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اهِدف يً اهلرط ُّ اهضفبغ ؽوٓ اشخلرار االكخضبد اهنوٕ ّإؽعبء دفؾج هوٌيّ ّضيبٖج اهفئبح اهظؾٖفج



اهشؾّر تيونٖج اهترٌبيز ّاهخأٖٖد اهشٖبشٕ ّاهيسخيؾٕ يً أُى ؽّايل اهٌسبش



خٌيٖج اهلعبػ اهخبص يعوة ضّٖٔ هخضلٖق اهٌيّ اهلبتل هالشخيرار ّخّفٖر فرص اهؾيل

وافق اهيجوس اهخٌفٍذً هظٌدوق اهٌلد اهدوهٌ ٍوى اهجيعج اهيوافق ٍ 7وٌٍو اهجبرً عوي خلدٍى
كرع كٍيخه  7.7يوٍبر دوالر إهي خوٌس هدعى اهترٌبيج االكخظبدً اهذً وغعخه اهشوػبح هخلوٍج
اههوايص اهوكبئٍج عوي يشخوى اهيبهٍج اهعبيج وادخٍبػٍبح اهٌلد األجٌتٌ واهعيل عوي خدلٍق ٌيو
أضيل تيعدالح أعوي ،وذهم تيعبهجج يواػً اهغعف فٌ اهلػبع اهيظرفٌ وخدشًٍ تٍئج األعيبل.
فٕ ضّار يؼ ٌشرث ضٌدّق اهٌلد اهدّهّٕٖ ،ظص اهشٖد أيًٖ يبخٕ ،رئٖس تؾذج اهضٌدّق إهٓ خٌّس ،أُى أشتبة خلدٖى
ُذا اهلرط ّأُى ؽٌبضر ترٌبيز اإلضالش االكخضبدٔ اهذٔ ّظؾخَ اهضنّيج.
ٌضرث اهظٌدوق اإلهنخروٌٍج :هيبذا خدخبج خوٌس إهي يشبعدث يبهٍج يً اهظٌدوق؟
اهشٍد يبخٌ :ؽلة اهرنّد اهضبد اهذٔ يرح تَ خٌّس فٕ ؽبى  ،3122ارخفؼ ٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهضلٖلٕ إهٓ
 %4.3خلرٖتب فٕ ؽبى ّ .3123نبً يً أُى اهؾّايل ّراء ذهم ،إهٓ سبٌة اهخأذٖراح األشبشٖج ،خؾبفٕ اهٌشبع اهشٖبضٕ
ّزٖبدث اهخدفلبح اهداخوج يً االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر ّاهخضّٖالح اهيخولبث يً اهؾبيوًٖ.
هنً يؾدل اهتعبهج ال ٖزال يرخفؾب تٌٖيب خخزاٖد االخخالالح فٕ رضٖد اهيبهٖج اهؾبيج ّاهضشبة اهخبرسٕ ،نيب اخشؼ ؽسز
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اهضشبة اهسبرٔ تشتة ظؾف اهضبدراح اهذٔ ٖرسؼ إهٓ اهختبعؤ االكخضبدٔ فٕ أّرّتب ّزٖبدث اهّارداحّ .زاد
اإلٌفبق اهضنّيٕ ٌخٖسج ارخفبػ فبخّرث األسّر ّخزاٖد ضسى اهدؽى ،اشخسبتج هخزاٖد اهيعبهة االسخيبؽٖج ،ييب شبُى فٕ
اخشبػ ؽسز اهيبهٖج اهؾبيج فٕ ؽبى ّ .3123يؼ ارخفبػ أشؾبر اهّكّد ّاهغذاء ـ اهذٔ ٖرسؼ فٕ يؾغيَ إهٓ ارخفبػ
األشؾبر اهؾبهيٖج ـ خسبّز اهخظخى اهنوٕ ّ %3شبُى فٕ زٖبدث ؽسز اهيبهٖج اهؾبيج ّاهضشبة اهسبرّٔ .تبإلظبفج إهٓ
ذهم ،ال ٖزال اهلعبػ اهيضرفٕ ٖؾبٌٕ يً يّاعً ظؾف ضرسج ،رغى يب خى اخخبذٍ يً إسراءاح هخضشًٖ اهركبتج
اهيضرفٖج ّخؾزٖز إسراءاح اهخٌغٖىّ .خشبُى ُذٍ اهؾٌبضر يسخيؾج فٕ زٖبدث أؽتبء االكخضبد فٕ اهّكح اهذٔ ال خزال
فَٖ اهتٖئج االكخضبدٖج اهدّهٖج يضبعج تؾدى اهٖلًٖ.
ّهخخفٖف ضدث ُذٍ اهظغّع ّخٌشٖع االكخضبد ،ضييح اهشوعبح اهخٌّشٖج ترٌبيسب اكخضبدٖب ِٖدف إهٓ اشخؾبدث اهضٖز
اهيبهٕ اهنبفٕ هإلٌفبقّ ،إؽبدث تٌبء االضخٖبعٖبح األسٌتٖجّ ،اهضد يً يّاعً اهظؾف فٕ اهلعبػ اهيضرفّٕ ،اهؾيل ؽوٓ
خضلٖق ٌيّ أنذر شيّالّ .يً شأً اهدؽى اهيبهٕ اهيلدى يً اهضٌدّق يشبؽدث اهشوعبح ؽوٓ خضلٖق ُذٍ األُداف ؽً
عرٖق اشخؾبدث ذلج اهيشخذيرًٖ ّإؽبدث تٌبء االضخٖبعٖبح اهّكبئٖج ،األير اهذٔ شٖزٖد يً ضالتج االكخضبد فٕ يّاسِج
اهخعّراح االكخضبدٖج اهيؾبنشج.
ٌضرث اهظٌدوق اإلهنخروٌٍج :هل هم أً خوغخ يب هو اخفبق االشخعداد االئخيبٌٌ وهيبذا هو يٌبشة هخوٌس دبهٍب؟
اهشٍد يبخٌ :اخفبق االشخؾداد االئخيبٌٕ ُّ أداث اهضٌدّق األشبشٖج إلكراط اهتوداً األؽظبء يخّشعج اهدخل يذل خٌّس
ّاهخٕ خضخبر يّازًٖ يدفّؽبخِب هوخيّٖل ـ أٔ اهخٕ خنًّ خدفلبح اهٌلد األسٌتٕ اهخبرسج يٌِب أنتر يً اهخدفلبح اهداخوج
إهِٖبّ .خخشى أشؾبر اهفبئدث ؽوٓ اهلرّط اهيلديج تيّسة اخفبق االشخؾداد االئخيبٌٕ تأٌِب أكل ؽيّيب يً األشؾبر اهخٕ
ٖينً أً خدفؾِب اهتوداً يلبتل اهضضّل ؽوٓ اهخيّٖل يً األشّاق اهخبضجّ .فٕ ضبهج اخفبق االشخؾداد االئخيبٌٕ يؼ
خٌّسٖ ،توغ شؾر اهفبئدث ( %2.1يؼ إظبفج رشّى تٌشتج  %3ؽوٓ يتوغ اهلرط اهذٔ ٖخسبّز  %411يً ضضج
اهؾظّٖج ،ييب ٖزٖد يتوغ اهشداد فٕ آخر شخج أشِر يً اهترٌبيز).
ٌضرث اهظٌدوق اإلهنخروٌٍج :يب هٌ أهى عٌبظر اهشٍبشج اهخٌ خغيٌهب اهترٌبيج االكخظبدً اهخوٌشٌ؟
اهشٍد يبخٌ :خِدف اهيسيّؽج األّهٓ يً اهشٖبشبح اهخٕ ٖدؽيِب اهترٌبيز إهٓ خضلٖق االشخلرار االكخضبدٔ اهنوٕ يً
خالل يزٖز يالئى يً شٖبشج اهيبهٖج اهؾبيج ّاهشٖبشج اهٌلدٖج ّشٖبشج شؾر اهضرفّ .شّف خلخرً اشخؾبدث اهضٖز اهيبهٕ
تخضشًٖ ينٌّبح اإلٌفبق اهؾبى هخشيل اإلٌفبق ؽوٓ اهترايز االسخيبؽٖج ّاهرأشيبهٖج ذاح األّهّٖج هدؽى اهٌيّ ّاهضد يً
اهفلرّ .شٖخى اٌخِبر شٖبشج ٌلدٖج رشٖدث خِدف إهٓ اضخّاء اهخظخى يؼ ضيبٖج اشخلرار اهلعبػ اهيضرفٕ ،نيب شخشبُى
زٖبدث يرٌّج شؾر اهضرف فٕ خضشًٖ كدرث االكخضبد اهخٌّشٕ ؽوٓ اهيٌبفشج اهخبرسٖج ّإؽبدث تٌبء االضخٖبعٖبح
األسٌتٖج.
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ّكد تدأح اهضنّيج تبهفؾل فٕ خٌفٖذ اهؾدٖد يً اإلضالضبح فٕ ُذا االخسبٍّ .اخخذح اهشوعبح فٕ شِر يبرس اهيبظٕ،
ؽوٓ شتٖل اهيذبل ،إسراءاح شسبؽج هوغبٖج تشأً زٖبدث أشؾبر اهعبكج ّاهنِرتبء تغٖج خخفٖط اهدؽى غٖر اهيّسَ إهٓ
اهيشخضلًّٖ .خؾيل ُذٍ اإلسراءاح ؽوٓ خخفٖط اهٌفلبح اهخٕ خشخفٖد يٌِب شرائص اهشنبً اهيّشرًٖ فٕ اهغبهةّ ،يً ذى
خشبُى يشبُيج نتٖرث فٕ اشخؾبدث اهضٖز اهيبهٕ اهالزى هزٖبدث اإلٌفبق اهداؽى هوٌيّ ّاهيشبٌد هوفلراء.
أيب اهيسيّؽج اهذبٌٖج يً اإلضالضبح اهيدرسج ؽوٓ سدّل أؽيبل اهشوعبح ّٖدؽيِب ُذا اهترٌبيز االكخضبدٔ فِٕ خؾيل
ؽوٓ إرشبء اهدؽبئى اهالزيج هخضلٖق ٌيّ أشيل ّاهضد يً أّسَ اهختبًٖ ّؽدى اهيشبّاث االسخيبؽٖج ؽوٓ اهيشخّْ
اإلكوٖيّٕ .خخظيً ُذٍ اهيسيّؽج يً اإلضالضبح يؾبهسج يّاعً اهظؾف فٕ اهلعبػ اهيضرفٕ ُّٕ ،ؽبيل
ظرّرٔ هدؽى أٌشعج اإلكراط ّإؽعبء دفؾج هوخؾبفٕ االكخضبدّٔ .كد خضلق تؾط اهخلدى فٕ ُذا اهيسبل ،هنً
اهشوعبح ال خزال ؽبزيج ؽوٓ خضلٖق اهيزٖد يً خالل خؾزٖز اهركبتج اهيضرفٖج ّيؾبهسج يّاعً اهظؾف فٕ اهتٌّم
اهؾبيج اهذالد فٕ خٌّسّ .فٖيب ٖخضل تبهتٌّم اهؾبيج ،تدأح يؤخرا ؽيوٖج خدكٖق شخشبؽد فٕ خضدٖد ٌيّذر األؽيبل
اهيالئى هِذٍ اهتٌّم ّاضخٖبسبخِب اهيينٌج يً ؽيوٖبح إؽبدث اهرشيوج.
ِّٖدف اهترٌبيز أٖظب إهٓ خشسٖؼ خٌيٖج اهلعبػ اهخبص ،يً خالل إضالش ظرائة اهشرنبحّ ،إضدار كبًٌّ سدٖد
هالشخذيبرّ ،اهضد يً اهتٖرّكراعٖجّ .يً اهيفخرط أً خؤدٔ ُذٍ اإلسراءاح إهٓ خضشًٖ تٖئج األؽيبل ّيّاضوج اهٌيّ.
ّخِدف اهيسيّؽج اهذبهذج يً اإلسراءاح إهٓ ضيبٖج فئبح اهشنبً األنذر ظؾفب ّخشسٖؼ اهيشبّاث تبالٌخلبل إهٓ اشخخداى
شتنبح هأليبً االسخيبؽٕ خّسََّ إهٓ اهيشخضلًٖ تضّرث أفظلّ .ال خزال ٌُبم يسبالح أخرْ يذل إضالضبح اهظيبً
االسخيبؽٕ ّشّق اهؾيل ال خزال تضبسج إهٓ خنذٖف اهسِّد هتٌبء خّافق فٕ اٗراءّ ،هى خٌخَ اهشوعبح تؾد يً خضدٖد
أّهّٖبخِب.
ٌضرث اهظٌدوق اإلهنخروٌٍجٍ :توغ يعدل اهتػبهج فٌ خوٌس  ،%03فيب اهذً ٌٍتغٌ أً خلوى ته هزٍبدث فرط اهعيل؟
اهشٍد يبخٌ :تبهفؾل ،ال ٖزال يؾدل اهتعبهج تًٖ اهشتبة يرخفؾب هوغبٖجّ ،خبضج تًٖ خرٖسٕ اهسبيؾبحّ .شّف ٖشخغرق
إضداد خغٖٖر فٕ يؾدالح اهتعبهج ّكخب غٖر كضٖر ،نيب شٖخعوة خضلٖق يؾدالح ٌيّ أؽوٓ تلٖبدث اهلعبػ اهخبص.
ّٖخظيً ترٌبيز اهشوعبح االكخضبدٔ خٌفٖذ إضالضبح خشسؼ ؽوٓ خٌيٖج اهلعبػ اهخبص ،ال شٖيب اإلضالضبح اهيؾٌٖج
تلبًٌّ االشخذيبر ّتٖئج األؽيبل .نذهم أعولح اهضنّيج ؽددا يً ترايز اهخدرٖة اهخٕ ٖينً أً خشبُى فٕ اهضد يً ؽدى
اخشبق اهيِبراح يؼ يخعوتبح شّق اهؾيلّ ،يً ذى خفط يؾدالح اهتعبهج تًٖ خرٖسٕ اهسبيؾبح.
ٌضرث اهظٌدوق اإلهنخروٌٍج :أضرح إهي أً اهشوػبح هٌ اهخٌ وغعح اهترٌبيج وأٌه ييووم ههب .غٍر أً تعع
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اهيٌخلدًٍ ٍخنهً تأً كرع اهظٌدوق ٌٍػوً عوي ضروػ يشخخرث أو غٍر يعوٌج .فهل هذا دكٍق؟ وهل ػوة
اهظٌدوق إهغبء اهدعى عوي اهوكود نضرػ هويوافلج عوي اهلرع؟
اهشٍد يبخٌ :تنل ّظّش ٖينٌٌٕ اهسزى تؾدى ّسّد شرّع يشخخرث أّ غٖر يؾوٌج ـ فسيٖؼ االهخزايبح اهيخؾولج
تبهشٖبشج االكخضبدٖج يّظضج فٕ خعبة اهٌّاٖب اهيؾوًّ .اهترٌبيز االكخضبدٔ اهذٔ ٌدؽيَ يً خالل اخفبق االشخؾداد
االئخيبٌٕ ُّ ترٌبيز ّظؾخَ اهشوعبح ّهٖس ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ .فلد ؽنفح اهضنّيج اهخٌّشٖج ؽوٓ خضيٖى ُذا
اهترٌبيز االكخضبدٔ ؽوٓ يدار اهؾبيًٖ اهيبظًّٖٖ ،سبء يخظيٌب األُداف ّاإلسراءاح اهخٕ خخّخبُب اهشٖبشبح ّاهخٕ
رأٌٖب أٌِب يالئيج ّٖينٌٌب دؽيِبّ .نبٌح يٌبكشبخٌب يؼ اهشوعبح خدّر فٕ األشبس ضّل خشوشل اإلضالضبح االكخضبدٖج
ّهٖس أٌّاؽِب.
ّكد اخفق فرٖق ختراء اهضٌدّق يؼ اهضنّيج ؽوٓ ظرّرث إهغبء اهدؽى ؽوٓ اهّكّدّ .كد رأٌٖب فٕ نل أٌضبء اهؾبهى أً
اهدؽى غٖر اهيّسَ ؽوٓ أشؾبر اهعبكج ّٖهد خنوفج تبُغج ّٖعتق ؽوٓ أشبس خٌبزهٕ فٖذُة يؾغيَ إهٓ األغٌٖبء ّٖؤدٔ
إهٓ خخفٖط اهيّارد اهخٕ ٖينً خّسِِٖب إهٓ اهٌفلبح اهداؽيج هوٌيّ ّاهيشبٌدث هوفلراءّ .كد سبءح زٖبدث أشؾبر اهّكّد
تٌشتج  %7فٕ شِر يبرس يً اهؾبى اهسبرٔ تيّسة اكخراش يً اهضنّيج هيشرّػ يّازٌج ؽبى ّ 3124ضدرح
اهيّافلج ؽوَٖ يً اهيسوس اهّعٌٕ اهخأشٖشٕ فٕ ٌِبٖج .3123
ّخؾيل اهضنّيج ؽوٓ إؽداد اشخراخٖسٖج هوخأند يً أً زٖبداح األشؾبر فٕ اهيشخلتل خّازٌِب إسراءاح خؾّٖظٖج هضيبٖج
شرائص اهشنبً األنذر ظؾفبّٖ .خفق فرٖق اهتؾذج خيبيب يؼ اهشوعبح ؽوٓ أٌَ ٖخؾًٖ فٕ ٌِبٖج اهيعبف إهغبء ٌغبى دؽى
اهعبكج غٖر اهيّسَ اهيّسّد ضبهٖب ّاشخضداد شتنج هأليبً االسخيبؽٕ يّسِج هويشخضلًٖ.
ٌضرث اهظٌدوق اإلهنخروٌٍجٍ :لول تعع اهيٌخلدًٍ أً اهظٌدوق ال ٍخعبوً إال يع اهدنويبح .أهٍس اهدظول عوي
خأٍٍد األػراف اهيعٌٍج األخرى غرورٍب هغيبً شالشج واشخيرار خٌفٍذ ترٌبيج اإلظالح اهذً ٍدعيه كرع
اهظٌدوق؟
اهشٍد يبخٌٖ :ختبضد اهضٌدّق ضّل اهشٖبشبح اهخٕ ٖخظيٌِب اهترٌبيز يؼ ضنّيج اهتود اهيؾٌٕ ألٌِب خيذل ُذا اهتود فٕ
اهيضبفل اهدّهٖجّ .هنٌٌب ٌدرم خيبيب أً اهخأٖٖد ّاشؼ اهٌعبق يً يخخوف األعراف اهيؾٌٖج فٕ اهيسخيؼ ُّ يعوة
ظرّرٔ هٌسبش اهترٌبيز.
ّكد اهخلح تؾذج اهضٌدّق أذٌبء ّظؼ ُذا اهترٌبيز االكخضبدٔ تيسيّؽج يخٌّؽج يً األعراف اهفبؽوج ،يٌِى ييذوّ
اإلؽالى ّاهيسخيؼ اهيدٌٕ ّاألضزاة اهشٖبشٖج ّاالخضبداح اهؾيبهٖج ّاهدّائر األنبدٖيٖجّ .كد أخبش هٌب ذهم يؾرفج اهيزٖد
ؽً آرائِى ّشّاغوِىّ ،خّظٖص عتٖؾج يشّرث اهضٌدّق تشأً اهشٖبشبحّ ،يٌبكشج اهيفبظالح تًٖ اهشٖبشبح اهيخخوفج.
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ّكد شبُيح ُذٍ االخضبالح اهؾدٖدث يشبُيج نتٖرث فٕ إذراء يٌبكشبخٌب يؼ اهشوعبح .فيذل ُذٍ اهضّاراح خشبُى فٕ
زٖبدث شفبفٖج خٖبراح اهشٖبشج االكخضبدٖج نيب خؾزز يونٖج اهشوعبح هِب ّيشؤّهٖخِب ؽٌِبٌّ .خعوؼ إهٓ يّاضوج ُذا
اهخؾبًّ اهيذير أذٌبء خٌفٖذ اهترٌبيز.
رواتػ ذاح ظوج
خٌّس ّضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ

عبهؼ اهخلرٖر

اهتٖبً اهضضفٕ
خدٌّٖج اهشٖدث الغبرد تشأً خٌّس
إضالش ٌغبى اهدؽى

اهشرق األّشعٌ ،غرث إهٓ اهيشخلتل

ٌدّث ضّل اهشرق األّشع
اهشرق األّشع فٕ يفخرق عرق خبرٖخٕ
اهشرق األّشع ٖضخبر إهٓ يزٖد يً فرص اهؾيل

خدٌّٖج ؽً اهرتٖؼ االكخضبدٔ

