
 

4102 فً المالٌة والمرونة االقتصادي للنمو العشرٌن مجموعة أعمال جدول  

ِٓ األصِخ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ػالِبد اٌزسغٓ  ٠زؼبفٝفٟ اٌٛلذ اٌزٞ ال ٠ضاي االلزصبد اٌؼبٌّٟ  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ سئبعخ رٌٛذ أعزشا١ٌب

فٟ اٌّئخ  6لذسٖ وبْ ٪ فمظ ٘زا اٌؼبَ ِمبسٔخ ثّزٛعظ 2.7رسذٞ إٌّٛ. ِٓ اٌّزٛلغ أْ رّٕٛ اٌزدبسح اٌؼب١ٌّخ إٌٝ ٕ٘بن ٠ظً   حااللزصبدٞ األخ١ش

وبْ ِٓ اٌّّىٓ ١ٍِْٛ ٚظ١فخ ألً ِّب  64 ػذد اٌٛظبئف اٌؼب١ٌّخ اصجسذصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ، فٟ ز١ٓ أْ ع٠ٕٛب ػٍٝ ِذٜ اٌؼمٛد اٌثالثخ لجً األ

 اْ رىْٛ ػ١ٍٗ ٌٛ اعزّشد رٛخٙبد ِب لجً االصِخ فٟ ِؼط١برٙب.

ٌزسم١ك إْ رٕغ١ك اٌغ١بعبد االْ ػٍٝ اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ ٌزؼض٠ض الزصبدارٙب فٟ أػمبة األصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ،  اٌذٚيرؼزّذ وث١ش ِٓ 

زبخخ  ٕ٘بن. 4102فٟ   ّدّٛػخ اٌؼشش٠ٓاٌزشو١ض اٌّسٛسٞ ٌـ ٠ؼزجش ٘ٛ  ،ألصٝ لذس ِٓ إٌّٛ االلزصبدٞ ٚاٌسذ ِٓ أٞ آثبس غ١ش ِمصٛدح

غزٍٙه، ٚخٍك فشص اٌؼًّ ٚثمخ اٌّ لطبع االػّبياٌغج١ً اٌٛز١ذ ٌزؼض٠ض ز١ث أٗ  – فٟ اٌغٕٛاد اٌمبدِخإٌّٛ  اعزذاِخٌضّبْ  حٙح خذ٠ذإٌٝ ٔ  

  .ٚأزشبي إٌبط ِٓ اٌفمش

سمك رأْ  ٙبخبصخ فمظ ٠ّىٕبد اٌٌّؤعغز١ث اْ ا، ٠دت ػٍٝ اٌسىِٛبد إ٠دبد عجً ٌّغبػذح إٌشبط االلزصبدٞ ٌٍمطبع اٌخبص رٌه ٌزسم١كٚ

  .إٌّٛ اٌّطٍٛة فٟ االعزثّبس ٚاٌزدبسح ٚخٍك فشص اٌؼًّ

النمو لتحفٌز استراتٌجٌات   

 .4102اعزشار١د١بد إٌّٛ اٌشبًِ ٌمّخ لبدح ثش٠غجبْ  ثزط٠ٛشمبدح اٌزضَ اٌ 4102فٟ عبٔذ ثطشعجشج  عجزّجش  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ لبدحفٟ لّخ 

ٚاٌّشبسوخ، ٚرؼض٠ض اٌزدبسح ٚرشد١غ إٌّبفغخ.  اٌزٛظ١ف ٚص٠بدحزشًّ ٘زٖ االعزشار١د١بد اإلخشاءاد اٌشا١ِخ إٌٝ ص٠بدح االعزثّبس، عٚ 

سفغ  ػٍٝ اْ ٠ىْٛ اٌٙذف ٘ٛ 4102ٚصساء اٌّب١ٌخ ِٚسبفظٟ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ فٟ ع١ذٟٔ فجشا٠ش  ، فمذ اٌزضَعزشار١د١بدٍزشو١ض ػٍٝ االٌٚ

ِٚثً ٘زا فٟ اٌّئخ فٛق اٌزٛلؼبد اٌمبئّخ ػٍٝ ِذٜ اٌغٕٛاد اٌخّظ اٌزب١ٌخ.  4 ثٕغجخ ػٍٝ األلً ّدّٛػخ اٌؼشش٠ٌٓـ ِغزٜٛ إٌبرح االلزصبدٞ

   .ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ فٟ ربس٠خ ٠ؼزجش شٟء فش٠ذاٌٙذف 

 دٌٚخ.زشخُ إٌٝ إخشاءاد ِسذدح ِٓ لجً وً ٠اٌطّٛذ، ٠سزبج ٘زا االٌزضاَ اٌدّبػٟ إٌٝ أْ  اٌزسم١ك ٘زٚ

أْ اٌسىِٛبد ػٍٝ ضّبْ وّب ع١غبػذ ؼضص إٌّٛ االلزصبدٞ ٚاٌز١ّٕخ ٠خٍك فشص ػًّ ٚع١ البنيت التحتيتفٟ اٌد١ذ ص٠بدح االعزثّبس إْ 

ٌزؼض٠ض ِشبسوخ اٌمطبع اٌخبص  عجً ػٍٝ إ٠دبد  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ رشوض خذِبد اٌج١ٕخ اٌزسز١خ اٌزٟ ٠سزبخٛٔٙب.  اٌٛصٛي اٌٝ رغزط١غ شؼٛثُٙ

 .فٟ رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزسز١خ

فٟ وث١ش فٟ ِىبْ آخش، ٌٚىٓ رجبع ثُ  حٚازذ دٌٚخثأْ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٌُ رؼذ رٕزح ثجغبطخ فٟ إّٔب ٘ٛ إلشاس  التجارةخفض اٌسٛاخض أِبَ إْ 

خفض رىٍفخ ِّبسعخ األػّبي اٌزدبس٠خ ٚرؼضص لذسح رٍزذاث١ش اٌّس١ٍخ أْ ٠ٌّىٓ ٚ خالي رص١ٕؼٙب،اٌسذٚد اٌٛط١ٕخ ػذح ِشاد  رؼجشِٓ األز١بْ 

 .ض٠بدح اٌزدبسحٌزغ١ًٙ ٚاٌزٞ ِٓ شأٔٗ اٌػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ ٘زٖ األٔٛاع ِٓ عالعً اٌم١ّخ اٌؼب١ٌّخ  اٌذٚي

عؼبس ألشة إٌٝ رىب١ٌف اإلٔزبج، اال ردؼ٠ًّىٓ أْ وّب  ٚاثزىبسا  االلزصبداد أوثش إٔزبخ١خ فٟ اْ رصجر  لمنافست اٌزشد١غ  اإلصالزبد رغبػذ 

 .صجر أوثش وفبءح١ٌ لطبع االػّبي١غزف١ذ ِٕٗ اٌّغزٍٙى١ٓ ٚرشدغ ٚ٘ٛ ِب ع

،  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ أ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ألػضبء، ٚخصٛصب ٌٍشجبة ٚاٌؼبط١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ، ٠ّثً فرص العملخٍك اٌّض٠ذ ِٓ 

ِٓ  4102ٕ٘بن خٙٛد ِزضبفشح فٟ ، ٚ، ٚرسغ١ٓ عجً اٌؼ١ش ٚص٠بدح إٌّٛ االلزصبدٞأػٍٝ ٠ؼٕٟ إٔزبخ١خ فئْ ػذد أوجش ٚافضً ِٓ اٌٛظبئف

 .سفغ ِشبسوخ اٌّشأح فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اخً

ٚفمب ٌصٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ، فئْ ٚٚضّبْ الزصبد أوثش لٛح ِٚشٚٔخ ٌٍد١ّغ.  ٘ٛ خضء ُِٙ ِٓ رسم١ك ّٔٛ لٛٞ ِٚغزذاَ ِٚزٛاصْ التنميترؼض٠ض 

 .أوثش ِٓ ثٍثٟ إٌّٛ اٌؼبٌّٟفٟ رغبُ٘  ٚإٌب١ِخالزصبداد اٌغٛق إٌبشئخ 

 



 

 

  

العالمٌة االقتصادٌة المرونة بناء  

ؼًّ ِؼب ٌسّب٠خ االلزصبد اٌؼبٌّٟ ِٓ اٌصذِبد ردٚسا ٘بِب فٟ ضّبْ أْ اٌغ١بعبد االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّس١ٍخ ٌذ٠ٙب   ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓإْ 

ثمخ اٌّغزثّش٠ٓ ٠زطٍت ِؼبٌدخ اٌمضب٠ب اٌزٟ رغججذ فٟ األصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ ٚضّبْ االعزمشاس ٚ لطبع االػّبياعزؼبدح إْ فٟ اٌّغزمجً. 

  .اٌّبٌٟ ٌألعٛاق

 ّٔٛ أػّبي زىًّ خذٚيعرٕف١ز ٘زٖ االٌزضاِبد إْ ٚ ،اٌؼب١ٌّخإداسح اٌّخبطش االلزصبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ػٍٝ  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ ، ػٍّذ4118ِٕز 

 ً.لٛٞ ِٚغزذاَ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ٛع١ىْٛ ّٕٛ اْ اٌٌضّبْ  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ

  :اللزصبد اٌؼبٌّٟ ِٓ خاليِشٚٔخ اجٕبء ث ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ أػضبءع١مَٛ ، 4102فٟ  

 ال المؤسسات أن" تفشل أن من أكبر " ضمان ، المالٌة المؤسسات مرونة بناء فً  العشرٌن لـمجموعة المالً التنظٌم بشأن التزامات تقدٌم 

 .أمانا أكثر المشتقات أسواق وجعل المصرفٌة الظل مخاطر معالجة الحكومة، من مالً دعم إلى تحتاج

 التجارٌة باألعمال القٌام فً والشركات الناس ٌنهجها التً المتغٌرة االسالٌب لمواكبة الدولً الضرٌبً النظام تحدٌث  

 الصلة ذات المؤسسات على والحفاظ أكبر صوت الناشئة لالقتصادات ٌكون ان لضمان العالمٌة المؤسسات إصالح. 

 وشفافٌة كفاءة أكثر العالمٌة الطاقة أسواق جعل خالل من الطاقة سوق مرونة تعزٌز  

 تجارة 211 من وأكثر العالمٌة التجارة منظمة تضم التً العالمً، التجاري النظام تعزٌز فً تساعد أن  العشرٌن لـمجموعة ٌمكن كٌف تحدٌد 

  محددة قطاعات واتفاقٌات حرة

 المفسد تأثٌره من للحد الفساد مكافحة.  

 .ٔٛفّجششٙش ٌٍزسض١ش ٌمّخ اٌمبدح فٟ ثش٠غجبْ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ػجش اٌؼذ٠ذ ِٓ ِدبالد  ٌٍزمذَ ثبٌؼًّثبٔزظبَ  ِدّٛػخ اٌؼشش٠ٓ ٠دزّغ ِغؤٌٚٛ

 

 

 

  


