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 61دٖشيتر 0262

اهّالٖبح اهيخددث األيرٖنٖج

هجمس هحبفغٌ الضىدوق ٍوافق عمي إضالحبت كترى فٌ ىغبن الحضص والحوكهة
ّافق يجوس يدبفغٕ ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ؽوٓ يجيّؽج يً اإلضالدبح ّاشؾج اهٌعبق فٕ ٌغبى اهدضص ّاهدّنيج
اهدبهّٕ .هدْ اٌخِبء اهخضّٖح فٕ  61دٖشيتر  ،0262نبً اهيدبفغًّ اهذًٖ ٖيذوًّ  %21,50يً يجيّػ اهلّث
اهخضّٖخٖج كد أدهّا تأضّاخِى هضبهخ إضدار "كرار تشأً دضص اهؾظّٖج ّإضالح اهيجوس اهخٌفٖذٔ" ُّّ ،يب ٖخجبّز
ٌشتج األضّاح اهالزيج هويّافلج ّاهخٕ ختوغ  %51يً يجيّػ األضّاحّ .ؽلة يّافلج يجوس اهيدبفغًٖ ،خضتخ
اهخعّث اهخبهٖج ُٕ كتّل اهتوداً األؽظبء اهزٖبداح اهيلخردج فٕ اهدضص ّاهخؾدٖل اهيلخرح فٕ اخفبكٖج خأشٖس
اهضٌدّقّ .شٖتذل األؽظبء كضبرْ جِدُى الشخنيبل ُذٍ اهخعّث كتل اٌؾلبد االجخيبؽبح اهشٌّٖج هيجوس اهيدبفغًٖ
فٕ أنخّتر  ُّّ ،0260يب ٖخعوة يّافلج اهترهيبً فٕ نذٖر يً اهدبالح.
ّفٕ ُذا اهضدد كبل اهشٖد دّيٌٖٖم شخراّس-نبً ،يدٖر ؽبى اهضٌدّق ،إً "ٌخبئج ُذا اهخضّٖح خترًُ ؽوٓ اهخأٖٖد
اهنتٖر اهذٔ خدغٓ تَ ُذٍ اإلضالدبح اهفبركج يً توداٌٌب األؽظبءّ .إٌٌٕ أدد جيٖؼ األؽظبء ؽوٓ اهيشبرؽج تئخيبى
اهخعّاح اهالزيج هخٌفٖذ ُذٍ اهيجيّؽج يً اإلضالدبح ظيً اإلعبر اهزيٌٕ اهيخفق ؽوَٖ".
ٌّٖعّٔ ُذا اهلرار ،اهذٔ اشخيوح ؽوَٖ خّضٖج اهيجوس اهخٌفٖذٔ إهٓ يجوس اهيدبفغًٖ تخبرٖخ ٌّ 1فيتر (راجؼ اهتٖبً
اهضدفٕ ركى  ،)10/418ؽوٓ يجيّؽج يً اإلضالدبح فٕ ٌغبى اهدضص ّاهدّنيج فٕ اهضٌدّقّ .شّف خلّد ُذٍ
اإلضالدبح إهٓ ؽيوٖج إضالح شبيوج نترْ هٌغبى األضّاح ّاهدّنيج اهدبهٕ ،ييب شٖؾزز شرؽٖج اهضٌدّق ّفؾبهٖخَ.
ّيؼ اؽخيبد ُذا اهلرار ،خنًّ اهيراجؾج اهؾبيج اهراتؾج ؽشرث هودضص كد اشخُن ِيوَح تيظبؽفج دضص اهؾظّٖج ؽوٓ
ٌدّ غٖر يشتّق هخضل إهٓ ٌدّ  8,1,5يوٖبر ّددث دلّق شدة خبضج (دّاهٕ [ ],55,2يوٖبر دّالر أيرٖنٕ)،6
ّتئجراء ؽيوٖج نترْ إلؽبدث اهيّاءيج تًٖ أٌضتج دضص اهتوداً األؽظبءّ .شٖؤدٔ ُذا اهلرار تيجرد دخّهَ دٖز
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ؽوٓ أشبس شؾر اهضرف اهجبرٔ فٕ اهشّقّ 2,182,08 ُّّ ،ددث دلّق شدة خبضج يلبتل اهدّالر األيرٖنٕ فٕ  61دٖشيتر

.0262

0
اهخٌفٖذ إهٓ خدّٖل يب ٖزٖد ؽوٓ  %1يً أٌضتج اهدضص إهٓ توداً األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج اهدٌٖبيٖنٖج،
ّخدّٖل أنذر يً  %1يً اهتوداً زائدث اهخيذٖل إهٓ اهتوداً ٌبكضج اهخيذٖل ،يؼ ديبٖج أٌضتج دضص أفلر اهتوداً
األؽظبء ّكّخِب اهخضّٖخٖج .نذهم أٖد يجوس اهيدبفغًٖ إجراء خؾدٖل فٕ اخفبكٖج خأشٖس اهضٌدّق ٖشِل اهخدّل إهٓ
يجوس خٌفٖذٔ أنذر خيذٖال هوتوداً األؽظبء ُٖخخبر نل أؽظبئَ تبالٌخخبة.
ّخأخٕ ُذٍ اإلضالدبح يرخنزث ؽوٓ شبتلبخِب اهخٕ تدأح فٕ ؽبى ( 0225راجؼ اهتٖبً اهضدفٕ ركى ّ ،)08/93شّف
خؤدٔ يؼ اهخعّاح اهخٕ اخُّخِذَح فٕ خبرٖخ أشتق إهٓ زٖبدث اهدضص اهخضّٖخٖج اهيخضضج هتوداً األشّاق اهضبؽدث
ّاهتوداً اهٌبيٖج تيب ٖزٖد ؽوٓ خيس ٌلع يئّٖجّ .ؽوٓ ذهم خضتخ اهتوداً ضبدتج أنتر  62دضص فٕ اهضٌدّق ُٕ
اهّالٖبح اهيخددث ّاهٖبتبً ّيجيّؽج ٌبدٔ "ترٖم" هألشّاق اهضبؽدث اهنترْ (اهترازٖل ّاهضًٖ ّاهٌِد ّاالخدبد
اهرّشٕ) ّاهتوداً األّرّتٖج األرتؾج اهنترْ (فرٌشب ّأهيبٌٖب ّإٖعبهٖب ّاهييونج اهيخددث – اظغع ٌُب هالعالػ ؽوٓ
اهجدّل)ّ .فٕ غل ُذٍ اإلضالدبح ،شٖضتخ اهضٌدّق يؤششج أنذر خؾتٖرا ؽً اهّاكؼ اهؾبهيٕ تؾد إجراء اهخضدٖخ
اهنتٖر اهيلرر فٕ خرخٖة أٌضتج اهدضص.

هرفق
هجمس الهحبفغٍو ُّ أؽوٓ جِبز هضٌؼ اهلرار فٕ ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ّٖخأهف يً يدبفغ ٖؾٌَٖ نل تود ؽظّ.
ّٖنًّ اهيدبفغ فٕ اهؾبدث ّزٖرا هويبهٖج أّ يدبفغب هوتٌم اهيرنزٔ فٕ اهتود اهؾظّّٖ .خيخؼ يجوس اهيدبفغًٖ تيؾغى
ضالدٖبح اهضٌدّقّ ،كد فّط نل ضالدٖبخَ إهٓ اهيجوس اهخٌفٖذٔ تبشخذٌبء تؾط اهضالدٖبح اهخٕ ٖدخفغ تِب.

ّٖجخيؼ يجوس اهيدبفغًٖ فٕ اهؾبدث يرث ّاددث شٌّٖب.
ّٖؤدٔ الهجمس الثىفٍذً ّغبئفَ تبؽختبرٍ فٕ دبهج اٌؾلبد يشخيرث ّٖخّهٓ يشؤّهٖج خشٖٖر أؽيبل اهضٌدّقّٖ .خأهف
اهيجوس يً  08يدٖرا خٌفٖذٖب خخخبرُى اهتوداً األؽظبء أّ يجيّؽبح اهتوداً تبهخؾًٖٖ ( 1يدٖرًٖ) أّ تبالٌخخبة (62

يدٖرا) ،إهٓ جبٌة اهيدٖر اهؾبى اهذٔ ٖؾيل أٖظب رئٖشب هويجوس اهخٌفٖذّٖٔ .جخيؼ اهيجوس ؽدث يراح أشتّؽٖب فٕ
اهؾبدثّ ،غبهتب يب ٖزاّل أؽيبهَ اشخٌبدا إهٓ اهخلبرٖر اهخٕ خؾدُب اإلدارث اهؾوٖب ّختراء اهضٌدّق.

ّخخضص هنل تود ؽظّ فٕ اهضٌدّق حضة ٖؾخيد خددٖدُب فٕ األشبس ؽوٓ يرنزٍ اهٌشتٕ فٕ االكخضبد اهؾبهيٕ.
ّخيذل اشخرانبح اهدضص اهخٕ ٖشددُب األؽظبء أُى يضدر هيّارد اهضٌدّق اهيبهٖجّ .دشة دضج نل تود ؽظّ،
ٖخددد اهدد األكضٓ الهخزايبخَ اهيبهٖج خجبٍ اهضٌدّق ّكّخَ اهخضّٖخٖج ،نيب خؤذر اهدضج ؽوٓ دجى اهخيّٖل اهذٔ ٖينً
هوؾظّ اهدضّل ؽوَٖ يً اهضٌدّق.
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:راّتع يفٖدث
الهجمس الثىفٍذً لمضىدوق ٍوافق عمي عهمٍة إضالح شبهمة كترى لىغبن الحضص والحوكهة
http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10418a.pdf
هعتوعبت حول الحضص والحوكهة فٌ الضىدوق
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
 حضص عظوٍة الضىدوق:ضحٍفة وكبئع
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/quotasa.htm
عرط ثوظٍحٌ ألىضتة الحضص واألضوات الهلثرحة – حسة التمد العظو
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pdfs/pr10418_table.pdf
 كٍف ثُضىع كرارات الضىدوق:ضحٍفة وكبئع
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/governa.htm

