). المصدر: م﮶�ال دا﮲حل﮵ى 
﮲

لد﮵�هم ٕاع﮲�اءات مں

ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د والس﮵�اسة وال﮴�ٔ�﮶�﮵�ر

 دراسات الحالة هو أن ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د مع الحكومات وم﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة واله﮵�ٔ�ات ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ة
﮲

ل﮴�د �ن ال﮴�علم الر�﮵ٔ�س﮵ى مں

��﮲ت مهمة ٔالي ﮳�ر�﮲امح� �﮲ا﮳حح، ح﮵�ث ذكر ل﮳�﮲�ان على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال أن "ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د مع الحكومة ﮳�﮶سٔ�ن ﮴�﮲صا﮵�ا م﮶�ل أسعار

 مس﮴�مر على عدة مس﮴�و﮵�ات. س﮵�﮴�م عرض �﮴حو﮵�ل
﮲

الصرف وال﮴�حو﮵�ل ٕالى الدوالر و﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة وحما﮵�ة الال﮳حٔ�﮵�ں

 ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري
﮲

المساعدات ٕالى الدوالر على الو�الت ع﮳�ر الوط﮲�﮵�ة ﮳�سعر السوق ر﮵�﮶�ما ﮵�﮴�م ٕا�﮶﮲ساء م﮲�صة �﮳﮴�ادل رسم﮵�ة ﮳�﮵�ں

 ال﮴�﮳حر﮳�ة ه﮲�ا و�﮴و﮳ح﮵�ه
﮲

 اس﮴�﮲حالصها مں
﮲

وال﮳�﮲�وك ال﮴�﮳حار﮵�ة وم��﮴ب الصرا﮲�ة الر�﮵ٔ�س﮵�ة، ح﮵�ث س﮵�كون ه﮲�اك دروس �﮴علم ﮵�مكں

﮳حهود ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د المس﮴�﮴�﮳�ل﮵�ة."

 لل﮳حهات ال﮲�اعلة ﮲�﮵ى م﮳حال ال﮴�﮲�م﮵�ة وال﮳حهات الد﮳�لوماس﮵�ة ممارسة �﮲﮲�وذها على صا�﮲ع﮵ى الس﮵�اسات لمعال﮳حة أالس﮳�اب
﮲

﮵�مكں

 ﮲حالل ﮴�﮲صا﮵�ا م﮶�ل دعم م﮵�﮲ران المد﮲�وعات أو ٕاصالح سعر الصرف. ﮵�﮳حب أن �﮴كون
﮲

ال﮳حذر﮵�ة لل﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة مں

ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة على درا﮵�ة ﮳�هذه ال﮳حهود المس﮴�مرة لل﮴�ٔ��﮵﮶�ر على حالة اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى و�﮴﮴�د﮵�م أالدلة الداعمة الم﮴�عل﮴�ة

﮳�الم﮲حاوف إال�﮲سا�﮵﮲�ة. �﮶﮴سمل ﮴�﮲صا﮵�ا الس﮵�اسة المحددة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�علق م﮳�ا﮶سرة ﮳�الوال﮵�ة إال�﮲سا�﮵﮲�ة وال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب أن ﮵�ؤ﮵�دها ال﮲�اعلون

إال�﮲سا�﮵﮲�ون ما ﮵�ل﮵ى:

 آ�﮶ار ال﮴�دهور وز﮵�ادة ﮴�﮵�مة المساعدة ﮳�العملة المحل﮵�ة
﮲

أسعار صرف �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵�ة لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

ال﮴�درة على الصرف ﮳�العملة الصع﮳�ة مما ﮵�و﮲�ر ﮲ح﮵�ارات ٕا﮲صا﮲�﮵�ة للمساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة المس﮴�مرة ﮲�﮵ى س﮵�اق االس﮴�هالك

المر�﮲﮴�ع

ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ﮲�﮵ى ال﮳�﮵�ٔ�ة ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵�ة ل﮴�سه﮵�ل اس﮴�﮲حدام المد﮲�وعات إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة

 المال ﮲�﮵ى أزمة الس﮵�ولة وآال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على ال﮴�د﮲�ق ال﮲�﮴�دي و�﮴حو﮵�الت أالموال
﮲

ال﮴�درة على سحب م﮳�الغ ك﮳�﮵�رة مں

و�﮲طاق آل﮵�ات ال﮴�سل﮵�م الم﮴�احة

 على ع﮳�ور
﮲

) على أن ﮵�كو�﮲وا ﮴�ادر﮵�ں
﮲

 (وكذلك المو﮲ط﮲�﮵�ں
﮲

العوامل ال﮴�﮵ى �﮴ؤ�﮶ر على ال﮴�﮲ص﮲حم المحل﮵ى م﮶�ل ﮴�درة ال﮳�ا�ٔع﮵�ں

الحدود الدا﮲حل﮵�ة ﮳�حر﮵�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال أ�﮲﮶�اء ٕا﮲عال﮴�ات كو﮲�﮵�د-19 ﮲�﮵ى �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا)



س﮴�ؤ�﮶ر ٕاصالحات الس﮵�اسة هذه على ﮳حدوى ومالءمة ﮲ح﮵�ارات ٕاعداد ال﮳�رامح� الم﮲ح﮴�ل﮲�ة المعرو﮲صة أد�﮲اه. ﮵�﮳حب أن �﮴كون ﮳حهود

 السعر
﮲

 ال﮲�رق ﮳�﮵�ں
﮲

 ﮴�صد مں
﮲

الس﮵�اسة هذه مدركة للس﮵�اق وما ٕاذا ��﮲ت الحكومة و / أو أصحاب المصلحة آال﮲حرون ﮵�س﮴�﮲�﮵�دون عں

الرسم﮵ى وسعر السوق ٔالن هذا س﮵�ؤ�﮶ر على اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د.

أم﮶�لة على الو�الت إال﮲�سا﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�﮴�﮲�اوض للحصول على أسعار صرف ﮴�﮲�﮲ص﮵�ل﮵�ة:

 

 ل﮳�﮲�ان: ﮳�عد الحا﮳حة الملحة ٕالى �﮴ح﮵�﮵�د أ�﮶ر �﮴﮴�ل﮳�ات العملة وا�﮴﮲�﮶سار أسعار الصرف ع﮳�ر الص﮲�اد﮵�ق إال�﮲سا�﮵﮲�ة وإال�﮲ما�﮵ٔ�ة،
﮲

م﮶�ال مں

 وال﮳�﮲�ك الدول﮵ى والم﮲�سق الم﮴�﮵�م / م﮲�سق ال﮶سؤون إال�﮲سا�﮵﮲�ة ﮳�ٕا﮲ص﮲�اء الطا﮳�ع الرسم﮵ى على طلب
﮲

﮴�امت م﮳حموعة الما�﮲ح﮵�ں

�﮴حو﮵�ل المساعدات ٕالى الدوالر أو الوصول ٕالى سعر �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵ى سعر السوق ﮲�﮵ى رسالة ٕالى الحكومة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة. أ﮴�رت اال�﮴صاالت

 أن آال�﮶ار المحددة
﮲

 محا﮲�ظ ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ﮳�ٕام��﮵﮲�ة الوصول ٕالى أسعار صرف محس﮲�ة / �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵�ة على الر﮲عم مں
﮲

أال﮲ح﮵�رة مں

على أسال﮵�ب ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل ال �﮲﮴رال ﮲عام﮲صة. �﮲﮴�او﮲صت و�الت LOUISE (أالمم الم﮴�حدة) وال﮳�﮲�ك الدول﮵ى على سعر صرف �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵ى

﮴�دره 6240 ل﮵�رة ل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة / دوالر أمر﮵�ك﮵ى. المصدر: دراسة حالة ﮴�طر﮵�ة

 

 ﮳ح﮲�وب السودان: �﮴﮲�﮵�﮳حة لعدم ك﮲�اءة ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة، ﮵�ح﮴�﮲�ظ م﮴�دمو ال﮲حدمات المال﮵�ة ﮳�﮶�ل﮶�﮵ى ﮴�﮵�مة الدوالر
﮲

م﮶�ال مں

 م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي
﮲

 أالسعار الرسم﮵�ة وأسعار السوق. ل﮴�د ��﮲ت ه﮲�اك دعوة مس﮴�مرة مں
﮲

أالمر﮵�ك﮵ى ﮳�س﮳�ب اال﮲ح﮴�ال﮲�ات ﮳�﮵�ں

 سعر السوق وسعر
﮲

و﮶سر��ٔها للوصول ٕالى أسعار أ﮲�﮲صل و��﮲ت و�الت أالمم الم﮴�حدة �﮲﮴ص﮲عط مع الحكومة ل﮴�﮲ص﮵�﮵�ق ال﮲�﮳حوة ﮳�﮵�ں

الصرف الرسم﮵ى. ل﮴�د أ�﮶ار ص﮲�دوق ال﮲�﮴�د الدول﮵ى وال﮳�﮲�ك الدول﮵ى م﮲حاوف ﮳�﮶سٔ�ن ال﮴�﮵�مة الم﮶سوهة للعملة المحل﮵�ة، كما أ�﮶ار

﮲
م﮲�﮴�دى الم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة ﮳�﮶سلك ﮳حماع﮵ى �﮲﮲�س ال﮴�لق، و��﮲ت ﮳حمع﮵�ة مصر﮲�﮵�﮵ى ﮳ح﮲�وب السودان �﮶﮴سارك المصر﮲�﮵�﮵�ں

 ﮲حالل الم﮲رادات و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر �﮴سو﮵�ة سوق الم﮴�اصة أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة الحال﮵�ة. المصدر: دراسة حالة ﮴�طر﮵�ة
﮲

لل﮴�د﮲حل ﮲�﮵ى السوق مں

 

 ﮵�ح﮴�اج ان ﮵�كون م﮶سموًال؟
﮲

مں

 ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع ﮴�﮲صا﮵�ا الس﮵�اسة المعرو﮲صة أعاله، ح﮵�ث �﮴﮴�طلب الم﮶ساركة
﮲

 الر�﮵ٔ�س﮵�﮵�ں
﮲

ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري هو أحد المساهم﮵�ں

ة الا﮴�﮴�صاد اللك﮵ى ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ﮴�﮲صا﮵�ا م﮶�ل
ٔ

 ﮴�﮳�ل ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة ل﮳�﮵�ى
﮲

﮲�﮵ى م﮶�ل هذه ال﮴�﮲صا﮵�ا ﮲�همًا ﮴�و﮵�ًا مں

 العام والس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة (﮳�ما ﮵�﮶سمل �﮲ظام سعر الصرف) واالع﮴�ماد على االس﮴�﮵�راد / ال﮴�صد﮵�ر (وهو ما ﮵�﮶س﮵�ر ٕالى
﮲

الد﮵�ں

ك﮵�﮲�﮵�ة �ٔ﮴��﮶ر أالسعار ﮲�﮵ى حالة ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة).

 المح﮴�مل أن ﮵�كون ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د ﮳�حا﮳حة ٔالن ﮵�﮴�وده ﮲�ر﮵�ق العمل ال﮴�طري وأن ﮵�﮴�طلب ال﮴�عاون مع ال﮳حهات ال﮲�اعلة
﮲

مں

أالك﮳�ر (ص﮲�دوق ال﮲�﮴�د الدول﮵ى وال﮳�﮲�ك الدول﮵ى) مع مراعاة اح﮴�﮵�ا﮳حات ال﮳حهات ال﮲�اعلة الص﮲ع﮵�رة وو﮲صعها

 ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات أ﮲حرى ﮴�د
﮲

 ال﮴�عامل م﮳�ا﮶سرة مع الحكومة ولكں
﮲

 الس﮵�ا﮴�ات مں
﮲

 الما�﮲حون ﮲�﮵ى العد﮵�د مں
﮲

س﮵�﮴�مكں

﮵�ع﮴�مدون على أالمم الم﮴�حدة أو ﮲ع﮵�رها لل﮴�﮵�ام ﮳�ذلك

﮲ح﮵�ارات ٕاعداد ال﮳�رامح�
 ﮲ح﮵�ارات ٕاعداد ال﮳�رامح� على ال﮲�حو ال﮴�ال﮵ى: الس﮵�﮲�ار﮵�و؛ الظروف المس﮳�﮴�ة؛ ما الذي ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ه؛ آال�﮶ار

﮲
﮵�﮴�م �﮲﮴�ظ﮵�م لك ﮲ح﮵�ار مں

 الم﮲حاطر) وآال�﮶ار الم﮴�ر�﮳﮴�ة على المس﮴�﮲�﮵�د. كما
﮲

الم﮴�ر�﮳﮴�ة على ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

هو مو﮲صح ﮲�﮵ى الرسم ال﮴�﮲حط﮵�ط﮵ى ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة ال﮴�سم 3 ج ﮲�ٕان ال﮴�ر�﮵﮴�ب الذي ﮵�﮴�م �﮴﮴�د﮵�م ﮲ح﮵�ارات ٕاعداد ال﮳�رامح� ﮲�﮵�ه مر�﮳﮴�ط ﮳�﮲حطورة

 ح﮵�ث ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة (أي أن ال﮲ح﮵�ار (أ) ﮴�د ﮵�كون أك﮶�ر ﮳حدوى ع﮲�دما ﮵�كون ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض
﮲

المو﮴�ف مں

﮴�﮵�مة العملة ل﮵�سا مر�﮲﮴�عان ﮳حًدا). ومع ذلك ال ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى اع﮴�﮳�ار هذا أمًرا ٕال﮲رام﮵�ًا وال ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى اع﮴�﮳�ار ال﮲ح﮵�ارات ﮴�ا�ٔمة ﮳�ذا�﮴ها.



i.ز﮵�ادة ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل

 دراسات الحالة. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ﮲�﮵ى زم﮳�ا﮳�وي "مع ٕاعادة
﮲

ل﮴�د ﮲طهرت مواءمة أالدوات والم﮴�ار﮳�ات ك﮴�علم أساس﮵ى مں

�﮴حول اال﮴�﮴�صاد للدوالر، ﮴�امت الم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة وأالمم الم﮴�حدة ﮳�﮴�ك﮵�﮵�ف ﮳�رام﮳حها ﮳�سرعات م﮲ح﮴�ل﮲�ة و﮳�اس﮴�﮲حدام

أسال﮵�ب م﮲ح﮴�ل﮲�ة. ﮵�ع﮴�﮳�ر الس﮵�اق ﮳�م﮶�ا﮳�ة محرك مهم ﮲�﮵ى �﮴حد﮵�د طر﮵�﮴�ة اال﮲ح﮴�﮵�ار وآل﮵�ة ال﮴�سل﮵�م. ومع ذلك، ﮴�د �﮴كون ه﮲�اك

 ٕاذا �﮴م �﮳﮴�س﮵�ط
﮲

 الطرق و﮲ح﮵�ارات ال﮴�سل﮵�م وم﮲را﮵�ا مهمة للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

م�سب ﮲�﮵ى الك﮲�اءة مر�﮳﮴�طة ﮳�﮳�عض ال﮴�﮲�س﮵�ق ﮳�﮵�ں

 �﮲﮴حط﮵�ط �﮲ظام ال﮴�سل﮵�م ﮳�ما ﮲�﮵ى
﮲

الم﮲�صات. س﮴�كون م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮲�﮵ى و﮲صع م﮶�ال﮵ى ﮲�﮵ى هذا الو﮴�ت ٕال﮳حراء �﮴مر﮵�ں

 ﮳�عد ذلك �﮴ح﮴�﮵�ق ﮲�رص ﮲ح﮲�ض �﮴�ل﮵�ف
﮲

ذلك م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة ل﮴�و﮳ح﮵�ه الو�الت الم﮲�﮲�ذة ﮳�﮶سلك أ﮲�﮲صل، و﮵�مكں

 ال﮲حدمات ﮳�ا�﮳﮴�اع �﮲هح� م﮲�سق
﮲

 ﮲حالل الم﮲�او﮲صة ال﮳حماع﮵�ة و�﮴حس﮵�ں
﮲

المعامالت مں

 

أ .ز﮵�ادة ال﮴�وة ال﮶سرأ�﮵�ة ﮳�العملة المحل﮵�ة

�﮴و﮴�ع اس﮴�﮴�رار / �﮴ذ﮳�ذب ال﮴�﮲ص﮲حم

العملة ال �﮲﮴�﮲ح﮲�ض ﮴�﮵�م﮴�ها ﮳�سرعة

الس﮵�﮲�ار﮵�و

ا وصلت �﮴لك﮲�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ٕالى ع﮴�﮳�ات محددة مس﮳�﮴�ً

 الحصول على �﮴مو﮵�ل ٕا﮲صا﮲�﮵ى
﮲

ه﮲�اك م﮳حال ﮲�﮵ى الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة ل﮲ر﮵�ادة ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل و / أو ﮵�مكں

 العملة الصع﮳�ة ٕالى العملة المحل﮵�ة ﮳�﮶سلك م﮴�كرر ﮳�ما ﮵�ك﮲�﮵ى
﮲

 للو�الت الم﮲�﮲�ذة �﮴حو﮵�ل أالموال مں
﮲

﮵�مكں

 آ�﮶ار االس﮴�هالك
﮲

لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں

الظروف المس﮳�﮴�ة

﮲ص﮳�ط ﮴�﮵�مة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا أو �﮴لك﮲�ة الع﮲�اصر ال﮴�طاع﮵�ة (على أساس مس﮴�مر) ﮳�ما ﮵�﮴�ما﮶سى مع ﮳�﮵�ا�﮲ات مرا﮴�﮳�ة

ا). ملحو﮲طة: عادًة ما ﮵�﮴�م حساب ﮴�﮵�مة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا (أو السوق (﮳�﮲�اًء على ع﮴�﮳�ات م﮴�﮲�ق عل﮵�ها مس﮳�﮴�ً

ا ﮳�العملة الصع﮳�ة (ا�﮲ظر ال﮲حطوة 2 أ أعاله)  ﮴�د �﮴كون أ﮵�﮲صً
﮲

الع﮲�اصر ال﮴�طاع﮵�ة) ﮳�العملة المحل﮵�ة ولكں

﮲ص﮳�ط ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل (على أساس م﮲�﮴�ظم) ﮳�﮲�اًء على ال﮴�لك﮲�ة المحد�﮶ة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا وأهداف ال﮳�ر�﮲امح�

 (مالحظة: ﮴�د �﮴ع﮲�﮵ى ﮴�﮵�ود الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة أن ال﮲ر﮵�ادة
﮲

الم﮴�صودة ﮳�ال﮴�﮲�س﮵�ق مع ﮳حم﮵�ع أصحاب المصلحة المع﮲�﮵�﮵�ں

 االح﮴�﮵�ا﮳حات والد﮲حل / المساعدة)
﮲

ل﮵�ست �﮲�﮵�ة لمعال﮳حة ال﮲�﮳حوة ﮳�﮵�ں

�ٔ﮴�ك﮵�د مو﮳حهات مرا﮳حعة اال�﮲﮲ح﮲�ا﮲صات أو االر�﮲﮴�اعات ال﮴�ال﮵�ة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا / اللك﮲�ة لل﮳�﮲�ود ال﮴�طاع﮵�ة و﮴�﮵�مة

ال﮴�حو﮵�ل (ملحو﮲طة: ﮵�﮳حب أن ﮵�ع﮴�مد هذا على �﮲﮲�س الحدود ال﮴�﮵ى �﮴م �﮴حد﮵�دها ﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة)

ما الذي ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ه؟

 ﮲حالل م�سب سعر الصرف
﮲

 �﮴مو﮵�لها مں
﮲

�﮴﮴�طلب أموال طوارئ أو م﮵�﮲را�﮵﮲�ة ٕا﮲صا﮲�﮵�ة و / أو ﮵�مكں

﮲
 و﮲ع﮵�ر المؤهل﮵�ں

﮲
﮵�﮴�طلب اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ا�﮴صال ﮴�و﮵�ة مع الس�ن المؤهل﮵�ں

﮲�﮵ى س﮵�اق أسعار الصرف الموازية، س﮴�ع﮴�مد ﮲�عال﮵�ة ال﮴�لك﮲�ة لهذا ال﮲�هح� على ا﮴�﮴�راب سعر الصرف الذي

 سعر الصرف الموازي
﮲

�﮴س﮴�﮲حدمه الو�لة مں

 الم﮲حاطر)
﮲

 ﮲�﮵ى الم﮳حال إال﮲�سا﮲�﮵ى (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ات ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

آال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على العامل﮵�ں



م﮶�ال على ز﮵�ادة ﮴�﮵�مة ﮴�حو﮵�ل ﮴�مو﮵�ل االد﮲حار ﮳�سعر الصرف ﮲�﮵ى ﮴�رك﮵�ا:

�﮴م �﮴﮴�س﮵�م الد﮲�عة إال﮲صا﮲�﮵�ة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ الم﮴�عل﮴�ة ﮳�كو﮲�﮵�د-19 وال﮴�﮵ى �﮳﮴�لغ 1000

 ﮳�﮴�﮵�مة 500 ل﮵�رة �﮴رك﮵�ة. �﮴م د﮲�ع الم﮳�لغ أالول ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة ح﮲ر﮵�ران 2020 وال﮶�ا�﮵﮲ى
﮲

 ﮳حد﮵�د�﮵﮴�ں
﮲

ل﮵�رة �﮴رك﮵�ة للك أسرة ٕالى ﮶سر﮵�ح﮴�﮵�ں

﮳�عد ﮶سهر. اس﮴�كملت هذه المد﮲�وعات دورة الد﮲�ع العاد﮵�ة ل﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ ال﮴�﮵ى �﮴و﮲�ر 120 ل﮵�رة

�﮴رك﮵�ة لل﮲�رد أو 600 ل﮵�رة �﮴رك﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮶سهر. ل﮴�د �ن اال�﮴حاد الدول﮵ى ل﮳حمع﮵�ات الصل﮵�ب أالحمر والهالل أالحمر ﮴�ادًرا على

�﮴﮴�د﮵�م مد﮲�وعات ٕا﮲صا﮲�﮵�ة ٕالى ٕا﮳حمال﮵ى عدد حاالت ﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ لحوال﮵ى 301,136 أسرة

ا �﮴﮲�﮵�﮳حة لمرو�﮲ة ٕا﮳حراءات (﮳�﮴�لك﮲�ة �﮴﮴�د﮵�ر﮵�ة 40 مل﮵�ون ﮵�ورو) و﮵�ر﮳حع ذلك ﮳ح﮲ر�﮵ٔ�ًا ٕالى م�سب أسعار الصرف الموا�﮵﮴�ة وأ﮵�﮲صً

�﮶﮴س﮲ع﮵�ل ﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ. ل﮴�د و﮲�ر ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة الل﮵�رة ال﮴�رك﮵�ة م﮴�ا﮳�ل ال﮵�ورو ﮳�عض الم﮳حال

 أالمر كذلك، ل�ن اال�﮴حاد الدول﮵ى ل﮳حمع﮵�ات الصل﮵�ب أالحمر والهالل أالحمر ﮴�د �﮲�ح لمواك﮳�ة
﮲

المال﮵ى ومع ذلك ﮲�لو لم ﮵�كں

�﮲هح� الحكومة ال﮴�رك﮵�ة.

المصدر: SPACE، كو﮲�﮵�د-19 و﮶س﮳�كة أالمان اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ﮲�﮵ى حاالت الطوارئ و﮳�رامح� ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة الم﮶سروطة لل﮴�عل﮵�م

(2021)

﮲
 ال﮲ر﮵�ادة ﮴�د ال �﮴كون �﮲�﮵�ة لسد ال﮲�﮳حوة ﮳�﮵�ں

﮲
س﮴�ؤدي ز﮵�ادة ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ٕالى ز﮵�ادة ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة لكں

االح﮴�﮵�ا﮳حات والد﮲حل / المساعدة، ﮲حاصة ٕاذا اس﮴�مرت أالسعار ﮳�االر�﮲﮴�اع

﮲
 و﮲ع﮵�ر المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮲
ال﮴�﮲ع﮵�﮵�رات ﮲�﮵ى ﮴�﮵�مة ال﮴�حويل ﮴�د �﮴س﮳�ب ار�﮳﮴�اً� للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 على
﮲

﮴�د ﮵�ؤ�﮶ر �﮴وا﮲�ر (أو عدم �﮴و﮲�ر) ال﮲�ٔ�ات المطلو﮳�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�وا﮲�ق مع ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل على ﮴�درة المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

ا ٕالى أزمة س﮵�ولة سحب الم﮳�لغ ﮳�ال�مل، ال س﮵�ما ٕاذا أدى االس﮴�هالك أ﮵�﮲صً

 ال﮳حهات
﮲

﮴�د �﮲﮴�﮶سٔ� م﮶سالك �﮴﮴�علق ﮳�عدم المساواة / ال﮴�ماسك اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ال س﮵�ما ٕاذا لم ﮵�﮴�م �﮲﮴�س﮵�ق ال﮲ر﮵�ادة ﮳�﮵�ں

﮲
 أن ﮵�ؤدي ذلك ٕالى �﮲﮴�او�﮴ات ﮳�﮵�ں

﮲
ال﮲�اعلة و / أو الو�الت ال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲�اوض ﮳�﮶سٔ�ن أسعار الصرف الم﮲ح﮴�ل﮲�ة. ﮵�مكں

 على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال
﮲

 والس�ن الم﮲ص﮵�﮲�﮵�ں
﮲

الال﮳حٔ�﮵�ں

اآال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على المس﮴�﮲�﮵�د

 ﮲حالل �﮴﮴�د﮵�م الم﮲�حة (أو
﮲

 ال﮴�عد﮵�ل المح﮴�مل لل﮲ح﮵�ار أعاله ﮴�﮵�ام ال﮳حهات الما�﮲حة ﮳�﮴�حمل م﮲حاطر �﮴حو﮵�ل العملة مں
﮲

﮴�د ﮵�﮴�﮲صمں

 أسعار �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵�ة
﮲

 للما�﮲ح االس﮴�﮲�ادة مں
﮲

 الم﮲�حة) ﮳�العملة المحل﮵�ة، و﮴�د ﮵�كون هذا م﮲�اس﮳�ًا ﮲�﮵ى س﮵�﮲�ار﮵�و ح﮵�ث ﮵�مكں
﮲

�﮲س﮳�ة مٔ�و﮵�ة مں

م﮴�ار�﮲ة ﮳�الو�لة الم﮲�﮲�ذة. ومع ذلك، ﮲�هذه ل﮵�ست ممارسة ﮶سا�ٔعة حال﮵�ًا.

ii.�﮳﮴حم﮵�ع المساعدات ل﮴�حو﮵�الت أ﮴�ل

 المساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة ك﮴�حو﮵�ل واحد ﮲�﮵ى و﮴�ت الدورة أالولى (أي
﮲

 أو أك﮶�ر مں
﮲

 ﮲حالل �﮴﮴�د﮵�م ﮳حول﮴�﮵�ں
﮲

هذا ﮵�ع﮲�﮵ى �﮴﮴�د﮵�م المساعدة مں

﮴�﮳�ل أن �﮲﮴�﮲ح﮲�ض ﮴�﮵�مة المساعدة أك﮶�ر).

 ﮲حالل �﮳﮴حم﮵�ع الحواالت 
﮲

 �﮴ح﮴�﮵�ق أهداف ال﮳�ر�﮲امح� ﮳�ٔ�مان مں
﮲

 الممكں
﮲

ال ﮵�﮲رال مں

 ﮶سراء السلع الم﮴�علقة ﮳�ٔ�هداف ال﮳�ر�﮲امح� ﮳�كم﮵�ات ك﮳�﮵�رة و﮵�مك﮲�هم �﮴﮲�لها و�﮲﮴ح﮲ر﮵�﮲�ها ﮳�ٔ�مان
﮲

 للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

﮵�مكں

 م﮲حاطر
﮲

﮳�مرور الو﮴�ت دون ال﮴�ٔ��﮵﮶�ر على الظروف المع﮵�﮶س﮵�ة لٔالسر ود﮵�﮲�ام﮵�ك﮵�ات الطا﮴�ة أو ﮳حذب الم﮲ر﮵�د مں

الحما﮵�ة

الظروف المس﮳�﮴�ة

 م﮴�ا﮳�ل االس﮴�مرار ﮲�﮵ى �﮴ل﮴�﮵ى المساعدة الم﮲�﮴�ظمة مع
﮲

 أن هذا هو ال﮲ح﮵�ار الم﮲�﮲صل للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

ال﮴�ٔ�كد مں

مالحظة الم﮲حاطر المو�﮶قة أد�﮲اه

 �﮴كرار هذا عدة مرات ﮲حالل ال﮳�ر�﮲امح� على
﮲

 المساعدة كحوالة واحدة، و﮵�مكں
﮲

�﮴حو﮵�ل ﮳حولة واحدة أو أك﮶�ر مں

 المح﮴�مل أن �﮲﮴�﮲ح﮲�ض ٕاذا اس﮴�مرت أالسعار ﮳�االر�﮲﮴�اع
﮲

 أن ال﮲�عال﮵�ة مں
﮲

الر﮲عم مں

ما الذي ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ه؟



 ال﮲�﮴�د)
﮲

 (﮲�﮵ى حالة حمل كم﮵�ات أك﮳�ر مں
﮲

�﮴حذ﮵�ر! ﮵�﮳حب �﮴﮴�﮵�﮵�م ورصد الم﮲حاطر ال﮴�﮵ى �﮴هدد سالمة المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 (للسلع الم﮶س﮴�راة) ﮳�﮶سلك م﮲�ه﮳ح﮵ى
﮲

وال﮲�﮴�ل وال﮴�﮲ح﮲ر﮵�ں

﮲
﮵�﮴�طلب هذا ال﮲�هح� اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ىة ا�﮴صال ﮴�و﮵�ة ل﮶سرح أالساس الم﮲�ط﮴�﮵ى ل﮴�حو﮵�ل أك﮳�ر و�﮴وع﮵�ة المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

الس﮴�﮲حدام المساعدة ٔالهداف ال﮳�ر�﮲امح� أالول﮵�ة

�﮳﮴ح﮲�ب اس﮴�﮲حدام ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ٔ�ساس م﮲�ط﮴�﮵ى لحصص م﮲ردو﮳حة للمساعدة ال﮲عذا�﮵ٔ�ة

 ﮲�﮵ى الم﮳حال إال﮲�سا﮲�﮵ى (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ﮴�﮲ح﮲�﮵�ف الم﮲حاطر)
﮲

آال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على العامل﮵�ں

، ح﮵�ث ﮵�﮳حب أن ﮵�ؤ﮲حذ ﮲�﮵ى االع﮴�﮳�ار ﮲�﮴�ط ٕاذا ��﮲ت لد﮵�هم
﮲

﮵�ٔ��﮵﮴ى هذا ال﮲ح﮵�ار مع م﮲حاطر ك﮳�﮵�رة للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 ال﮳�﮲صا�ٔع ﮳�ٔ�مان ﮴�﮳�ل أن �﮲﮴�﮲ح﮲�ض ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة
﮲

ال﮴�درة على ال﮶سراء ﮳�كم﮵�ات ك﮳�﮵�رة و�﮲﮴ح﮲ر﮵�ں

 سلع االح﮴�﮵�ا﮳حات
﮲

﮴�د ﮵�ؤدي ٕالى ار�﮲﮴�اع الطلب ﮲�﮵ى أسعار السوق ٕاذا �ن ال﮲�اس ﮵�حاولون ﮶سراء عدة أ﮶سهر مں

 �﮴وز﮵�ع الم﮶س﮴�ر﮵�ات
﮲

أالساس﮵�ة لكها ﮲�﮵ى �﮲﮲�س الو﮴�ت ﮳�دًال مں

﮴�د �﮴حدث آ�﮶ار سل﮳�﮵�ة ﮲ع﮵�ر م﮴�صودة على ال﮴�ماسك اال﮳ح﮴�ماع﮵ى ٕاذا �﮴ل﮴�ت ﮳�عض الم﮳حموعات �﮴حو﮵�ًال أعلى ﮳�ك﮶�﮵�ر

﮲�﮵ى ال﮴�﮵�مة مما ﮵�﮴�ل﮴�اه آال﮲حرون

 �﮴﮲�ود ال﮶س﮴�اء
﮲

﮴�د ﮵�ؤدي ذلك ٕالى م﮲حاطر أك﮳�ر، على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ﮴�د ﮵�ؤدي �﮴ل﮴�﮵ى ما ﮵�عادل �﮶ال�﮶ة أ﮶سهر مں

(للو﮴�ود) ﮴�﮳�ل ﮳�دا﮵�ة ﮲�صل ال﮶س﮴�اء ٕالى ز﮵�ادة م﮲حاطر الحر﮵�ق دا﮲حل الم﮲�﮲رل

آال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على المس﮴�﮲�﮵�د

 المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕالى ﮴�سأ�م ال﮴�﮵�مة أو السلع
﮲

ب.اال﮲�﮴�﮴�ال مں

ال﮴�﮲ص﮲حم آ﮲حذ ﮲�﮵ى االر�﮲﮴�اع

 ل﮵�س ﮳�سرعة ك﮳�﮵�رة)
﮲

العملة آ﮲حذة ﮲�﮵ى اال�﮲﮲ح﮲�اض (ولكں

أدى ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة ٕالى ﮴�﮵�ود الس﮵�ولة ﮳�العملة المحل﮵�ة

الس﮵�﮲�ار﮵�و

 ال﮲�اح﮵�ة ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل﮵�ة �﮴حو﮵�ل ﮳�عض أو �مل المساعدة ٕالى أن �﮴كون ﮴�ا�ٔمة على ال﮴�سا�ٔم (مع
﮲

 الم﮳حدي مں
﮲

مں

 ال ﮵�﮲�اسب ال﮳�عض آال﮲حر م﮶�ل إال﮵�﮳حار)
﮲

مالحظة أن هذا ﮴�د ﮵�كون م﮲�اس﮳�ًا ل﮳�عض أ�﮲واع ال﮲�﮲�﮴�ات ولكں

،  ال﮲�﮴�د ﮲�﮵ى �﮴ل﮳�﮵�ة أهداف ال﮳�ر�﮲امح�
﮲

 ح﮵�ث ال﮴�لك﮲�ة مں
﮲

 أن �﮴كون أك﮶�ر ﮲�عال﮵�ة مں
﮲

�﮴ظهر ال﮴�حل﮵�الت أن ال﮴�سا�ٔم ﮵�مكں

 ﮵�مك﮲�هم الوصول ٕالى أسعار الصرف ال﮴�﮲�﮲ص﮵�ل﮵�ة م﮴�ار�﮲ة ﮳�م﮴�دم﮵ى
﮲

و﮴�د ﮵�﮶سمل ذلك م﮲رودي ال﮴�سا�ٔم إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة الذ﮵�ں

﮲
ال﮲حدمات المال﮵�ة آال﮲حر﮵�ں

﮵�﮲�﮴�رض هذا أن ال﮴�﮳حار ﮵�﮴�حملون م﮲حاطر سعر الصرف، ح﮵�ث أن ال﮲ح﮵�ارات ال﮴�عا﮴�د﮵�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ه﮵ى: الد﮲�ع ﮳�العملة

الصع﮳�ة ﮳�﮲�اًء على سعر الصرف المحدد (والذي ﮴�د ﮵�﮴�﮲ع﮵�ر ﮳�مرور الو﮴�ت) أو الد﮲�ع ﮳�العملة المحل﮵�ة

الظروف المس﮳�﮴�ة

 �﮴﮴�ل﮳�ات أالسعار (مع
﮲

 لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

 الو�لة إال�﮲سا�﮵﮲�ة وال﮴�﮳حار الم﮴�عا﮴�د﮵�ں
﮲

اال�﮲﮴�اق على أالسعار المحددة ﮳�﮵�ں

مالحظة أ�﮲ه ﮳�ال﮲�س﮳�ة ل﮴�سا�ٔم ال﮴�﮵�مة ﮵�﮳حب أن �﮴كون ﮴�ا�ٔمة أالسعار هذه ﮶ساملة) واال�﮲﮴�اق على أالساس الذي

س﮴�﮴�م مرا﮳حع﮴�ه

ٕا﮳حراء مرا﮴�﮳�ة م﮴�كررة لٔالسعار ل﮴�و﮳ح﮵�ه ﮴�﮵�مة ال﮴�س﮵�مة ول﮲صمان عدم ار�﮲﮴�اع أالسعار للحصول على ﮴�سا�ٔم ال﮴�﮵�مة

﮲�﮵ى حالة الد﮲�ع لل﮴�﮳حار ﮳�العملة الصع﮳�ة، ﮶س﮳حعهم على عرض أسعار الصرف ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ومون ﮳�﮴�سع﮵�ر السلع ﮳�ها

 مالحظة أن
﮲

ا ل﮴�﮴�ل﮳�ات أسعار الصرف) على الر﮲عم مں  أن �﮴﮴�﮲ع﮵�ر عدة مرات و﮲�﮴�ً
﮲

(�﮲ظًرا ٔالن أسعار السلع ﮵�مكں

هذا ﮴�د ﮵�كون ﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى ﮲�﮵ى ﮳�عض الس﮵�ا﮴�ات

ما الذي ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ه؟



 المرو�﮲ة ل﮲ص﮳�ط ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل
﮲

ا م﮲ر﮵�ًدا مں  أن �﮴و﮲�ر أ﮵�﮲صً
﮲

﮲صع ﮲�﮵ى اع﮴�﮳�ارك أن أ�﮲ظمة ال﮴�سا�ٔم إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة ﮵�مكں

لل﮴�سا�ٔم (﮳�ما ﮵�﮴�ما﮶سى مع ال﮴�﮲ص﮲حم و�﮲﮴ع﮵�ر أسعار الصرف) م﮴�ار�﮲ة ﮳�ال﮴�سا�ٔم الور﮴�﮵�ة وال﮴�﮵ى ﮲عال﮳�ًا ما �ُ﮴ط﮳�ع ال﮲�ٔ�ات

ا ﮴�﮳�ل ال﮴�وز﮵�ع ﮳�ٔ�﮶سهر المحددة لها مس﮳�﮴�ً

 �﮴و﮲�﮵�ر ﮲ح﮵�ار اس﮴�رداد ال﮲�﮴�ود - ٕاذا ��﮲ت لد﮵�هم
﮲

 للم﮴�داول﮵�ں
﮲

 ح﮵�ث ﮵�مكں
﮲

﮲صع ﮲�﮵ى اع﮴�﮳�ارك ٕا�﮶﮲ساء �﮲موذج ه﮳ح﮵�ں

الس﮵�ولة ال�﮲�﮵�ة

 و﮲صمان ﮴�﮵�مة رأس مالهم
﮲

 على ٕاعادة �﮲﮴ح﮲ر﮵�ں
﮲

�﮴ح﮴�اج ٕالى اع﮴�﮳�ار ك﮵�﮲�﮵�ة �ٔ﮴��﮵﮶�ر ﮴�﮵�مة ال﮴�سا�ٔم على ﮴�درة ال﮳�ا�ٔع﮵�ں

،
﮲

 أن ال﮲�هح� ﮵�﮲ح﮲�ف ال﮲حسا�ٔر المح﮴�ملة للم﮴�داول﮵�ں
﮲

﮳�م﮳حرد اس﮴�﮳�دال ال﮴�سا�ٔم ال﮴�﮵ى ﮴�اموا ﮳�اس﮴�ردادها وال﮴�ٔ�كد مں

﮲
ح﮵�ث ﮵�﮳حب أال �﮶﮴�﮳�ط ال﮶سروط ال﮴�عا﮴�د﮵�ة م﮶ساركة الم﮴�داول﮵�ں

 المح﮴�مل أن �﮲﮴�طوي ال﮴�سا�ٔم على عبء ٕاداري و�﮶﮴س﮲ع﮵�ل﮵ى أك﮳�ر
﮲

مں

 أن �﮴سهل العمل﮵�ات ﮲ع﮵�ر ال﮲�﮴�د﮵�ة. ه﮲�اك
﮲

﮴�د �﮴كون هذه ﮲�رصة ل﮴�وس﮵�ع اس﮴�﮲حدام الحلول الر﮴�م﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮵�مكں

(RedRose م﮶�ل) اع﮴�﮳�ار ٕا﮲صا﮲�﮵ى ﮴�د ﮵�كون ممك﮲�ًا ﮲�﮵ى ﮳�عض الس﮵�ا﮴�ات أال وهو اس﮴�﮲حدام آل﮵�ات ال﮴�حو﮵�ل الدول﮵�ة

 ﮲حالل أال�﮲ظمة الم﮲عل﮴�ة ال﮴�ا�ٔمة على ال﮳�طا﮴�ة 
﮲

 ال﮲حارج مں
﮲

ل﮴�حو﮵�ل أالموال مں

 الم﮲حاطر)
﮲

 ﮲�﮵ى الم﮳حال إال﮲�سا﮲�﮵ى (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ات ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

آال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على العامل﮵�ں

م﮶�ال على ﮴�﮲�﮲ص﮵�ل ال﮴�سأ�م على ال﮲�﮴�د ﮲�﮵ى ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا:

ل﮴�د و﮳حد �﮴حل﮵�ل Ground Truth Solutions أن م﮴�ل﮴�﮵ى المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮵�﮶سعرون على ما ﮵�﮳�دو ﮳�ٔ�ع﮳�اء �﮲﮴ع﮵�رات أالسعار أك﮶�ر

 المرو�﮲ة ﮲�﮵ى موا﮳حهة صدمات السوق. مع ﮳�رامح� ال﮴�سا�ٔم المس﮴�﮲�دة ٕالى
﮲

 ﮵�﮴�م﮴�عون ﮳�﮴�در أك﮳�ر مں
﮲

 م﮴�ل﮴�﮵ى ال﮴�سا�ٔم الذ﮵�ں
﮲

مں

 �﮴﮲�ل أي �﮲﮴ع﮵�﮵�رات ﮲�﮵ى سعر السوق
﮲

 مما ﮵�ع﮲�﮵ى أ�﮲ه ال ﮵�مكں
﮲

ا مع ال﮳�ا�ٔع﮵�ں السلع أو ال﮴�﮵�مة ﮵�﮴�م اال�﮲﮴�اق على أسعار السلع مس﮳�﮴�ً

﮲
ٕالى مس﮴�لم﮵ى ال﮴�سا�ٔم. ﮲�﮵ى الم﮴�ا﮳�ل، ﮵�﮶س﮴�ري المس﮴�لمون ال﮲�﮴�د﮵�ون ﮲�﮵ى السوق الم﮲�﮴�وحة و﮳�ال﮴�ال﮵ى ﮵�﮳حب عل﮵�هم ال﮴�﮲�ازل عں

 ﮵�﮴�ل﮴�ون ال﮲�﮴�د هم أك﮶�ر عر﮲صة
﮲

كم﮵�ة أو ﮳حودة السلع ع﮲�دما �﮴ر�﮲﮴�ع أالسعار. ﮲�﮵ى الوا﮴�ع، ل﮴�د و﮳حد �﮴حل﮵�ل﮲�ا أن أال﮶س﮲حاص الذ﮵�ں

Ground Truth :﮵�﮴�ل﮴�ون ال﮴�سا�ٔم. المصدر 
﮲

 �﮲﮴�﮲ص﮵�لهم للمساعدات الع﮵�﮲�﮵�ة (6 �﮴﮲�اط مٔ�و﮵�ة) م﮴�ار�﮲ة ﮳�ٔ�ولٔ�ك الذ﮵�ں
﮲

لل﮴�ع﮳�﮵�ر عں

Solutions ، مؤ﮶سر ال﮲�﮴�د ﮲�﮵ى �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا (2020)

س﮵�﮴�م ت﮴�﮵�﮵�د ا﮲ح﮴�﮵�ار المس﮴�لم - ال س﮵�ما مع ﮴�س﮵�مة السلع

 ﮴�درة المس﮴�لم على الع﮶�ور على سلع / ﮲حدمات ﮳�سعر سوق
﮲

ٕاذا �﮴م ت﮴�د﮵�م ﮴�س﮵�مة ﮴�﮵�مة، ﮲�﮴�د ﮵�حد ذلك مں

﮲
 عدد م﮲ح﮲�ض مں

﮲
�﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵ى (﮲�﮵ى س﮵�اق أسعار صرف مواز﮵�ة م﮴�عددة) �﮲ظًرا ٔال�﮲ها �﮴﮴�﮴�صر على ال﮶سراء مں

﮲
الم﮴�داول﮵�ں

اآال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على المس﮴�﮲�﮵�د

 أزمة الس﮵�ولة ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا:
﮲

 لل﮲�﮴�د / ال﮴�س﮵�مة لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

م﮶�ال على ﮲�موذج ه﮳ح﮵�ں

 ال﮲ح﮵�ارات ٕالدارة ﮴�﮲صا﮵�ا الس﮵�ولة، ح﮵�ث
﮲

ل﮴�د و﮳حدت م﮲�ظمة GOAL ﮲�﮵ى سور﮵�ا أن �﮲ظام ال﮴�سا�ٔم إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة ﮵�﮴�دم الم﮲ر﮵�د مں

 الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى، ﮵�﮴�م �﮴وز﮵�ع
﮲

 ﮴�سا�ٔم ال﮴�﮵�مة والمساعدات ال﮲�﮴�د﮵�ة. �﮲ظًرا لم﮶س�ت �﮴و﮲�ر ﮲�ٔ�ات مع﮵�﮲�ة مں
﮲

﮵�﮳حمع ﮳�ر�﮲ام﮳حهم ﮳�﮵�ں

 ﮲�﮵ى و﮴�ت واحد على أالسر، ح﮵�ث �﮴س﮴�﮲�د ال﮴�﮵�مة ٕالى عدد أال﮶س﮲حاص للك أسرة، لذلك ﮲�﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ٕا﮳حراء ال﮴�وز﮵�عات
﮲

﮶سهر﮵�ں

ا ﮳�﮴�عد﮵�ل �﮲س﮳�ة ال﮲�﮴�د م﮴�ا﮳�ل ﮴�س﮵�مة ال﮴�﮵�مة ل﮴�﮴�ما﮶سى مع حالة الس﮵�ولة. ٕا�﮲هم ﮵�﮴�دمون لٔالسر ور﮴�ة ﮳�﮴�﮵�مة الم﮲ردو﮳حة؛ ﮴�اموا أ﮵�﮲صً

100 دوالر أمر﮵�ك﮵ى وال﮳�﮴�﮵�ة ك﮴�س﮵�مة ٕالك﮴�رو�﮵﮲�ة. المصدر: GOAL سور﮵�ا



م﮶�ال على اس﮴�﮲حدام ال﮴�سأ�م إاللك﮴�رو﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى زم﮳�ا﮳�وي:

 اس﮴�رداد ﮴�س﮵�مة
﮲

 ﮲حالل م﮲�صة ال﮴�سا�ٔم إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة RedRose، ح﮵�ث ﮵�مكں
﮲

�﮴﮴�دم Dan Church Aid  المساعدة مں

 ﮲حالل ع﮴�ود م﮳�رمة مع DCA ﮳�﮲�اًء
﮲

RedRose إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع م﮲�ا﮲�ذ ال﮳�﮵�ع ﮳�ال﮴�﮳ح﮲ر�ٔة الك﮳�﮵�رة و﮳�عض الم﮴�ا﮳حر المحل﮵�ة مں

على سعر �﮲﮴�﮲ص﮵�ل﮵ى م﮴�﮲�ق عل﮵�ه. ﮵�﮴�دم ك﮳�ار �﮳﮴حار ال﮴�﮳ح﮲ر�ٔة المواد ال﮲عذا�﮵ٔ�ة والمواد أالساس﮵�ة ﮲ع﮵�ر ال﮲عذا�﮵ٔ�ة وال﮲صرور﮵�ات الم﮲�﮲رل﮵�ة

 ح﮵�ث ﮲ح﮵�ارات إال�﮲﮲�اق، و﮴�د �﮴م �﮴حد﮵�د هذا على أ�﮲ه الطر﮵�﮴�ة أالك﮶�ر
﮲

أال﮲حرى مما ﮵�﮳حعل ال﮴�سا�ٔم إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة أ﮴�ل �﮴﮴�﮵�﮵�ًدا مں

 ال﮴�حد﮵�ات ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك:
﮲

﮲�عال﮵�ة ﮲�﮵ى الس﮵�اق اال﮴�﮴�صادي الحال﮵ى ﮲�﮵ى زم﮳�ا﮳�وي. �﮴م﮶�ل ﮳حم﮵�ع أالسال﮵�ب أال﮲حرى حال﮵�ًا العد﮵�د مں

�﮴﮴�لب الس﮵�اسات ال﮴�﮵ى �﮴ؤ�﮶ر على ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ال﮲�عال على المدى الطو﮵�ل، وال﮴�ٓ�لك ﮳�س﮳�ب ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط، و﮲حطر ال﮲�﮶سل ﮲�﮵ى

الوصول ٕالى السلع، و﮲حطر ال﮲�﮶سل ﮲�﮵ى الحصول على ال﮲�﮴�د ﮳�س﮳�ب �﮴حد﮵�ات الس﮵�ولة. �﮴واصل DCA مرا﮴�﮳�ة ﮳حدوى الطرق

أال﮲حرى ولد﮵�ها ع﮴�ود سار﮵�ة للسماح ﮳�﮴�﮲ع﮵�﮵�ر مرن. المصدر: DCA، ﮶س﮳�اط 2021

 ﮳�العملة الصع﮳�ة
﮲

ت.مساعدة ال﮴�حو﮵�ل للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

حالة ال﮴�﮲ص﮲حم المر�﮲﮴�ع أو الم﮲�رط

العملة ﮲�﮵ى ا�﮲﮲ح﮲�اض مستمر

الس﮵�﮲�ار﮵�و

﮵�﮴�م مرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�العملة الصع﮳�ة (﮳�﮶سلك م﮶�ال﮵ى) و / أو �﮴حو﮵�لها ٕالى العملة المحل﮵�ة ﮳�اس﮴�﮲حدام سعر

السوق

 و / أو
﮲

 ﮴�﮳�ل الس�ن المستهد﮲�﮵�ں
﮲

 سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�العملة الصع﮳�ة مں
﮲

 ﮶سراء السلع وال﮲حدمات ﮲صمں
﮲

﮵�مكں

﮵�﮴�م﮴�ع الس�ن المس﮴�هد﮲�ون ﮳�سهولة الوصول ٕالى مو﮲�ري ﮲حدمات صرف العمالت

 للو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة الوصول ﮳�﮶سلك ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى ٕالى العمالت الصع﮳�ة و�﮴وز﮵�عها أو ه﮲�اك م﮳حال ل﮴�ٔ�﮵�﮵�د ذلك
﮲

﮵�مكں

 ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع الموا﮴�ع المس﮴�هد﮲�ة ح﮴�ى
﮲

�﮴و﮳حد س﮵�ولة �﮲�﮵�ة ﮳�العملة الصع﮳�ة ﮳�﮲�ٔ�ات ص﮲ع﮵�رة ﮳�ما ﮵�ك﮲�﮵ى للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 سحب اس﮴�ح﮴�ا﮴�ا�﮴هم ﮳�ال�مل
﮲

﮵�﮴�مك﮲�وا مں

الظروف المس﮳�﮴�ة

 ل﮴�﮴�﮵�﮵�م ال﮴�﮲�﮲ص﮵�الت والم﮲حاطر ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮴صورات السالمة / أالمان
﮲

ٕا﮳حراء اس﮴�﮶سارة ﮶ساملة مع المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�ال﮴�عامل مع عمالت مع﮵�﮲�ة / حملها وك﮵�ف س﮵�ؤ�﮶ر �﮴ل﮴�﮵ى المساعدة ﮳�عمالت م﮲ح﮴�ل﮲�ة على ﮴�درة

 على الوصول ٕالى اال�﮴ٔ�مان وسداد الد﮵�ون
﮲

المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

 ﮲حالل
﮲

�ٔ﮴�ك﮵�د م﮶سروع﮵�ة و﮳حدوى �﮴﮴�د﮵�م المساعدة ﮳�العملة الصع﮳�ة (مع مالحظة أن ذلك ﮴�د ﮵�كون ممك﮲�ًا مں

 ل﮵�س ﮲ع﮵�رها) 
﮲

﮳�عض المؤسسات وآالل﮵�ات المال﮵�ة م﮶�ل ال﮲�﮴�ود إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة ولكں

 الوصول ٕالى العمالت الصع﮳�ة و�﮴وز﮵�عها
﮲

 الو�الت إال�﮲سا�﮵﮲�ة (وال س﮵�ما الم﮲�ظمات الدول﮵�ة) مں
﮲

ٕاذا لم �﮴﮴�مكں

﮳�﮶سلك ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى ﮲�﮲�كر ﮲�﮵ى ال﮴�ٔ�﮵�﮵�د ال﮳حماع﮵ى �﮳﮴حاه الحكومة ﮳�﮶سٔ�ن هذه المسٔ�لة (ا�﮲ظر ﮲ح﮵�ار الس﮵�اسة وال﮴�ٔ�﮵�﮵�د) 

﮲ص﮳�ط ال﮴�حو﮵�ل ﮳�العملة الصع﮳�ة ﮳�﮲�اًء على سعر السوق السا�ٔد ﮲�﮵ى موا﮴�ع ال﮳�ر�﮲امح�

 لد﮵�هم ال﮴�درة والوصول لل﮴�﮵�ام ﮳�ذلك ﮳�ال﮲�ٔ�ات المطلو﮳�ة
﮲

�﮴حد﮵�د م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة الذ﮵�ں

 م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة والم﮲�ظمات لصرف العملة الصع﮳�ة ﮲�﮵ى الو﮴�ت
﮲

﮲صمان ٕا﮳�رام ع﮴�ود مل﮲رمة ﮴�ا�﮲و�ً﮲ا ﮳�﮵�ں

 م﮴�دم ﮲حدمة واحد
﮲

الم﮲�اسب ﮳�اس﮴�﮲حدام أك﮶�ر مں

اس﮴�ك﮶ساف ﮲ح﮵�ار ٕاطار ا�﮲﮴�اق م﮴�﮳حا�﮲س مع م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة ﮳�﮶سٔ�ن صرف المساعدات ﮳�الدوالر

ما الذي ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ه؟



�﮴حد﮵�د ﮴�﮵�مة �﮴حو﮵�ل واحدة (أو م﮴�عددة) ﮳�العملة الصع﮳�ة. ٕاذا لم �﮴﮴�م ﮳�ال﮲�عل مرا﮴�﮳�ة سلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�العملة

 �﮴ار﮵�﮲ح ال﮴�وز﮵�ع) و�﮴حو﮵�لها
﮲

 مں
﮲

 ﮴�﮵�مة ال﮴�حو﮵�ل ﮳�العملة المحل﮵�ة (﮲�﮵ى أ﮴�رب و﮴�ت ممكں
﮲

الصع﮳�ة، ﮲�س﮵�ل﮲رم �﮴ع﮵�﮵�ں

﮲
ٕالى العملة الصع﮳�ة ﮳�اس﮴�﮲حدام سعر الصرف الذي �﮴حدده ﮳�ورصة السوق المواز﮵�ة و�﮴﮴�﮵�﮵�مه. ﮴�د ﮵�﮴�م إال﮳�الغ عں

 ﮲حالل المرا﮴�﮳�ة المس﮴�مرة لسلة إال�﮲﮲�اق الد�﮵﮲�ا ﮳�العملة المحل﮵�ة و�﮴طور
﮲

�﮴عد﮵�ل ﮴�﮵�م ال﮴�حو﮵�ل ﮳�العملة الصع﮳�ة مں

سعر الصرف ﮲ع﮵�ر الرسم﮵ى

﮲صمان الس﮵�ولة وال﮲�ظر ﮲�﮵ى �﮴وا﮲�ر ال﮲�ٔ�ات (الص﮲ع﮵�رة) المطلو﮳�ة

 ح﮵�ث ﮵�﮴�م ال﮴�حو﮵�ل ﮳�العملة الصع﮳�ة ل﮳�عض ال﮴�طاعات /
﮲

ا اع﮴�﮳�ار �﮲هح� ه﮳ح﮵�ں  أ﮵�﮲صً
﮲

 ال﮲�اح﮵�ة ال﮲�ظر﮵�ة، ﮵�مكں
﮲

مں

﮲
 ل﮵�س لٓال﮲حر﮵�ں

﮲
 المر﮳حح أن �﮴كون ال﮲�﮲�﮴�ات ﮳�العملة الصع﮳�ة) ولكں

﮲
أالهداف (ح﮵�ث مں

م﮶�ال على ا﮲ح﮴�﮵�ار آل﮵�ة ال﮴�سل﮵�م ل﮴�﮴�د﮵�م المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى ﮲�﮲�﮲رو﮵�ال:

﮲
طور ﮲�ر﮵�ق عمل م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮲�﮵ى ﮲�﮲�﮲رو﮵�ال �﮴حل﮵�ل �﮴﮲�اط ال﮴�وة وال﮲صعف وال﮲�رص والمهددات وحدد العد﮵�د مں

 آل﮵�ات ال﮴�حو﮵�ل الـ 14 حددت الم﮳حموعة �﮴حو﮵�الت الحسا﮳�ات المصر﮲�﮵�ة وو�ء صرف
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

آل﮵�ات ال﮲�﮴�ل الواعدة؛ ومں

العمالت والعمالت الم﮶س﮲�رة وآل﮵�ات ال﮲�﮴�د وال﮴�سا�ٔم الر﮴�م﮵�ة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ال﮴�﮵ى �﮴دعمها ال﮶سر�ت م﮴�عددة ال﮳ح﮲�س﮵�ات. ﮵�عد �﮴حد﮵�د

 �﮴﮲�طة ال﮶سراء أمًرا أساس﮵�ًا لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف
﮲

آل﮵�ات ال﮴�حو﮵�ل الوط﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴ح﮴�﮲�ظ ﮳�حسا﮳�ات ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮴�ر﮵�﮳�ة ﮴�در إالم�ن مں

 أن
﮲

 ﮲حالل ال﮳�طا﮴�ات ال﮴�﮵ى �﮴حمل ال﮴�﮵�مة ﮳�الدوالر، و﮵�مكں
﮲

 آ�﮶ار ال﮴�﮲ص﮲حم الم﮲�رط، ح﮵�ث �﮴سمح هذه ﮳�ال﮴�حو﮵�الت ال﮲�﮴�د﮵�ة مں
﮲

مں

 ال﮴�وة ال﮶سرا�﮵ٔ�ة للعملة الصع﮳�ة طالما ﮵�﮴�م �﮴حو﮵�ل أالموال ﮳�العملة
﮲

�﮴ساعد هذه أالدوات المال﮵�ة ﮲�﮵ى االح﮴�﮲�اظ ﮳�﮴�در ك﮳�﮵�ر مں

المحل﮵�ة ٕالى ال﮴�﮳حار ﮲�﮵ى و﮴�ت ال﮶سراء:

المصدر: ﮶سراكة ال﮴�علم ال﮲�﮴�دي، �﮴﮲�ا�ٔح� مهمة �﮴حد﮵�د ال﮲�طاق ل﮲�﮲�﮲رو﮵�ال (2020)

 �﮲﮴�ا﮴�م ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة
﮲

 أن ﮵�﮴�وض الس﮵�اسة ال﮲�﮴�د﮵�ة للحكومة الم﮲ص﮵�﮲�ة و﮵�﮲ر﮵�د مں
﮲

﮵�مكں

م﮲حاطر السمعة المر�﮳﮴�طة ﮳�عدم ٕا﮲ص﮲�اء الطا﮳�ع الرسم﮵ى وال﮴�ٔ�ه﮵�ل اال﮳ح﮴�ماع﮵ى الم﮲�اسب ل﮴�رار ال﮴�حو﮵�ل للدولار

للسلطات الم﮲ح﮴�صة والوزارات ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ﮵�ة

﮴�د ﮵�﮶سلك م﮲حاطر ﮲ع﮵�ر م﮴�﮲�اس﮳�ة على ال﮳حهات ال﮲�اعلة المحل﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�د ال ﮵�كون لد﮵�ها ﮲ح﮵�ار ال﮴�حو﮵�ل للدوالر.

 مما
﮲

﮲حطر و﮳حود �﮲ظام مساعدة �﮲﮶�ا�﮵ٔى المس﮴�وى ﮲�﮵ى س﮵�اق ا�﮲ح﮵�از �﮴صور المساعدات إال�﮲سا�﮵﮲�ة �﮳﮴حاه الال﮳حٔ�﮵�ں

﮵�ؤدي ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م ال﮴�و�﮴رات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة و�﮶﮴سك﮵�ل م﮲حاطر على السمعة والسالمة على ال﮳حهات ال﮲�اعلة إال�﮲سا�﮵﮲�ة

ومو﮲ط﮲�﮵�ها

﮲
�﮳﮴ح﮲�ب �﮳﮴حم﮵�ع أالسر مًعا ل﮴�ل﮴�﮵ى ﮲�ٔ�ات أك﮳�ر ﮳�العملة الصع﮳�ة. �ُ﮴ظهر أالدلة ال﮴�صص﮵�ة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال مں

﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا) أن هذا ﮴�د ﮲حلق م﮶سالك حما﮵�ة و�﮲﮲راع دا﮲حل أالسرة

﮵�﮴�طلب �﮴حل﮵�ًال ﮶سامًال م﮴�عدد ال﮳حهات ال﮲�اعلة لم﮲حاطر الحما﮵�ة و�﮴دا﮳�﮵�ر ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف

﮵�﮴�طلب ﮲حطة ا�﮴صال ﮴�و﮵�ة ل﮶سرح ال﮴�حول ٕالى العملة الصع﮳�ة على المس﮴�وى الوط﮲�﮵ى والم﮳ح﮴�مع﮵ى

﮲صع ﮲�﮵ى اع﮴�﮳�ارك الحا﮳حة ٕالى ال﮴�وع﮵�ة ﮳�العملة �﮲ظًرا ٔالن ال﮲�اس ﮴�د ال ﮵�كو�﮲ون على درا﮵�ة ﮳�المالحظات وأالر﮴�ام

وال﮴�﮵�م ال﮲حاصة ﮳�العمالت الصع﮳�ة

﮵�﮴�طلب �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر آل﮵�ات مرا﮴�﮳�ة ومعال﮳حة ﮴�﮲صا﮵�ا محددة �﮴﮴�علق ﮳�الوصول ٕالى العملة الصع﮳�ة ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك مرا﮴�﮳�ة

الحما﮵�ة ومرا﮴�﮳�ة أ﮳حه﮲رة الصراف آالل﮵ى وعمل﮵�ات الس﮵�طرة على الح﮶سود ﮲�﮵ى �﮴﮲�اط �﮴وز﮵�ع ال﮲�﮴�د ومرا﮴�﮳�ة أالسعار

ال﮵�وم﮵�ة ورسم ﮲حرا�ٔط للمحالت ﮳�ٔ�﮲�﮲صل أالسعار ومرا﮴�﮳�ة مد﮲�وعات إال﮵�﮳حار / أسعار إال﮲حالء

﮵�ح﮴�اج ٕالى اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ﮲حروج وا﮲صحة

 الم﮲حاطر)
﮲

 ﮲�﮵ى الم﮳حال إال﮲�سا﮲�﮵ى (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ات ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

آال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على العامل﮵�ں

�﮴﮴�د﮵�م المساعدة ﮳�عملة �﮴ع﮴�﮳�ر م﮲ح﮲ر�ً﮲ا لل﮴�﮵�مة و﮳�ال﮴�ال﮵ى ﮲ح﮵�ارات اس﮴�﮳�دالها ﮳�سعر صرف مواٍز وم﮲�اسب أو

االح﮴�﮲�اظ ﮳�ها

 �﮴﮴�لب أالسواق المواز﮵�ة
﮲

 ٕالى ال﮴�حو﮵�ل ال ﮵�﮴�م م﮲�ع ذلك مں
﮲

ح﮴�ى ﮳�م﮳حرد وصول المس﮴�لم﮵�ں

اآال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على المس﮴�﮲�﮵�د



 �﮳﮴�ادل أالموال ﮳�﮶سلك ﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى و﮳�ال﮴�ال﮵ى �﮴عر﮵�﮲صهم لم﮲حاطر ٕا�﮲﮲�اذ ال﮴�ا�﮲ون
﮲

 المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

﮴�د ﮵�طلب مں

المح﮴�ملة

 للممارسات
﮲

 ﮵�سعون للحصول على هوامش اس﮴�﮲عالل﮵�ة و�﮴عرض المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

م﮲حاطر الصرا﮲�﮵�ں

االس﮴�﮲عالل﮵�ة واالس﮴�﮲عالل واالع﮴�داء ال﮳ح﮲�س﮵ى ع﮲�د �﮳﮴�ادل أو الحصول على المساعدة ﮳�العملة الصع﮳�ة

 ﮵�﮴�ل﮴�ون المساعدة ﮳�العملة الصع﮳�ة (و/ أو
﮲

 المعروف أن المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

ال﮲ر﮵�ادات المح﮴�ملة ﮲�﮵ى أالسعار ح﮵�ث مں

﮲
ا على ﮲ع﮵�ر المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں لل﮲حدمات م﮶�ل إال﮵�﮳حار) مما ﮴�د ﮵�ؤ�﮶ر أ﮵�﮲صً

 المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ٕالى ﮴�سأ�م ال﮴�﮵�مة أو السلع
﮲

ث.اال﮲�﮴�﮴�ال مں

 ﮲ح﮵�ارات ٕاعداد ال﮳�رامح�
﮲

 ﮲حالل أي مں
﮲

 معال﮳ح﮴�هما مں
﮲

﮵�﮴�﮲�ا﮴�م ال﮴�﮲ص﮲حم وا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة وال ﮵�مكں

المذكورة أعاله

الس﮵�﮲�ار﮵�و

 ﮲حالل المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة
﮲

 �﮴ح﮴�﮵�ق أهداف ال﮳�ر�﮲امح� ﮳�﮶سلك م﮲�اسب مں
﮲

﮵�مكں

الو�الت لد﮵�ها ال﮲ح﮳�رة وال﮴�درة ال﮴�﮶س﮲ع﮵�ل﮵�ة ل﮴�قد﮵�م المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة على ال﮲�طاق المطلوب

 م﮲حاطر الحما﮵�ة المر�﮳﮴�طة ﮳�المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة
﮲

 ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

﮵�مكں

الظروف المس﮳�﮴�ة

�﮴﮴�﮵�﮵�م م﮲حاطر ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة على المساعدات الع﮵�﮲�﮵�ة

 ﮲حالل الم﮶س﮴�ر﮵�ات المحل﮵�ة ﮲�﮴�م ﮳�ٕا�﮶﮲ساء ﮲حطوط للم﮶س﮴�ر﮵�ات
﮲

 حد�﮴ها مں
﮲

 ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

 الممكں
﮲

 مں
﮲

ٕاذا لم ﮵�كں

إال﮴�ل﮵�م﮵�ة أو العالم﮵�ة ل﮶سراء السلع

 ﮲ع﮵�رها و / أو أن
﮲

﮲صع ﮲�﮵ى اع﮴�﮳�ارك ما ٕاذا �ن ال﮴�حول ال﮳ح﮲ر�﮵ٔى ٕالى ال﮲�وع الع﮵�﮲�﮵ى أك﮶�ر مالءمة ل﮳�عض السلع مں

﮳�عض السلع (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال الم﮲�﮴�﮳حة محل﮵�ًا) أ﮴�ل �ٔ﮴��ً﮶را ﮳�ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة 

ما الذي ﮵�﮳حب ال﮴�﮵�ام ﮳�ه؟

س﮵�كون لها آ�﮶ار �﮶﮴س﮲ع﮵�ل﮵�ة ك﮳�﮵�رة مع ال﮴��ل﮵�ف المر�﮳﮴�طة ﮳�ها

 ال س﮵�ما ﮲�﮵ى س﮵�اق اال﮴�﮴�صاد اللك﮵ى الم﮴�دهور
﮲

﮴�د �﮴كون ه﮲�اك م﮲حاطر �﮴﮴�علق ﮳�مو�﮶و﮴�﮵�ة المورد﮵�ں

﮴�د ﮵�كون لها آ�﮶ار على ال﮴�﮳�ول على المس﮴�وى المحل﮵ى والوط﮲�﮵ى

 الم﮲حاطر)
﮲

 ﮲�﮵ى الم﮳حال إال﮲�سا﮲�﮵ى (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ات ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

آال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على العامل﮵�ں

 اال﮲ح﮴�﮵�ار والمرو�﮲ة والكرامة 
﮲

﮵�﮴�لل مں

اآال﮶�ار الم﮴�ر﮴�﮳�ة على المس﮴�﮲�﮵�د

 زم﮳�ا﮳�وي:
﮲

م﮶�ال على ال﮴�حول ٕالى المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة مں

 العام
﮲

أعادت الحكومة ﮲�﮵ى أ﮵�ار 2020 �﮴﮴�د﮵�م الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى كعملة ﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة ﮳�عد أن أص﮳�حت ﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى �﮴موز مں

﮲
السا﮳�ق. ع﮲�دما �ن الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲ع﮵�ر ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى �ن ﮵�﮳حب أن �﮴عود عمل﮵�ات المساعدة الر�﮵ٔ�س﮵�ة ٕالى الع﮵�﮲�﮵�ة ح﮵�ث �ن مں

 الموا﮴�ع الع﮶�ور على أوراق عمالت محل﮵�ة �﮲�﮵�ة ٕال﮳حراء �﮴حو﮵�الت
﮲

 المس﮴�ح﮵�ل ﮲�﮵ى العد﮵�د مں
﮲

الصعب على �﮲حو م﮴�﮲را﮵�د ومں

�﮴﮲�د﮵�ة. ﮳�حلول ��﮲ون أالول 2019 �ن ﮳�ر�﮲امح� أال﮲عذ﮵�ة العالم﮵ى ﮴�د أعاد ﮳�ر�﮲امح� المساعدة الر﮵�﮲�﮵�ة ﮳�ٔ�كمله ٕالى ع﮵�﮲�﮵ى. مع �﮴حول

 ﮳حد﮵�د ومع ذلك ﮲�﮴�د �ن ه﮲�اك �﮴﮲�ص ﮲�﮵ى
﮲

الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ٕالى ﮴�ا�﮲و�﮵﮲ى مرة أ﮲حرى، أص﮳�حت المد﮲�وعات ال﮲�﮴�د﮵�ة ممك﮲�ة مں

 أالوراق ال﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى و﮲حاصة ال﮲�ٔ�ات الص﮲ع﮵�رة. لذلك، ا﮲ح﮴�ارت معظم المؤسسات ال﮴�سا�ٔم
﮲

المعروض مں

إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة. المصدر: دراسة حالة ﮴�طر﮵�ة



 ﮳�العملة الصع﮳�ة
﮲

ج.مساعدة ال﮴�حو﮵�ل للمس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں

i.التفاوض مع مزودي الخدمات المالية

(RedRose م﮶�ل) كما هو مذكور ﮲�﮵ى أم﮶�لة ﮲�﮲�﮲رو﮵�ال وز﮵�م﮳�ا﮳�وي؛ ﮴�د ﮵�كون أحد ال﮲ح﮵�ارات هو اس﮴�﮲حدام آل﮵�ات ال﮴�حو﮵�ل الدول﮵�ة

 ﮲حالل أال�﮲ظمة ال﮴�ا�ٔمة على ال﮳�طا﮴�ة الم﮲عل﮴�ة. ﮴�د �﮴كون هذه ال﮲ح﮵�ارات ال﮴�ا�ٔمة على ال﮴�سا�ٔم
﮲

 ال﮲حارج مں
﮲

ل﮴�حو﮵�ل أالموال مں

 المح﮴�مل أن �﮴كون م﮲�ظمة ﮳�در﮳حة عال﮵�ة.
﮲

 مں
﮲

إاللك﮴�رو�﮵﮲�ة ه﮵ى أ�﮲سب الحلول ﮲�﮵ى ﮳�عض الس﮵�ا﮴�ات ولكں

 ال﮴�﮲�اوض على أسعار الصرف ال﮴�﮲�﮲ص﮵�ل﮵�ة مع م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة
﮲

 الممكں
﮲

﮳�االع﮴�ماد على إالطار ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵ى، ﮴�د ﮵�كون مں

دا﮲حل ال﮳�لد (وال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م �﮴عد﮵�لها ﮳�ا�﮴﮲�ظام) و / أو د﮲�ع م﮴�دم ال﮲حدمة المال﮵�ة ﮳�العملة الصع﮳�ة ﮳�ح﮵�ث ﮵�﮴�حملون م﮲حاطر سعر

﮲
 الممكں

﮲
 أن ﮵�كون هذا م﮲�اس﮳�ًا ع﮳�ر معظم ال﮲ح﮵�ارات المذكورة أعاله (﮳�اس﮴�﮶�﮲�اء المساعدة الع﮵�﮲�﮵�ة)، و﮴�د ﮵�كون مں

﮲
الصرف. ﮵�مكں

ا ٕاعادة ال﮴�﮲�اوض ﮳�﮶سٔ�ن �﮴�ل﮵�ف ال﮴�حو﮵�ل ال﮴�﮵ى ﮵�﮲�ر﮲صها م﮴�دم ال﮲حدمات المال﮵�ة لذلك ال ﮵�﮴�م �﮴عد﮵�لها ﮳�ما ﮵�﮴�ما﮶سى مع أ﮵�﮲صً

 ﮲حالل عمل﮵�ات
﮲

 المر﮳حح أن �﮴كون ﮳حم﮵�ع هذه الم﮲�او﮲صات أك﮶�ر ﮲�عال﮵�ة ٕاذا �﮴م ٕا﮳حراؤها ﮳�﮶سلك م﮶س﮴�رك أي مں
﮲

ال﮴�﮲ص﮲حم. مں

الم﮲�ا﮴�صة وال﮴�عا﮴�د الم﮶س﮴�ركة.

م﮶�ال على ال﮴�عا﮴�د مع م﮴�دم﮵ى ﮲حدمات مال﮵�ة ل﮴�﮴�د﮵�م مساعدات ﮲�﮴�د﮵�ة ﮳�الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا:

أ﮳�رم ﮳�عض ال﮶سر�ء ا�﮲﮴�ا﮴�﮵�ات مع م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات المال﮵�ة / الحواالت الم﮴�عا﮴�د معهم ل﮴�حد﮵�د سعر الصرف ال﮴�ا�ٔم على

 م﮴�دم﮵ى ال﮲حدمات
﮲

ا ال﮶سر�ء ﮳�ٔ�ن ﮵�طل﮳�وا مں السوق ﮲�﮵ى ال﮵�وم السا﮳�ق أو ﮲�﮵ى ﮵�وم ال﮴�وز﮵�ع. �﮴وص﮵ى م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي أ﮵�﮲صً

 ﮳�﮶سدة على اس﮴�﮳�دال الدوالر أالمر﮵�ك﮵ى
﮲

 و﮵�﮶س﮳حع الم﮴�ل﮴�﮵�ں
﮲

المال﮵�ة �﮴﮴�د﮵�م ﮲حدمات صرف العمالت ﮲�﮵ى �﮴﮲�اط ال﮴�وز﮵�ع ح﮵�﮶�ما أمكں

 الرسا�ٔل أس﮳�ا﮳�ًا
﮲

 أن �﮴﮴�﮲صمں
﮲

﮲�﮵ى المو﮴�ع ﮳�العملة المحل﮵�ة الم﮲�﮲صلة (ل﮵�رة سور﮵�ة أو ل﮵�رة �﮴رك﮵�ة) ٕاذا �ن ذلك م﮴�اًحا. ﮵�مكں

م﮲�ط﮴�﮵�ة م﮶�ل �﮴و﮲�﮵�ر الو﮴�ت و�﮴﮴�ل﮵�ل �﮴�ل﮵�ف ال﮲�﮴�ل (ٕاذا اع﮴�﮴�دوا أ�﮲ه ﮵�مك﮲�هم الحصول على أسعار أ﮲�﮲صل ﮲�﮵ى السوق السوداء)

المصدر: م﮳حموعة العمل ال﮲�﮴�دي ﮶سمال ﮲عرب سور﮵�ا

i.العمالت الرقمية
 ال﮲�اح﮵�ة 

﮲
ه﮲�اك اح﮴�مال الس﮴�﮲حدام العمالت الم﮶س﮲�رة ك﮳�د﮵�ل للعملة المحل﮵�ة ﮲�﮵ى س﮵�ا﮴�ات ال﮴�﮲ص﮲حم / ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮴�﮵�مة العملة. مں

﮲
 أن �﮴﮴�دم ﮳�عض العمالت الم﮶س﮲�رة (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال Libra) عملة أك﮶�ر اس﮴�﮴�راًرا وأ﮴�ل �﮴﮴�ل﮳�ًا مما ﮵�و﮲�ر م﮲ر﮵�ًدا مں

﮲
ال﮲�ظر﮵�ة ﮵�مكں

 ه﮲�اك
﮲

 ال﮴�﮲ص﮲حم. ﮲�﮵ى و﮴�ت ك﮴�ا﮳�ة هذا ال﮴�﮴�ر﮵�ر لم �﮴كں
﮲

 أالزمات و﮳�ال﮴�ال﮵ى المالذ مں
﮲

 ﮵�عا�﮲ون مں
﮲

االس﮴�﮴�رار المال﮵ى لٔال﮶س﮲حاص الذ﮵�ں

ا واسًعا. ومع ذلك، ﮲�ٕان ٕاعالن الم﮲�﮴�دى أم﮶�لة على ﮳�رامح� المساعدة ال﮲�﮴�د﮵�ة ال﮴�ا�ٔمة على سلسلة الك﮴�ل ال﮴�﮵ى ح﮴�﮴�ت �﮲طا﮴�ً

 ا�﮴ٔ�الف عالم﮵ى ل﮴�طو﮵�ر ٕاطار حوكمة للعمالت الر﮴�م﮵�ة هو ﮲حطوة مرحب ﮳�ها ﮲�﮵ى اال�﮳﮴حاه الصح﮵�ح.
﮲

اال﮴�﮴�صادي العالم﮵ى أال﮲ح﮵�ر عں

 ﮴�﮳�ل
﮲

 الم﮳حاالت أال﮲حرى ذات الصلة ال﮴�﮵ى ﮵�﮳حب مرا﮴�﮳�﮴�ها العمالت الر﮴�م﮵�ة لل﮳�﮲�ك المرك﮲ري وال﮴�﮵ى س﮵�﮴�م �﮶﮴س﮲ع﮵�لها مں
﮲

مں

 عدم ﮴�﮵�ام أي دولة ﮳�ٕاطالق هذه ال﮳�رامح� ح﮴�ى آالن
﮲

. على الر﮲عم مں
﮲

السلطات ال﮲�﮴�د﮵�ة المع﮲�﮵�ة أو ال﮳�﮲�وك المرك﮲ر﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳�لد مع﮵�ں

 ﮲�عال﮵�ة ال﮴�د﮲حالت ﮲�﮵ى الدول اله﮶سة والم﮴�ٔ��﮶رة ﮳�الصراع ٔال�﮲ها ال �﮴﮴�طلب و﮳حوًدا محل﮵�ًا ك﮳�﮵�ًرا
﮲

 أن �﮴و﮲�ر ﮲�رًصا ل﮴�حس﮵�ں
﮲

ٕاال أ�﮲ها ﮵�مكں

 آ�﮶ار
﮲

 ﮲�﮵ى الو﮴�ت ال﮲�عل﮵ى و﮳�ال﮴�ال﮵ى ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

 م﮳�ا﮶سرة ٕالى الم﮴�ل﮴�﮵�ں
﮲

 الدول﮵�﮵�ں
﮲

 الما�﮲ح﮵�ں
﮲

و﮵�مك﮲�ها �﮴سه﮵�ل �﮴حو﮵�ل أالموال مں

 عملة الدولة
﮲

ال﮴�﮲ص﮲حم. ﮵�﮲�﮴�رض هذا أن الد﮲�عة س﮴�﮴�م ﮳�العملة الر﮴�م﮵�ة للمصرف المرك﮲ري ل﮳�لد م﮴�﮴�دم (﮳�م﮳حرد و﮳حودها) ﮳�دًال مں

المس﮵�طرة.
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