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صهدوق الهقد الدولي يختار كريستين الغارد لمهصب المدير العام
اخخبر اهيجوس اهخٌفٌذي هصٌدّق اهٌلد اهدّهً اهشٌدث نرٌشخًٌ الغبرد هيٌصة يدٌر ػبى اهصٌدّق ّرئٌس اهيجوس
اهخٌفٌذي هيدث خيس شٌّاح ختدأ فً ٌّ 5هٌّ ّ .2022اهشٌدث الغبرد ،اهخً خشغل ُذا اهيٌصة خوفب هوشٌد دّيٌٌٌم
شخراّس-نبً ًُ ،أّل شٌدث خرأس اهصٌدّق يٌذ إٌشبئَ فً ػبى .2411
ّتبخخٌبر اهشٌدث الغبرد يً اهيجوس اهخٌفٌذي تأػضبئَ األرتؼج ّاهؼشرًٌ اهذًٌ ٌيذوًّ أػضبء اهصٌدّق اهتبهغ ػددُى
 281تودا ػضّا ،خُخخخى ػيوٌج االخخٌبر اهخً اشخِوِب اهيجوس فً  20يبٌّ ( 2022راجغ اهتٌبً اهصحفً ركى
ّ .)11/191طتلب هإلجراءاح اهيخفق ػوٌِب ،نبً اهيجوس كد اخفق ػوى االجخيبع تبهشٌد أّغشخً ّاهشٌدث الغبرد
اهيرشحًٌَ هِذا اهيٌصةّ .ػوى ذهم ،ػلد اهيدٌرًٌ اهخٌفٌذًٌٌ اجخيبػبح ذٌبئٌج يغ نل يً اهيرشحًٌَ ،نيب اجخيغ يؼِيب
اهيجوس اهخٌفٌذي تنبيل أػضبئَ ،فً اهفخرث ّ .2022 ٌٌٌّّ 22-20فً ُذٍ االجخيبػبح ،شٌحح اهفرصج هوشٌد
أّغشخً ّاهشٌدث الغبرد نً ٌؼرضب نل اهيؼوّيبح ذاح اهصوج تخرشٌحِيب.
ّاخفق اهيجوس اهخٌفٌذي ػوى أً اهيرشحًٌَ ٌخيخؼبً تأُوٌج ػبهٌج هوخرشح ّنبً اهِدف ُّ اخخٌبر أحدُيب ػوى أشبس
خّافق اٍراءّ .فً ضّء يّاصفبح اهيرشحًٌ اهيُذْتَخجّ ،تؼد اهٌظر فً نبفج اهيؼوّيبح ذاح اهصوج تشأٌِيب ،كرر
اهيجوس اهخٌفٌذي اخخٌبر اهشٌدث الغبرد تخّافق اٍراءٌّ .خطوغ اهيجوس إهى خّهً اهشٌدث الغبرد كٌبدث صٌدّق اهٌلد
اهدّهً تبكخدار تّصفِب اهيدٌر اهؼبى اهجدٌد.
ّاهيدٌر اهؼبى ُّ رئٌس اهيّظفًٌ اهؼبيوًٌ فً اهصٌدّق ّرئٌس يجوشَ اهخٌفٌذيٌّ .شبػدٍ نرئٌس خٌفٌذي ذالذج ٌّاة
ٌؼبٌٌَّّ فً إدارث اهصٌدّق اهذي ٌخدى  281تودا ػضّا يً خالل  2100يّظف ٌٌخيًّ إهى أنذر يً  210تودا.
ّاهشٌدث الغبرد ،اهتبهغج يً اهؼير  55ػبيب ،فرٌشٌج اهجٌشٌج ّخشغل يٌصة ّزٌر اهيبهٌج فً فرٌشب يٌذ ٌٌٌّّ ،2001
نيب شغوح كتل ذهم اهخبرٌخ يٌصة ّزٌر اهخجبرث اهخبرجٌج هيدث ػبيًٌّ .خخيخغ اهشٌدث الغبرد تخترث ػيوٌج ّاشؼج
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ّحٌبث يٌٌِج يريّكج نيحبى فً اهشؤًّ اهؼيبهٌج ّييبرشبح ينبفحج االحخنبر ،فنبٌح شرٌنب فً يؤششج اهيحبيبث
اهدّهٌج "تٌنر آٌد يبنٌٌزي" حٌد اخخبرُب اهشرنبء رئٌشب هويؤششج فً أنخّتر ّ ،2444ظوح رئٌشج هِب حخى ٌٌٌّّ
 2005حًٌ ػٌٌح فً أّل يٌبصتِب اهّزارٌج فً فرٌشبّ .اهشٌدث الغبرد حبصوج ػوى درجبح ػويٌج يً يؼِد
اهدراشبح اهشٌبشٌج ّنوٌج اهحلّق فً جبيؼج تبرٌس  ،20حٌد ػيوح يحبضِرث أٌضب كتل اٌضيبيِب هيؤششج "تٌنر آٌد
يبنٌٌزي" فً ػبى .2482
ّهيزٌد يً اهيؼوّيبح اهيرجؼٌج ػً ػيوٌج اخخٌبر اهيدٌر اهؼبى ،راجغ اهؼٌّاً اهخبهً فً يّكغ اهصٌدّق اإلهنخرًٌّ:
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdsp.htm

