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اهّالٌبح اهيخددث األيرٌنٌج

إصالحات  8002المعنية بنظام الحصص واألصوات في الصندوق ثدخل حيز الثنفيذ
دخوح دٌز اهخٌفٌذ اهٌّى إضالدبح ػبى  3119اهيؼٌٌج تٌظبى اهدضص ّاهؼضٌّج فً ضٌدّق اهٌلد اهدّهً تؼد أً

ضبدق  228تودا ػضّا ،خيثل  %96يً يجيّع أضّاح اهتوداً األػضبء ،ػوى خؼدٌل اخفبكٌج خأشٌس اهضٌدّق

اهيؼًٌ تزٌبدث األضّاح ّخّشٌغ اهيشبرنجٌّ 2.دػى ُذا اهخؼدٌل خيثٌل االكخضبداح اهدٌٌبيٌنٌج فً اهضٌدّق نيب ٌؼزز
ضّح ّيشبرنج اهتوداً يٌخفضج اهدخلّ .نبٌح إضالدبح  3119اهيؼٌٌج تٌظبى اهدضص ّاألضّاح كد أػلتخِب

إضالدبح إضبفٌج فً  3121شٌنًّ يً شأٌِب ،ػٌد دخّهِب دٌز اهخٌفٌذ ،خدٌّل يب ٌزٌد ػوى  %7يً أٌضتج
اهدضص إهى توداً األشّاق اهضبػدث ّاهتوداً اهٌبيٌج اهدٌٌبيٌنٌج.
ّفً خضرٌخ هوشٌد دّيٌٌٌم شخراّس-نبً ،يدٌر ػبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهً ،كبل" :إًٌٌ أشٌد تتوداٌٌب األػضبء الخخبُب
اإلجراءاح اهالزيج هويضبدكج ػوى يجيّػج اإلضالدبح اهيؼخيدث فً ػبى ّ ".3119أضبف" :إً خٌفٌذ ُذٍ
اإلضالدبح ُّ اٌؼنبس الهخزاى األػضبء تخؼزٌز فؼبهٌج اهضٌدّق ّيضداكٌخَ ّيشرّػٌخَ".
ّكبل شٌبدخَ "إً اهخطّث اهلبديج ػوى ُذا اهيشبر خخيثل فً يضبدكج اهدنّيبح تشرػج ػوى خؼدٌل ػبى  3121تشأً
إضالح اهيجوس اهخٌفٌذي ّخٌفٌذ اهزٌبداح اهيلررث فً اهدضص هخدلٌق االخشبق تًٌ دجى اهخيثٌل فً اهضٌدّق
ّيؼطٌبح اهّاكغ االكخضبدي اهؼبهيًّ ".أضبف" :إً ُذٍ اهخطّث خجشد أػيق إضالح فً ٌظبى دّنيج اهضٌدّق ػوى
يدار خبرٌخَ اهييخد يٌذ  76ػبيب ًُّ ،أنتر خدٌّل ألدّاح اهخأثٌر فً ضٌغ اهلرار هضبهخ توداً األشّاق اهضبػدث

ّاهتوداً اهٌبيٌج".

ّخِدف إضالدبح  3119اهيؼٌٌج تبهدضص ّاألضّاحّ ،اهخً اكخضح إجراء خؼدٌل فً اخفبكٌج خأشٌس اهضٌدّق ،إهى
يب ٌوً:

ٌدخل أي خؼدٌل فً اخفبكٌج خأشٌس ضٌدّق اهٌلد اهدّهً دٌز اهخٌفٌذ تبهٌشتج هجيٌغ اهتوداً األػضبء فً اهخبرٌخ اهذي ٌلر فٌَ اهضٌدّق تلتّل
ُذا اهخؼدٌل يً ثالثج أخيبس اهتوداً األػضبء اهذًٌ ٌيثوًّ  %96يً يجيّع اهلّث اهخضٌّخٌج.
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خدلٌق خدّل يويّس فً دجى خيثٌل االكخضبداح اهدٌٌبيٌنٌج يً خالل إجراء زٌبداح فً دضص
 65تودا ػضّا تيتوغ ٌضل إهى  3109يوٌبر ّددث دلّق شدة خبضج ( دّاهً  4308يوٌبر دّالر
أيرٌنً)ٌّ ،شري اهؼيل تِب تبهٌشتج هوتوداً األػضبء اهخً ّافلح ػوى اهزٌبداح اهيخضضج هِب

تيجرد شداد اشخرانبح اهدضص.


خؼزٌز ضّح ّيشبرنج اهتوداً يٌخفضج اهدخل ػً طرٌق زٌبدث األضّاح األشبشٌج تيلدار ٌنبد
ٌضل إهى ثالثج أضؼبف ٌدضل تيّجتِب نل تود ػضّ ػوى ػدد يخشبّ يً األضّاح.



إٌشبء آهٌج هودفبظ ػوى ثتبح ٌشتج األضّاح األشبشٌج إهى يجيّع األضّاح فً اهضٌدّق.



خينًٌ اهيدٌرًٌ اهخٌفٌذًٌٌ اهييثوًٌ هشتؼج توداً أػضبء أّ أنثر يً خؼًٌٌ يدٌر يٌبّة ثبً تؼد
االٌخخبة اهدّري هويدٌرًٌ اهخٌفٌذًٌٌ هؼبى .3123

ّهالطالع ػوى خفبضٌل اإلضالدبح ،راجغ اهتٌبً اهضدفً ركى ّ 08/64اهيٌشّراح دّل ٌظبى اهدضص ّاألضّاح
فً اهضٌدّق.
ّنبً يجوس اهيدبفظًٌ كد ّافق فً دٌشيتر  3121ػوى إجراء يجيّػج إضالدبح إضبفٌج فً ٌظبى اهدضص

ّاألضّاح يغ اشخنيبل اهيراجؼج اهؼبيج اهراتؼج ػشرث هودضص ّإجراء خؼدٌل فً اخفبكٌج خأشٌس ضٌدّق اهٌلد اهدّهً
تشأً إضالح اهيجوس اهخٌفٌذي (راجغ اهتٌبً اهضدفً ركى 10/477؛ ّشّف خٌُشر كرٌتب اهّثبئق ذاح اهضوج
تئضالدبح ػبى  3121ػوى ُذا اهراتط)ّ .يً شأً ُذٍ اهيجيّػج يً اإلضالدبح ،تيجرد اهيضبدكج ػوٌِب نذهم،
يضبػفج دضص اهؼضٌّج هخضل إهى ٌدّ  58709يوٌبر ّددث دلّق شدة خبضج (دّاهً  86202يوٌبر دّالر
أيرٌنً) ّخدٌّل يب ٌزٌد ػوى  %7يً أٌضتج اهدضص إهى توداً األشّاق اهضبػدث ّاهتوداً اهٌبيٌج اهدٌٌبيٌنٌج،
ّديبٌج أٌضتج دضص أفلر اهتوداً األػضبء ّكّخِب اهخضٌّخٌجّ .تيّجة ُذا اهخدٌّل خضتخ اهترازٌل ّرّشٌب ّاهٌِد
ّاهضًٌ فً ػداد اهتوداً ضبدتج أنتر  21دضص فً اهضٌدّقّ .إضبفج إهى ذهم ،شّف خؤدي إضالدبح 3121
إهى يجوس خٌفٌذي ٌُخخبر نل أػضبئَ تبالٌخخبةّ ،اهخزاى اهتوداً األّرّتٌج اهيخلديج تديج دجى خيثٌوِب فً اهيجوس
تئهغبء اثًٌٌ يً يلبػدُب (راجغ اهتٌبً اهضدفً ركى ّ .)10/418شٌخى تدوّل ٌٌبٌر  3124اشخنيبل ػيوٌج يراجؼج
شبيوج هضٌغج اهدضصّ ،شّف ٌخلدى يّػد اهيراجؼج اهؼبيج اهخبيشج ػشرث هودضص هٌنًّ فً ٌٌبٌر .3125

رّاتط يفٌدث:
يلبل "ٌشرث ضٌدّق اهٌلد اهدّهً" دّل إضالدبح ػبى 3119
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/NEW032808A.htm
اهّثبئق اهيخؼولج تئضالدبح ٌظبى اهدضص ّاألضّاح اهيخفق ػوٌِب فً ػبيً :3121ّ 3119
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
جدّل يلبرً ألٌضتج اهدضص كتل خٌفٌذ اإلضالدبح ّتؼد خٌفٌذُب:
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf

