ىشرة صىدوق الىلد الدولي
الهديوىيت الحكوهيت

هبظ الؽجز الحكوهي في هؽعن الحاالث في ؼان
 ،0202وسيجباظأ االىخفاض في ؼان 0200
ىشرة صىدوق الىلد الدولي اإللكجروىيت
 02يىاير 0202

شٕك ٚختبعأ خِمٚذ خعع اًتٌداُ اًراَٚج ؽٌٗ خخمٚط
اًَدِٕٚٚج ٕاًؾجز ل ٙؽبٍ  ،3122دشة خودٚراح
ضِدٕن اًِود اًدًٕ( ٙاًضٕرث :ضِدٕن اًِود اًدًٕ)ٙ



اًَدِٕٚٚج خرخمؼ ل ٙاالهخضبداح اًَخودَجٕ ،شٚيُٕ خخمٚط اًد ُٚاًؾبٍ َعٌتب دٕٚٚب ل ٙاًشِٕاح اًوٌٌٚج اًوبدَج



خعع إٔرٕتب ًخخمٚط اًؾجز خشٚر ؽٌٗ اًَشبر اًَوررِٕٓ ،بى تٌداُ رئٚشٚج أخرٖ ًُ خخَيُ َُ خدوٚن
أًدك اًَخٕخٗ ل ٙؽبٍ 3122



االهخضبداح اًضبؽدث ِٚتق ٙأُ خدخر اإلٚراداح اًيتٚرث فٚر اًَخٕهؾج خدشتب ألٕهبح اًؾشر

كال صىدوق الىلد الدولي في آخر جحميالجه بشأو الهديوىيت والؽجز الؽالهييو إو أداء الهاليت الؽاهت

كاو أفطل بلميل هو الهجوكػ في ىوفهبر  0202هػ اسجهرار الجؽافي االكجصادي في البمداو

الهخجمفت ،لكو هسجوياث الديو في كثير هو االكجصاداث الهجلدهت ال جزال كبيرة وجواصل االرجفاغ.

ٕهد خراجؼ اًؾجز ل ٙيذٚر َُ اًتٌداُ خالل اًؾبٍ اًَبظََ ،ٙب ٚؾيس ارخمبػ اإلٚراداح ِغرا ًخدشُ إًَِ االهخضبد٘
ٕاِخمبط اإلِمبن .لود اِخمط َخٕشع اًؾجز ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج إًٗ  َُ %9إجَبً ٙاًِبخج اًَدٌ ٙل ٙؽبٍ
 ٕٕٓ ،3121خدشُ عمٚك ؽُ اًخٕهؾبح اًشبتوج ،عتوب ًٌتٚبِبح اًجدٚدث اًخٕ ٙردح ل ٙخورٚر َشخجداح اًراضد اًَبًٙ
اًذ٘ أُؽٌُِ ضدٕرّ ل ٙاًؾبضَج ٕاشِعُ لِٚ 38 ٙبٚر اًَبظ.ٙ
ًيُ اًضِدٕن ٚخٕهؼ أُ ٚختبعأ ل ٙؽبٍ َ 3122خٕشع خخمٚط اًؾجز ٕاًَدِٕٚٚج اًَخرايَج ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج
ِغرا ًخأخٚر اًخعع ذاح اًضٌج ل ٙتؾط اًتٌداُ.
ٕيبُ اًضِدٕن هد ضرح ل ٙإٔائل اًؾبٍ تأُ ٚتٌـ َؾدل إًَِ  %5,6ل ٙؽبٍ ً ،3122يُ األَر ٚخعٌة اخخبذ تؾط
اإلجراءاح ًَؾبًجج اًَشيالح األشبشٚج ،تَب ل ٙذًى اًتعبًج اًَرخمؾج ٕاًوظبٚب اًَضرلٚج ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج
َٕخبعر ددٕد لٕرث ل ٙاًِشبع االهخضب٘ ل ٙاألشٕان اًضبؽدث ،عتوب ًَب ٕرد ل ٙآخر ؽدد َُ خورٚر آلبن االهخضبد
اًؾبًَٕ ٙخورٚر االشخورار اًَبً ٙاًؾبًَ ٙاًٌذ ُٚأُؽٌُِ ضدٕرَٓب لِٚ 36 ٙبٚر اًَبظ ٙلَ ٙدِٚج جٕٓبِشترؿ تجِٕة
إلرٚوٚب.

3
ٕهد ارخمؼ اًؾبئد ؽٌٗ اًشِداح اًديَٕٚج ل ٙيل االهخضبداح اًَخودَج اًيترٖ َِذ ِٕلَتر اًَبظ ٙتؾد أُ هٕٚح
ادخَبالح إًَِٕ .غٌح ظقٕع األشٕان اًَبًٚج َوضٕرث ؽٌٗ تظؾج تٌداُ إٔرٕتٚجٕ .هبل ضِدٕن اًِود اًدًٕ ٙإُ
اًَدِٕٚٚج اًديَٕٚج اًيٌٚج ال خزال تبًقج االرخمبػ ل ٙاالهخضبداح اًضبؽدث ،دٚد خجبٕزح  َُ %:7إجَبً ٙاًِبخج

اًَدٌ ٙل ٙؽبٍ .3121

ٕضرح اًشٚد يبرًٕ يٕخبرَ ،ٌٌٙٚدٚر إدارث شؤُٕ اًَبًٚج اًؾبَج ل ٙضِدٕن اًِود اًدًٕ ،ٙتأُ "اًَخبعر ؽٌٗ اًَبًٚج
اًؾبَج ال خزال َرخمؾج ،يَب ازدادح ل ٙتؾط اًجٕاِة َِذ ضدٕر ؽدد ِٕلَتر َُ خورٚر اًراضد اًَبً "ٙاًذ٘

أضدرخْ اإلدارثٕ .أظبك اًشٚد يٕخبر ٌٌٙٚأُ "ٓذا ٚؤيد ؽٌٗ أَٓٚج ٕظؼ خعع أيذر خددٚدا ٕٕاهؾٚج ًخضدٚخ إٔظبػ
اًَبًٚج اًؾبَج خوٍٕ اًتٌداُ تخِمٚذٓب ؽٌٗ اًَدٖ اًَخٕشع".
بمداو هخجمفت وسرؼاث هخجمفت
ختبِٚح شرؽج خضدٚخ إٔظبػ اًَبًٚج اًؾبَج ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج ٕاًضبؽدث دشة َشخٕٖ اًَدِٕٚٚج ٕإًَِ
االهخضبد٘ ٕظقٕع األشٕان اًَبًٚج ل ٙيل تٌد ،دشتَب ٕرد ل ٙخدٌٚالح اًضِدٕن.
ٕؽٌٗ ٕجْ اإلجَبلٓ ،تع اًؾجز ل ٙاهخضبداح األشٕان اًضبؽدث تِشتج  %1,86ل ٙؽبٍ َ ،3121خَشٚب َؼ خِتؤاح

اًضِدٕن لِٕ ٙلَتر اًَبظٕ .ٙرفٍ ارخمبػ اإلٚراداح تمظل ارخمبػ إًَِ االهخضبد٘ ٕأشؾبر اًشٌؼ األًٕٚج ،لود ارخمؼ
اإلِمبن أٚظب ل ٙؽدد َُ اًتٌدإُ .لٓ ٙذا اًضدد هبل اًضِدٕن إُ َخٕشع اًَدِٕٚٚج اًديَٕٚج ل ٙاالهخضبداح
اًضبؽدث تٌـ  َُ %48إجَبً ٙاًِبخج اًَدٌ.ٙ
ٕٚخٕهؼ اًضِدٕن أُ ِٚخمط َخٕشع اًؾجز ل ٙاالهخضبداح اًضبؽدث تِدٕ  َُ %1,86إجَبً ٙاًِبخج اًَدٌ ٙل ٙؽبٍ
.3122
ٕشٚيُٕ اًخودٍ أتعأ ل ٙاالهخضبداح اًَخودَج األؽظبء لَ ٙجَٕؽج اًؾشر ،ُٚدٚد ُٚخٕهؼ أُ ٔٚتع َخٕشع اًؾجز

تِشتج  َُ %1,6إجَبً ٙاًِبخج اًَدٌ ٙل ٙؽبٍ  ٕٕٓ ،3122أهل َُ ِضك االِخمبط اًذ٘ خٕهؾْ اًضِدٕن لٙ
ِٕلَترَٕٚ .ذل خأخر اًخضدٚخ اًَبً ٙل ٙإًالٚبح اًَخددث ٕاًٚبتبُ اًؾبَل األٍٓ ل ٙاِخمبط اًؾجز تودر أهل ََب ٕرد

ل ٙخٕهؾبح ِٕلَتر اًَبظِٕٚ .ٙتقً ٙيل اًتٌداُ خٕظٚخ خمبضٚل اًخداتٚر اًخ ٙخِٕ٘ اؽخَبدٓب ًخخمٚط اًؾجز
ٕاًَدِٕٚٚج ؽٌٗ اًَدٖ اًَخٕشع.
ٕهد أشبر اًضِدٕن ل ٙخورٚر "َشخجداح اًراضد اًَبً "ٙإًٗ أُ ٕجٕد َؤششبح هٕٚج ٕشمبلج ًشؤُٕ إًَازِبح
ٕاإلٚراداح ٕاًِموبح اًديَٕٚج ٕٓ ؽبَل د ٕ٘ٚل ٙاًشِٕاح اًوٌٌٚج اًوبدَج ًخخمٚط اًؾجز ٕاًَدِٕٚٚج اًديًَٕ ،ُٚٚيُ
اًخودٍ يبُ َختبِٚب لٓ ٙذا اًخضٕص.

4
ٕهبل اًضِدٕن إُ اهخضبداح األشٕان اًضبؽدث اًَزدٓرث ِٚتق ٙأُ خوبٍٕ ظقٕع اإلِمبن ٕخدخر أ٘ زٚبدث خخدون لٙ
اإلٚراداح ألشتبة ؽبرظجَ ،ذل ارخمبػ إًَِ ؽُ َشخٕٖ االخجبّ اًؾبٍٕ ،ارخمبؽبح أشؾبر اًشٌؼ األًٕٚجٕ ،ارخمبؽبح
أشؾبر األضٕلٕ .شٕك ٚشبٍٓ ذًى ل ٙتِبء ادخٚبعٚبح َبًٚج ٕهبئٚجٕ ،خجِة اًشٚبشبح اًَشبٚرث الخجبّ اًدٕرث
االهخضبدٚجٕ ،اًدًٌٕٚج دُٕ دخٕل ٓذّ االهخضبداح ل ٙدبًج َُ اًِشبع اًَدٍَٕ.

