ٌشرت ضٌدوق اهٌلد اهدوهٌ
إضالح ٌظاى اهحونيث فٌ اهضٌدوق

ححلٍق إٌجاز يهى ٌحو حعزٍز شرعٍث اهضٌدوق
ٌشرت ضٌدوق اهٌلد اهدوهٌ اإلهنحروٌٍث
 3يارس 1022

دخٓ خخدلق اهفؾبهٖج هوضٌدّقٖ ،جة أً ٌُٖغر إهَٖ تبؽختبرٍ
ييذال هيضبهخ جيٖؼ توداٌَ األؽظبء اهتبهغ ؽددُب => 7تودا
(اهضّرث :ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ)



يجيّؽج اإلضالدبح اهيؾٌٖج تٌغبى خيذٖل اهتوداً فٕ اهضٌدّقّ ،اهيخفق ؽوِٖب فٕ > ،800خدخل دٖز اهخٌفٖذ



ّخؤدٔ إهٓ خؾزٖز خأذٖر توداً األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج اهدٌٖبيٖنٖج



ّخيِِّد اهشتٖل هويّافلج ؽوٓ يجيّؽج إضالدبح ؽبى 8070

دخوج حٍز اهحٌفٍذ يؤخرا يجيوعث يً اإلضالحاج اهحٌ شةق اهيوافلث عوٍها فٌ  1002هحعزٍز
حيدٍل االكحضاداج اهدٌٍايٍنٍث فٌ ضٌدوق اهٌلد اهدوهٌ .وحلضٌ هذٍ اإلضالحاج ةزٍادت حضص

اهعضوٍث هعدد  45ةودا ،يع حضول ةوداً األشواق اهضاعدت اهدٌٍايٍنٍث ةاهدرجث األوهي عوي زٍاداج
حيدل أنةر اهيناشب فٌ هذا اهشأً ،ةحٍخ حشيل ةوداٌا حيحد يً نورٍا واههٌد وحرنٍا إهي اهةرازٍل

واهينشٍم .وشوف حعزز هذٍ اإلضالحاج نذهم يً حأدٍر اهةوداً يٌخفضث اهدخل فٌ عيوٍث ضٌع
اهلرار فٌ اهضٌدوق ،ةيا فٌ ذهم اهيجوس اهحٌفٍذً اهيؤهف يً  15عضوا.

تؾد اهدؽّاح اهخٕ ّجِِب اهشٖد دّيٌٖٖم شخراّس-نبً ،يدٖر ؽبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،إهٓ اهتوداً األؽظبء هويضبدكج
رشيٖب ؽوٓ االخفبق اهذٔ دغٕ تخأٖٖد يدبفغٕ اهضٌدّق فٕ إترٖل > ،800خى اهخّكٖؼ يؤخرا ؽوٓ يجيّؽج
اإلضالدبح ّخدّٖوِب إهٓ كبًٌّ فٕ = 77تودا ؽظّا ،خيذل  %>;,0:يً يجيّػ اهلّث اهخضّٖخٖج فٕ اهضٌدّق.
ّتِذٍ اهٌخٖجج خدضل يجيّؽج اإلضالدبح ؽوٓ خأٖٖد ٖخجبّز أغوتٖج ;> %يً يجيّػ األضّاح ّيّافلج  779تودا
ؽظّا ؽوٓ األكل ُّّ ،يب ٖوزى هويّافلج ؽوٓ يذل ُذٍ اإلضالدبح.

ّفٕ خضرٖخ هوشٖد دّيٌٖٖم شخراّس-نبً ،يدٖر ؽبى اهضٌدّق ،كبل" :إٌٌٕ أشٖد تتوداٌٌب األؽظبء الخخبُب اإلجراءاح
اهالزيج هويضبدكج ؽوٓ يجيّؽج اإلضالدبح اهيؾخيدث فٕ ؽبى >ّ ".800أظبف" :إً خٌفٖذ ُذٍ اإلضالدبح ُّ

اٌؾنبس الهخزاى األؽظبء تخؾزٖز فؾبهٖج اهضٌدّق ّيضداكٖخَ ّيشرّؽٖخَ".
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ّنبٌح إضالدبح > 800كد أؽلتخِب يجيّؽج يً إضالدبح اهدّنيج اإلظبفٖج اهخٕ ّافلح ؽوِٖب اهتوداً األؽظبء فٕ
دٖشيتر ّ ،8070اهخٕ شخؤدٔ تيجرد دخّهِب دٖز اهخٌفٖذ إهٓ خدّٖل يجيؼ تٌدّ ? %يً أٌضتج اهدضص إهٓ توداً
األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج اهدٌٖبيٖنٖجّ .شّف خّفر اهديبٖج أٖظب هدضص أفلر اهتوداً األؽظبء فٕ اهضٌدّق
ّكّخِب اهخضّٖخٖج.
ّتيجرد خٌفٖذ يجيّؽخٕ اإلضالدبح فئً يشخّْ اهخيذٖل فٕ اهضٌدّق شٖؾتر تشنل أفظل ؽً االكخضبد اهؾبهيٕ دشة
ُٖئخَ فٕ اهّكح اهراًُ.
ّكبل شخراّس-نبً" :يؾٌٓ ُذا أً أنتر ؽشرث يشبُيًٖ فٕ اهضٌدّق شٖنٌّّا أنتر ؽشرث توداً فٕ اهؾبهى تبهفؾل ،أٔ
اهّالٖبح اهيخددث ّاهٖبتبً ّاهتوداً األّرّتٖج األرتؾج اهنترّْ ،توداً يجيّؽج "ترٖم" األرتؾج".
ّٖشٖر يضعوخ يجيّؽج "ترٖم" إهٓ اهترازٖل ّرّشٖب ّاهٌِد ّاهضًٖ يجخيؾج.
اهطرٍق إهي اإلضالح
دخٓ خخدلق اهفؾبهٖج ّاهشرؽٖج هوضٌدّقٖ ،جة أً ٌُٖغر إهَٖ تبؽختبرٍ ييذال هيضبهخ جيٖؼ توداٌَ األؽظبء اهتبهغ ؽددُى
=> 7توداّ .كد جبءح يجيّؽج إضالدبح ؽبى >ّ ،800اخفبق ؽبى  8070اهالدق ،ؽلة يشبّراح ينذفج شبرنح فِٖب

دنّيبح اهتوداً األؽظبء ّأعراف يؾٌٖج خبرجٖج هوخّضل إهٓ عرٖلج خخٖخ هتوداً األشّاق اهضبؽدث اهدٌٖبيٖنٖج
يشبرنج أنتر فٕ إدارث اهضٌدّق ،اهذٔ أٌشئ فٕ ؽبى  7?::هزٖبدث اهخؾبًّ االكخضبدٔ اهؾبهيٕ.
ّؽوٓ خالف اهجيؾٖج اهؾبيج هأليى اهيخددث ،دٖد ٖدضل نل تود ؽوٓ ضّح ّادد ،جبء خضيٖى ؽيوٖج ضٌؼ اهلرار فٕ
اهضٌدّق هٖنًّ اٌؾنبشب هيرنز نل تود ؽظّ فٕ االكخضبد اهؾبهيّٕ .اهِدف يً اإلضالدبح اهجبرٖج ُّ خجشٖد اهدّر
األنتر اهذٔ أضتدح خؤدَٖ توداً األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج فٕ االكخضبد اهؾبهيٕ.

احفاق عاى 1002
خرجؼ اهجِّد اهرايٖج إهٓ زٖبدث ضّح ّخيذٖل توداً األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج فٕ اهضٌدّق إهٓ ؽبى <،800
ؽٌديب أٖد األؽظبء إؽبدث اهيّاءيج تًٖ أٌضتج اهتوداً األؽظبء يً اهدضص ّاألضّاح فٕ االجخيبؽبح اهشٌّٖج
هيجوشٕ يدبفغٕ ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ّاهتٌم اهدّهٕ ّاهخٕ اٌؾلدح فٕ شٌغبفّرثّ .كد خيخظح ُذٍ اهؾيوٖج ؽً اخفبق
ؽبى > ،800اهذٔ ٖخأهف يً ذالذج ؽٌبضر أشبشٖج:ُٕ ،
• إجراء زٍاداج يخضضث فٌ حضص  45ةودا عضوا تٌدّ  80يوٖبر ّددث دلّق شدة خبضج ،خؾبدل  90يوٖبر
دّالر أيرٖنٕ ،إظبفج إهٓ اهزٖبداح اهيتدئٖج تلٖيج  :يوٖبر ّددث دلّق شدة خبضج شتق اهيّافلج ؽوِٖب فٕ <800
هضبهخ اهضًٖ ّنّرٖب ّاهينشٖم ّخرنٖبّ .شّف خنًّ توداً األشّاق اهضبؽدث ُٕ اهيشخفٖد اهرئٖشٕ يً ُذا اهخدّل
اهيجيؼ ألٌضتج اهدضص ّاهتبهغ ?ٌ :,لعج يئّٖجّ .ؽوٓ شتٖل اهيذبل شّف خزداد دضج نّرٖب تٌشتج <%70؛
ّشٌغبفّرث تٌشتج ّ ،%<9خرنٖب ّ ،%;7اهضًٖ ّ ،%;0اهٌِد ّ ،%:0اهترازٖل ّ ،%:0اهينشٖم .%:0
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• زٍادت األضواج األشاشٍث ةيلدار دالدث أضعاف ييب ٖؾزز ضّح ّيشبرنج اهتوداً يٌخفظج اهدخل فٕ اهضٌدّق.
ّكد جبء خضيٖى األضّاح األشبشٖج هٖنًّ اٌؾنبشب هيتدأ اهيشبّاث تًٖ اهدّل ّٖخٖخ ألضغر اهتوداً األؽظبء فٕ
اهضٌدّق – ّيٌِب ؽدد نتٖر يً اهتوداً يٌخفظج اهدخل – ضّخب أكّْ فٕ اهيداّالح اهخٕ خجرٔ فٕ ُذٍ اهيؤششج.
ّكد اخفلح اهتوداً األؽظبء فٕ اهضٌدّق نذهم ؽوٓ اهيدبفغج ؽوٓ ٌشتج األضّاح األشبشٖج فٕ يجيّػ األضّاح
يشخلتال ،ييب ٖدبفغ ؽوٓ اهينبشة اهيدللج فٕ شٖبق ُذٍ اإلضالدبح ّٖدّل دًّ ددّد خراجؼ فٕ كٖيج األضّاح
األشبشٖج يً خالل إجراء زٖبداح يشخلتوٖج فٕ أٌضتج اهدضص.
• حوخٌ اهيروٌث فٍيا ٍحعوق ةيلعدً اهةوداً اإلفرٍلٍث فٌ اهيجوس اهحٌفٍذً هوضٌدوق ةغٍث ححشًٍ يشحوى حيدٍوهيا،

ّذهم تخؾًٖٖ يدٖر خٌفٖذٔ يٌبّة ذبً .فبهيلؾداً اهييذالً هتوداً إفرٖلٖب جٌّة اهضدراء ُيب أنتر اهدّائر االٌخخبتٖج فٕ
اهضٌدّق ؽوٓ اإلعالقّ ،خأخٕ ُذٍ اإلضالدبح هخلر تظرّرث خدشًٖ يشخّْ خيذٖل ُذٍ اهيجيّؽج يً اهتوداً
ّتبألؽتبء اهخٕ ٖخديوِب ينختٕ يدٖرَِِٖب اهخٌفٖذًٖٖ.
حيهٍد اهشةٍل الحفاق عاى 1020
فٕ أنخّتر ? ،800كبيح اهوجٌج اهدّهٖج هوشؤًّ اهٌلدٖج ّاهيبهٖج ُّٕ ،هجٌج اهضٌدّق اهيؾٌٖج تخشٖٖر اهشٖبشبح ،تخأٖٖد
دؽّث أعولخِب يجيّؽج اهؾشرًٖ هالكخضبداح اهضٌبؽٖج ّاكخضبداح األشّاق اهضبؽدث هخدّٖل ٌشتج ال خلل ؽً ; %يً
أٌضتج اهدضص هضبهخ توداً األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج اهدٌٖبيٖنٖج ّذهم يً اهتوداً اهييذوج تبهزٖبدث إهٓ اهتوداً
ٌبكضج اهخيذٖل ّتبشخخداى ضٖغج اهدضص اهدبهٖج نأشبس ٖلّى ؽوَٖ اهؾيل فٕ ُذا اهخضّصّ .إظبفج إهٓ ذهم ،خى
اهخؾِد تديبٖج اهدضص اهخضّٖخٖج اهيخضضج ألفلر اهتوداً األؽظبء.

ّفٕ ٌّفيتر  8070ـ ؽلة يشبّراح ينذفج شبرنح فِٖب دنّيبح اهتوداً األؽظبء ّأعراف يؾٌٖج خبرجٖج ـ اخفق
اهيجوس اهخٌفٖذٔ ؽوٓ يظبؽفج دضص اهؾظّٖج ّخدّٖل يب ٖزٖد ؽوٓ < %يً أٌضتج اهدضص إهٓ األشّاق
اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖج اهدٌٖبيٖنٖجٌّ .خٖجج إلؽبدث اهخّازً تًٖ أٌضتج اهدضص ،شّف خٌظى اهٌِد ّاهترازٖل إهٓ
اهضًٖ ّرّشٖب هٖضتدّا يً اهتوداً األؽظبء ضبدتج أنتر  70دضص فٕ اهضٌدّقّ .شّف خزداد أٖظب دضص
ؽظّٖج توداً أخرْ يً يجيّؽج األشّاق اهضبؽدث.
ّكد خشٌٓ خدلٖق ُذا اهخدّٖل فٕ اهدضص أشبشب ؽً عرٖق خخفٖط أٌضتج ؽدد يً االكخضبداح اهيخلديج ّاهتوداً
اهيٌخجج هوٌفع.
ّشّف خنفل يظبؽفج اهدضص اهدفبغ ؽوٓ عبتؼ اهضٌدّق نيؤششج كبئيج ؽوٓ دضص اهؾظّٖجّٖ .وتٕ ُذا االخفبق
أٖظب دؽّث هجٌج خشٖٖر اهشٖبشبح فٕ اهضٌدّق ُّٕ ،اهوجٌج اهدّهٖج هوشؤًّ اهٌلدٖج ّاهيبهٖج ،هديبٖج ضّح اهتوداً
األؽظبء األنذر فلراّ :يً شأً إجراء خّزٖؼ يخضص هودضص هِذٍ اهيجيّؽج يً اهتوداً أً ٖدبفغ ؽوٓ دضضِب
اهخضّٖخٖج.
ِّٖدف االخفبق أٖظب إهٓ إؽبدث ُٖنوج اهيجوس اهخٌفٖذٔ هوضٌدّق ،يفشدب اهعرٖق هزٖبدث خيذٖل توداً األشّاق اهضبؽدث

اهدٌٖبيٖنٖج ّاألشّاق اهٌبيٖج فٕ ضٌؼ كراراح اهضٌدّق اهّٖيٖجّ .شّف ُٖوغٓ يلؾداً يً يلبؽد اهتوداً األّرّتٖج
اهيخلديج فٕ اهيجوس اهخٌفٖذٔ ،نيب شٖضتخ اخخٖبر نل اهيدٖرًٖ اهخٌفٖذًٖٖ تبالٌخخبة ّهٖس تبهخؾًٖٖ نيب ُّ اهدبل

:
تبهٌشتج هتؾظِى فٕ اهّكح اهراًُّ .شّف خُجرْ يراجؾج نل ذيبً شٌّاح هدجى اهيجوس اهخٌفٖذٔ ،اهذٔ شٖغل
تدجيَ اهدبهٕ اهيؤهف يً  8:ؽظّاّ .هنٕ خدخل ُذٍ اهخغٖٖراح دٖز اهخٌفٖذ ٖخؾًٖ ؽوٓ األؽظبء كتّل إجراء خؾدٖل
فٕ اخفبكٖج خأشٖس اهضٌدّق.
ّإظبفج إهٓ ذهم ،شّف ٌٖغر يدبفغٕ اهضٌدّق فٕ خّخٕ يزٖد يً اهيرٌّج إزاء كٖبى اهدّائر االٌخخبتٖج اهخٕ خظى
توداً يخؾددث تخؾًٖٖ يدٖر خٌفٖذٔ يٌبّة ذبًّ ،ديج يلؾدٔ إفرٖلٖب جٌّة اهضدراء ،يؼ اخخبذ اهخعّاح اهخٕ خنفل تلبء
اهلّث اهخضّٖخٖج فٕ اهضٌدّق نبٌؾنبس هوّاكؼ االكخضبدٔ اهيخغٖر.
ّكد ضبدق يجوس اهيدبفغًٖ ُّّ ،أؽوٓ جِبز هضٌؼ اهلرار فٕ ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،ؽوٓ يجيّؽج اإلضالدبح فٕ
اهخبيس ؽشر يً دٖشيتر .8070
اهخطواج اهلاديث
ّؽلة يّافلج يجوس اهيدبفغًٌٖٖ ،تغٕ أً خؾوً اهتوداً األؽظبء كتّل زٖبداح اهدضص اهيلخردج ّاهخؾدٖل اهيلخرح
فٕ اخفبكٖج اهخأشٖس ُّّ ،يب ٖخعوة يّافلج ذالذج أخيبس اهتوداً األؽظبء فٕ اهضٌدّق ّاهتبهغ ؽددُب => 7تودا ييً
خشنل أضّاخِى ;> %ؽوٓ األكل يً يجيّػ اهلّث اهخضّٖخٖج.
ّشّف خخعوة إجراءاح اهلتّل فٕ نذٖر يً اهدبالح يّافلج ترهيبٌٖجّ .كد ّافلح اهتوداً األؽظبء ؽوٓ تذل كضبرْ

جِّدُب الشخنيبل ُذٍ اإلجراءاح يؼ دوّل يّؽد اٌؾلبد االجخيبؽبح اهشٌّٖج اهيشخرنج تًٖ اهتٌم ّاهضٌدّق فٕ ؽبى
.8078
ّكبل شخراّس-نبً "" :إً اهخعّث اهلبديج ؽوٓ ُذا اهيشبر خخيذل فٕ يضبدكج اهدنّيبح تشرؽج ؽوٓ خؾدٖل ؽبى 8070
تشأً إضالح اهيجوس اهخٌفٖذٔ ّخٌفٖذ اهزٖبداح اهيلررث فٕ اهدضص هخدلٖق االخشبق تًٖ دجى اهخيذٖل فٕ اهضٌدّق
ّيؾعٖبح اهّاكؼ االكخضبدٔ اهؾبهيّٕ ".أظبف" :إً ُذٍ اهخعّث خجشد أؽيق إضالح فٕ ٌغبى دّنيج اهضٌدّق ؽوٓ
يدار خبرٖخَ اهييخد يٌذ ;< ؽبيب ُّٕ ،أنتر خدّٖل ألدّاح اهخأذٖر فٕ ضٌؼ اهلرار هضبهخ توداً األشّاق اهضبؽدث
ّاهتوداً اهٌبيٖج".

ٖرجٓ إرشبل اهخؾوٖلبح ؽوٓ ُذا اهيلبل إهٓ ؽٌّاً اهترٖد اإلهنخرٌّٕ اهخبهٕimfsurvey@imf.org :
ُذا اهيلبل يخرجى يً ٌشرث ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ( )IMF Surveyاهخٕ ٖينً االعالػ ؽوِٖب فٕ اهيّكؼ اإلهنخرٌّٕ
اهخبهٕwww.imf.org/imfsurvey :

