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شيبشرث فٕ تّرضج يدٌٖج شبّ تبّهّ اهترازٖوٖج:
ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ شٖسرٔ خلٖٖيب هالشخلرار اهيبهٕ
فٕ اهلعبؽبح اهيبهٖج اهنتٖرث فٕ ( 0290اهضّرث:
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شٖنًّ اهخرنٖز ؽوٓ اهلعبؽبح اهيبهٖج اهنتٖرث اهيخراتعج تًٖ توداً يسيّؽج اهؾشرًٖ



شٖخى خحوٖل األّظبػ فٕ فرٌشب ّإشتبٌٖب ّاهٖبتبً ّاهترازٖل ّأشخراهٖب



شٖسرٔ خلٖٖى األدّاح اهيشخخديج فٕ إدارث اهشّٖهج ّاألزيبح

شًء واحد حؼمهحه جهٌغ الةمداو هو األزهث األخٌرت ،وهو أو هشكالج الىظان الهالً ٌهكو أو حؤدي

إلى ػواكب جسٌهث ػمى صحث االكحصاد.

ؽزز اهضٌدّق ركاةحه ؽوٓ اهٌغى اهيبهٖج فٕ اهتوداً األؽظبء فٕ أؽلبة األزيج اهيبهٖج .فيٌذ ؽبى  ،9111كبى تيراكتج
اهلعبؽبح اهيبهٖج هوتوداً ؽوٓ أشبس عّؽٕ يً خالل ؽيوٖج يراسؾج يشخرنج يؼ اهتٌم اهدّهٕ ُخشَيَّٓ "ةرىاهج حلٌٌن

اللطاع الهالً".

ّفٕ خحرم هيّاسِج األزيج اهؾبهيٖج ،اخفق اهيسوس اهخٌفٖذٔ هوضٌدّق فٕ شتخيتر  0292ؽوٓ إسراء فحص يبهٕ
إهزايٕ نل خيس شٌّاح ٖغعٕ أكةر  22كطاػا هالٌا.
ّشٖنًّ  0290ؽبيب يشحٌّب تبهٌشتج هوضٌدّق ،حٖد ٖؾخزى خلٖٖى اهضحج اهيبهٖج هؾدد ٖتوغ  91تودا ـ يً فرٌشب
ّإشتبٌٖب إهٓ األرسٌخًٖ ّأريٌٖٖب ـ حخٓ ٖرضد أٔ يشنوج يحخيوج فٕ األفق ،ؽوٓ أً ُٖضدر تؾد ذهم خلرٖرا يفضال

ٖخظيً خّضٖبح هوتود اهيؾٌٕ حّل نٖفٖج خؾزٖز اشخلرارٍ اهيبهٕ.

ّّشع آفبق االكخضبد اهؾبهيٕ اهلبخيج ،شٖخرنز اُخيبى اهضٌدّق ؽوٓ اهيخبعر اهيحخيوج فٕ اهلعبؽبح اهيبهٖج اهنتٖرث
اهيخراتعج ،تيب فِٖب تؾط توداً يسيّؽج اهؾشرًٖ يذل أشخراهٖب ّاهترازٖل ّاهٖبتبً (راسؼ اإلعبر).
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ّفٕ ُذا اهضدد كبل اهشٖد دٖيٖخرٔ دٖيٖنبس اهذٔ ٖشغل يٌضة
الةمداو الحً ٌؼحزن الصىدوق حلٌٌهها ػان :2102
خٌّس
فرٌشب
أريٌٖٖب
إشتبٌٖب
اهترازٖل
اهٖبتبً
يبهٖزٖب

يدٖر يشبؽد فٕ إدارث األشّاق اهٌلدٖج ّاهرأشيبهٖج اهيشؤّهج ؽً
إدارث الةرىاهج في الصندوق" :هلد ّافلح اهتوداً ضبحتج أنتر
حضص فٕ اهضٌدّق ؽوٓ اسخٖبز ؽيوٖج ركبتٖج أّشؼ ٌعبكب ؽوٓ
أشبس يٌخغى ّإهزايّٕ ،دهٖل ذهم ُّ ترٌبيز خلٖٖى اهلعبػ

اهيبهٕ".

االسحلرار الهالً هو الهدف
اهِدف يً "ةرىاهج حلٌٌن اللطاع الهالً" اهذٔ ٌٖفذٍ اهضٌدّق ُّ

سزر اهتِبيب

خلٖٖى ذالذج ؽٌبضر أشبشٖج فٕ سيٖؼ اهتوداً :شاليج أّظبػ

نّهّيتٖب

اخختبراح اهلدرث ؽوٓ خحيل اهظغّع؛ ّسّدث اهركبتج ؽوٓ اهتٌّم

أشخراهٖب
شوّفٌٖٖب
شرٔ الٌنب

اهتٌّم ّاهيؤششبح اهيبهٖج األخرْ ،تيب ٖخظيٌَ ذهم يً إسراء

ّاهخأيًٖ ّاألشّاق اهيبهٖج؛ ّكدرث األسِزث اهركبتٖج ّضٌبػ
اهشٖبشبح ّشتنبح األيبً اهيبهٕ ؽوٓ اهخحرم اهفؾبل فٕ يّاسِج

أذرتٖسبً

األزيبح.

توسٖنب

ّهٖشح ٌُبم ضٖغج خضوح هوسيٖؼ فٕ ُذٍ اهخلٖٖيبحّ ،يً ذى

نّشّفّ
األرسٌخًٖ
أّرّغّأ
اإليبراح اهؾرتٖج اهيخحدث

ٖحدد اهضٌدّق يّظؼ اهخرنٖز فٕ نل يً ُذٍ اهيسبالح حشة
غرّف نل تود ؽوٓ حدثّٖ ،أخذ فٕ االؽختبر يضبدر اهخعر
اهيحخيوج تبهٌشتج هنل يٌِب.

ّاهِدف يً ذهم ُّ خلٖٖى األعر اهيؾخيدث هيٌؼ ّإدارث األزيبح فٕ ُذٍ اهتوداً ،تغٖج دؽى االشخلرار اهيبهٕ ؽوٓ
اهيشخًّٖٖ اهّعٌٕ ّاهؾبهيٕ.
ّرغى أً اهخرنٖز شٖنًّ ؽوٓ اهتوداً اهنتٖرث ،ال شٖيب اهخٕ خلظٕ شٖبشج اهضٌدّق اهسدٖدث تئسراء خلٖٖيبح ألّظبؽِب،
فئً ٌُبم خحدٖبح خبضج خٌفرد تِب اهتوداً األضغر اهخٕ ٖخعع اهضٌدّق هزٖبرخِب فٕ ؽبى .0290
ٌّغرا الخشبػ ٌعبق أٌشعج اهتٌّم اهؾبهيٖجٌٖ ،غر اهضٌدّق تدكج فٕ خرخٖتبح اهخؾبًّ اهركبتٕ ؽتر اهحدّدّ .فٕ اهتوداً

اهخٕ خؾختر اهتٌّم ذاح اهيونٖج األسٌتٖج فِٖب يؤذرث ؽوٓ اهٌغبى اهيبهٕٖ ،خؾًٖ أً خيخوم اهسِج اهركبتٖج فٕ اهتود اهيظٖف
أدّاح ركبتٖج نبفٖج ّأً خحخفغ تؾالكبح خّاضل سٖدث يؼ األسِزث اهخٌغٖيٖج اهيشرفج ؽوٓ اهتٌّم األى.
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حوصٌاج هحددت كاةمث لمحىفٌذ
خلدى اهخلٖٖيبح اهيبهٖج اهخٕ ٖسرِٖب اهضٌدّق خّضٖبح يحددث ّكبتوج هوخٌفٖذ حّل نٖفٖج اهحد يً اهيخبعر ّخحشًٖ اهركبتج
ّخلّٖج إدارث األزيبح فٕ اهتوداً اهيؾٌٖجّٖ .حخّٔ نل خلرٖر ؽوٓ سدّل ٖشيل أُى اهخّضٖبحّٖ ،ضٌفِب حشة درسج
األّهّٖج ّاإلعبر اهزيٌٕ هوخٌفٖذ.
ّهوتوداً حرٖج خٌفٖذ ُذٍ اهخّضٖبح أّ ؽدى خٌفٖذُب ،هنً اهضٌدّق ٖخّهٓ يخبتؾج ّيراكتج اهخٌفٖذ.
ّفٕ ُذا اهشٖبق ،كبل اهشٖد دٖيٖنبس إً اهخلٖٖيبح اهالحلج خشٖر إهٓ اهخٌفٖذ اهنوٕ أّ اهسزئٕ هحّاهٕ  %02يً
اهخّضٖبح اهخٕ ٖلديِب اهضٌدّق يً خالل "ةرىاهج حلٌٌن اللطاع الهالً".
أسالٌب جدٌدت لهواجهث الهخاطر الجدٌدت
خؾوى اهضٌدّق ؽددا يً اهدرّس يً األزيج اهخٕ تدأح فٕ ؽبى ّ ،0221خَّشَّؼ فٕ خلٖٖيبخَ هويخبعر هنٕ خشيل ٌعبكب
أّشؼ يً اهؾٌبضر اهيؾرظج هيخبعر يحخيوج فٕ اهلعبػ اهيبهّٕ .كد اشخُحِدِذح أدّاح سدٖدث هلٖبس يدْ خحيل اهظغّع
تبهٌغر إهٓ نفبٖج رأس اهيبل ّيخبعر اهشّٖهج ،نيب ُخعَتَّق اخختبراح خحيل اهظغّع حبهٖب ؽوٓ اهيؤششبح اهيبهٖج غٖر
اهيضرفٖجّٖ ،سرٔ اهؾيل ؽوٓ خضيٖى ٌيبذر ٖينً خعتٖلِب تبخشبق فٕ سيٖؼ اهخلٖٖيبح اهخٕ خخى فٕ شٖبق اهترٌبيز.

ّّٖسَ اهضٌدّق خرنٖزا أنتر أٖظب إهٓ نٖفٖج خأذٖر اهيشنالح اهخٕ ٖخؾرط هِب أحد اهتوداً ؽوٓ اهتوداً األخرّْ ،إهٓ
اهرّاتع اهخٕ خضل تًٖ اهيؤششبح اهيبهٖجّٖ .ؾيل اهضٌدّق ،إهٓ سبٌة يؤششبح أخرْ ،ؽوٓ ّظؼ يب ُٖؾرف تبشى
اهٌيبذر اهشتنٖج هيحبّهج فِى نٖفٖج خأذٖر األحداد اهخٕ خلؼ فٕ يؤششج يبهٖج أّ شّق أّ تود يب ؽوٓ اهيؤششبح اهيبهٖج أّ

األشّاق أّ اهتوداً األخرْ.

ّفٕ ُذا اهخضّص كبل اهشٖد دٖيٖنبس إً "خلٖٖى احخيبهٖج اهخداؽٖبح اإلكوٖيٖج ّاهؾبهيٖج أضتح اًٗ يّظؼ خرنٖز أنتر
فٕ خلٖٖيبخٌب".
ححج الهجهر
ؽلة اٌِٖبر تٌم هٖيبً تراذرز االشخذيبرٔ فٕ ؽبى  ،0221أضتحح خرخٖتبح إدارث األزيبح خحح اهيسِر أٖظب ،إهٓ

سبٌة نٖفٖج اشخؾداد اهتوداً هيّاسِج يب كد ٖحدد يً أزيبح.
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ّكد يرح اهّالٖبح اهيخحدث ّغٖرُب يً اهتوداً ذاح اهلعبؽبح اهيبهٖج اهنتٖرث تخسرتج يِيج أذٌبء األزيج حٖد ّاسِح
ضديج ؽٌٖفج فٕ أشّاق اهخيّٖل ُّٕ ،خسرتج خخظيً درّشب يفٖدث هوتوداً األخرْ ّٖشخخديِب اهضٌدّق حبهٖب فٕ
خلٖٖيبخَ.
ّخحدد اهخلٖٖيبح اهيبهٖج اهخٕ ٖسرِٖب اهضٌدّق اهذغراح اهلبئيج ّٖلدى اهيشّرث هوتوداً حّل نٖفٖج يؾبهسخِبّ .ال خّسد فٕ
اهغبهة أدّاح كبٌٌّٖج يحددثّ ،يً ذى ٖخؾًٖ اهٌص ؽوِٖب فٕ اهخشرٖؾبح اهيحوٖج.
ّيً اهظرّرٔ أً خنًّ سيٖؼ أسِزث اهركبتج اهيبهٖج ّاهخٌغٖى اهيبهٕ كبدرث ؽوٓ اهخؾبًّ ؽٌد غِّر اهيشنالح.
ّفٕ ُذا اهضدد ٖلّل اهشٖد دٖيٖنبس إً "اهتوداً فٕ حبسج إهٓ ترّخّنّل هوخؾبًّّ ،ختبدل اهتٖبٌبح ّاهيؾوّيبحّ ،نذهم
إهٓ اشخراخٖسٖج خؾيل ّفلب هِب حبل ّكّػ األزيبحٌُّ ،بم سزء يِى فٕ خلٖٖيبخٌب ِٖدف إهٓ اهخأند يً خّافر اهؾٌبضر
اهظرّرٖج هدْ اهحنّيبح".

