يوجز هوصحافث
اهفصل اهثاٌٌ ـ نٍف ٍينً يؽاهجث اهشق اهٌعايٌ فٌ يخاظر اهشٍوهث
حلرٍر االشحلرار اهياهٌ اهؽاهيٌ ،ؼدد إةرٍل 3122
إؼداد :جًٍ غوةاج ،ثٍودور ةارٌهٍل جوٌٍور ،آٌدرٍاس جوةشج ،حورغوج نٍشٌةاً،
هٍرونو أورا ،حٍاغو شٍفٍرو ،هٍوٍاٌا شوياخر
اهٌلاظ األشاشٍث


إٌشبء إعبر هوشاليج االضخرازٖج اهنوٖج ٖؾيل ؽوٓ خخفٖف يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج.



اكخراش ذالذج عرق هلٖبس يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج تغٖج إٌشبء أدّاح اضخرازٖج نوٖج يضبضتج خرضد يشبُيج
نل يؤششج فٕ ُذٍ اهيخبعرّ ،يً ذى خشبؽد ؽوٓ اهضد يً يٖل اهيؤششبح اهيبهٖج إهٓ خلدٖر يخبعر اهشّٖهج
خلدٖرا سيبؽٖب يٌلّضب.



غٖر أً ضٌبػ اهشٖبشبح ٌٖتغٕ أً ٖدرنّا اٗذبر اهخفبؽوٖج هويٌبُز اهيخؾددث اهخٕ خشخِدف خخفٖف اهيخبعر

اهٌغبيٖجّٖ .ينً فرط رشّى إظبفٖج ؽوٓ رأس اهيبل ّغٖر ذهم يً أدّاح اهشٖعرث ؽوٓ يخبعر اإلؽشبر
اهٌغبيٕ هخخفٖف يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج.


خؾزٖز ييبرشبح اإلفضبش تشأً يخبعر اهشّٖهج يً شأٌَ أً ٖشبؽد اهيشخذيرًٖ ّضٌبػ اهشٖبشبح ؽوٓ خلٖٖى
يخبٌج اهييبرشبح اهيختؾج إلدارث اهشّٖهج ّخضدٖد ظغّع اهشّٖهج اهٌبشئج فٕ يرضوج يتنرث.



يً شأً األدّاح اهيّسِج ّاهيؾوّيبح اهيؾززث أً خشيص تيزٖد يً اهفؾبهٖج فٕ خلدٖى اهدؽى اهرشيٕ اهعبرئ
هوشّٖهج.



أُيٖج األخذ تخّضٖبح ؽدد أنخّتر  0202يً خلرٖر االشخلرار اهيبهٕ اهؾبهيٕ هخلّٖج اهتٌٓ األشبشٖج اهخٕ
ٖرخنز ؽوِٖب اهشّق ّخؾزٖز اهييبرشبح اهشّكٖج فٕ أشّاق اهخيّٖل اٗيً ّخعتٖق يزٖد يً اإلشراف ؽوٓ
اهيؤششبح اهيبهٖج غٖر اهيضرفٖج اهخٕ خشبُى فٕ يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج.

ناٌج يخاظر اهشٍوهث اهٌعايٍث فٌ صوب األزيث األخٍرت ـ فلد ٌطةج أشواق اهحيوٍل أياى اهيؤششاج اهياهٍث
واطظرج اهةٌوم اهيرنزٍث إهي اهحدخل ةيةاهغ غٍر يشةوكث وأشاهٍب غٍر يظروكثّٖ .رنز ُذا اهفضل ؽوٓ اهشتة

0
ّراء أُيٖج اهلٖبى تيزٖد يً اهسِّد إلٌشبء خلٌٖبح هوشاليج االضخرازٖج اهنوٖج خلٖس يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج ّخؾيل ؽوٓ
خخفٖفِب ،نيب ٖعرش تؾط األفنبر اهيتدئٖج ؽً نٖفٖج خضلٖق ذهم.
ويً شأً يؽاٍٍر ةازل  4اهنيٍث اهجدٍدت إلدارت يخاظر اهشٍوهث اهؽاهيٍث أً حدؼى اشحلرار اهلظاغ اهيصرفٌ وحشاهى
ةشنل غٍر يةاشر فٌ حخفٍف يخاظر اهشٍوهث اهٌعايٍث .هنً كّاؽد تبزل  3خخؾوق فٕ األشبس تبهشاليج "االضخرازٖج
اهنوٖج" ـ أٔ أٌِب خشؾٓ هوضد يً خؾرط نل تٌم هيخبعر اهشّٖهج ُّٕ ،كّاؽد ال ُٖلضد تِب اهخخفٖف يً يخبعر
اهشّٖهج اهٌغبيٖج ّهٖشح يضييج هِذا اهغرط.
وههذا اهشةبٍ ،ؤند اهفصل ؼوي اهحاجث إهي إرشاء إظار هوشاليث االححرازٍث اهنوٍث ٍهدف إهي حخفٍف يخاظر اهشٍوهث
ؼوي يشحوى اهٌعاى اهياهٌ ،أو يا ٍشيي اهشٍوهث اهٌعايٍثٌّٖ .تغٕ أً خخظيً األّهّٖبح خضيٖى ٌّػ يً اهخلٖٖى
ٖرضد األذر اهشوتٕ اهذٔ ٖينً أً خُضِدِذَ كراراح إدارث اهشّٖهج فٕ إضدْ اهيؤششبح ؽوٓ تلٖج يؤششبح اهٌغبى اهيبهٕ.
ّشٖشيص ذهم هويؤششبح تخضيل سبٌة أنتر يً اهؾةء اهذٔ خضيوَ ؽٌِب اهيؤششبح اهؾبيجّٖ .ينً خضلٖق ذهم ؽً
عرٖق أداث هوشاليج االضخرازٖج اهنوٖج كد خنًّ فٕ ضّرث رشى إظبفٕ ؽوٓ رأس اهيبل ،أّ ٌّػ آخر يً اهرشّى ،أّ
ظرٖتج أّ كشع خأيٌٖٕ.
هنً اشحخداى يثل هذٍ األدات ٍفحرض يشةلا أً هدى صٌاغ اهشٍاشاج يٌهجٍث كوٍث حشحٌد إهٍها هذٍ األدات هلٍاس
يخاظر اهشٍوهث اهٌعايٍث ويشاهيث نل يؤششث فٍهاٌُّ .بم يشنوج ال خزال كبئيج فٕ ُذا اهضدد ُّٕ ،االفخلبر إهٓ
خضوٖل هنٖفٖج كٖبس يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج ّيدْ يشبُيج نل يؤششج فِٖب.
وٍلحرح اهفصل ثالثث يٌاهج هلٍاس يخاظر اهشٍوهث اهٌعايٍث نيا ٍظرح أدواج هوشاليث االححرازٍث اهنوٍث حؽيل ؼوي
حخفٍفها .وفٍيا ٍوٌ اهيٌاهج اهثالثث اهيلحرحث:


يؤشر هيخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج )ٖ (SLRIرضد ُذا اهيؤشر االخشبػ فٕ فرّق اهؾبئد اهعتٖؾٖج اهخٕ ٖينً أً
خٌشأ فٕ فخراح اهظغّعّ .تبهٌشتج هيسيّؽج اشخراخٖسٖبح االشخذيبر كٖد اهتضدٖ ،ينً هويشخذيرًٖ اخخبذ
يرانز يخلبتوج ضخٓ خغل اهفرّق ظٖلج (تيب ٖسؾوِب ؽيوٖبح يخبسرث شتَ خبهٖج يً اهيخبعر) فٕ األّكبح
اهؾبدٖجّ ،هنٌِى ال ٖشخعٖؾًّ اهلٖبى تذهم فٕ فخراح اهظغّع ٌغرا الضخيبل ؽدى ايخالنِى اهخيّٖل اهنبفٕ.
ّٖتًٖ اهشنل اهتٖبٌٕ اهّارد الضلب أً أّظبػ اهشّٖهج فٕ األشّاق اهؾبهيٖج ّاهشّٖهج اهخيّٖوٖج أضتضح تبهغج
اهظٖق (نيب ٖخظص يً اهِتّع اهضبد) خالل فخرث األزيج اهيبهٖج ،يؼ اهيرّر تفخراح ظغّع ضبدث فٕ اهشّٖهج
اهٌغبيٖج خُؾَرَّف تأٌِب يب ٖخسبّز اٌضرافًٖ يؾٖبرًٖٖ ؽً اهضفر.



ٌيّذر هوشّٖهج اهٌغبيٖج اهيؾدهج ضشة اهيخبعر )ٖ (SRLسيؼ تًٖ تٖبٌبح اهيٖزاٌٖج اهؾيّيٖج اهيبهٖج ّتٖبٌبح
اهشّق هوخرّر تيلٖبس اشخشرافٕ ٖلٖى اهشّٖهج فٕ اهيؤششبح اهيبهٖج ضشة يشخّْ اهيخبعرّ .تبشخخداى ُذا
اهيلٖبس ،يؼ ٌيّذر هخشؾٖر ؽلّد اهخٖبر ّيؼ اإلضضبءاح اهؾبيجٖ ،ينً ضشبة اضخيبالح ضدّد ٌلص
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سيبؽٕ يخّكؼ (أّ ّاكؾج شّٖهج ٌغبيٖج) فٕ ؽدد يً اهيؤششبحّ ،نذهم ضشبة يشبُيج نل يؤششج فٕ يذل
ُذا اهٌلص.
ٌيّذر الخختبر اهظغّع اهنوٖج )ٖ (STلٖس آذبر اهتٖئج االكخضبدٖج اهنوٖج ّاهيبهٖج اهشوتٖج ؽوٓ يخبعر اهشّٖهج



فٕ يسيّؽج يً اهيؤششبح ،ؽً عرٖق خضدٖد يدْ اكخراتِب يً اإلؽشبرّ ،يً ذى ؽدى كدرخِب ؽوٓ اهخيّٖل
اهذاخٕ.
وحرصد اهيٌاهج اهثالثث يخحوف اهيخاظر ؼةر اهفحراج اهزيٌٍث وؼةر اهيؤششاجّ .خخشى اهيٌِسٖبح تدرسج نبفٖج يً
اهيرٌّج تضٖد ٖينً اشخخدايِب يؼ اهيؤششبح غٖر اهيضرفٖج اهخٕ خشبُى فٕ يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖجّ .يً اهٌخبئز
اهيِيج اهخٕ خوص إهِٖب أضد اهٌيبذر أً االضخيبهٖج اهيشخرنج هضدّد ٌلص فٕ اهشّٖهج اهيضرفٖج ؽوٓ يشخّْ اهٌغبى
اهيبهٕ نبٌح أنتر أذٌبء األزيج األخٖرث يلبرٌج تبالضخيبهٖج اهخٕ ٖينً اشخخالضِب تيسرد سيؼ يخبعر اهشّٖهج
اهيضبضتج هنل تٌم ؽوٓ ضدث.
شنل ةٍاٌٌ :يؤشر يخاظر اهشٍوهث اهٌعايٍث
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اهيضبدر :يؤششج Bloomberg L.P.؛ ّيؤششج Datastream؛ ّخلدٖراح ختراء ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ.

— يؾٖبرٔ ضّل خع اهضفرّ .فٖيب ٖوٕ خّارٖخ اهخعّع اهرأشٖج:
يوضّغج :اهخع اهيٌلع ٖشٖر إهٓ  -/+اٌضراف

 04 -0يبرس  ،0228إٌلبذ "تٖر شخٖرً"؛  04 -0شتخيتر  ،0228فشل "هٖيبً تراذرز"؛  07 -3إترٖل  ،0202أزيج اهدًٖ اهٌّٖبٌٖج.

ويً اهيحوكػ أً ححلق اهيٌاهج اهثالثث اهيلحرحث ،إهي جاٌب أدواج اهشاليث االححرازٍث اهنوٍث ،اههدفًٍ اهحاهًٍٍ)0( :
كٖبس يدْ يشبُيج نل يؤششج فٕ يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج؛ ( )0اشخخداى ذهم فٕ إسراء خلدٖر غٖر يتبشر هلٖيج
يشبؽداح اهشّٖهج اهخٕ ٖينً أً خخولبُب اهيؤششج يً اهتٌم اهيرنزّٖٔ .ينً أً ٖؤدٔ اهخلدٖر اهشوٖى هلٖيج ُذٍ
اهيشبؽداح إهٓ خلوٖص ضسى اهدؽى اهذٔ ٖشيص تَ اهتٌم اهيرنزٔ فٕ ّكح اهظغّع ّأً ٖشبُى فٕ اهضٖوّهج دًّ خضّل
ٌلص اهشّٖهج اهٌغبيٖج إهٓ يشنالح إؽشبر ّاشؾج اهٌعبق ّاهخأذٖر ؽوٓ اهّشبعج اهيبهٖج ّاالكخضبد اهؾٌٖٕ.
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وٍؤند اهفصل أٍطا أً اهيٌهج اهحٌعٍيٌ فٌ يؽاهجث يخاظر اهشٍوهث اهٌعايٍث ٌٍةغٌ أً ٍنوً يحؽدد األةؽاد ،وأً
ٍحطيً:


خداتٖر هخضشًٖ نفبءث أشّاق اهخيّٖل ؽً عرٖق خلّٖج اهتٌٖج اهخضخٖج اهخٕ خرخنز ؽوِٖبّ ،ذهم ؽوٓ شتٖل اهيذبل
تبشخراع خشسٖل اهظيبً اهداؽى الخفبكٖبح إؽبدث اهشراء هدْ أعراف يلبتوج يرنزٖج نيب أّضٌٖب فٕ ؽدد
أنخّتر  0202يً خلرٖر االشخلرار اهيبهٕ اهؾبهيٕ.



اشخراع خعتٖق يزٖد يً اإلشراف ّاهخٌغٖى ؽوٓ اهيؤششبح اهيبهٖج غٖر اهيضرفٖج اهخٕ خشبُى فٕ يخبعر
اهشّٖهج اهٌغبيٖج ؽً عرٖق يب ٖشيٓ "تٌّم اهغل" ُّٕ ،يؤششبح خلّى تأٌشعج شتَ يضرفٖج ّهنٌِب خخظؼ
هلّاؽد خٌغٖيٖج أخف ييب ٖعتق ؽوٓ اهتٌّم (يذل ضٌبدٖق اهخضّع ّضٌبدٖق االشخذيبر اهيشخرم فٕ شّق
اهيبل).



خؾزٖز اهخٌشٖق اهدّهٕ ّزٖبدث اإلفضبش ؽً اهيؾوّيبح اهيبهٖج اهيخؾولج تأشّاق اهخيّٖل ذاح اهضوج ّآسل
اشخضلبق األضّل ّاهخضّى تيب ٖشبؽد ؽوٓ اهخلٖٖى اهيالئى هخرانى يخبعر اهشّٖهج فٕ اهٌغبى اهيبهٕ.



خضشًٖ خلٖٖى نفبءث اهخنوفج اهنوٖج هيخخوف أدّاح اهشاليج االضخرازٖج اهنوٖج .فؾوٓ شتٖل اهيذبلٌ ،سد أً
اهظرائة أّ اهرشّى اإلظبفٖج ؽوٓ رأس اهيبل تغٖج اهخضنى فٕ يخبعر اإلؽشبر اهٌغبيٖج تًٖ اهيؤششبح
اهيبهٖج اهيؤذرث ؽوٓ اهٌغبى ٖينً أً خشبؽد أٖظب فٕ خخفٖط يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖجّ .فٕ ُذٍ اهضبهجٖ ،ينً
أً ٖؾيل ذهم ؽوٓ خلوٖل اهضبسج إهٓ االؽخيبد ؽوٓ أشبهٖة هخخفٖف يخبعر اهشّٖهج اهٌغبيٖج.

موجز لمصحبفت
الفصل الخبلح ـ جمويل اإلشكبن واالشجقرار المبلي ـ عودة إلى األشس؟
جقرير االشجقرار المبلي العبلمي ،عدد إبريل 3122
إعداد :آن-مرغريث وشجن (رئيشت الفريق) ،دون يي لين جشو ،فراهشيشكو كولومبب ،إليشبهدرو غبلمو،
دهيز إيغن ،أهدريبس جوبشث ،جون كيف ،أهدريب مبيكمر ،شروبوهب ميجرا ،إيرلهد هير
الهقبط األشبشيت
الهقبط األشبشيت

 دخٓ ٖخسٌٓ اجخٌبة فلبؾبح أسؿبر اهيسبنً فٕ اهيسخلتلٌٖ ،تغٕ هطٌبؼ اهسٖبسبح يراؾبث أفعل اهييبرسبح
 دخٓ ٖخسٌٓ اجخٌبة فلبؾبح أسؿبر اهيسبنً فٕ اهيسخلتلٌٖ ،تغٕ هطٌبؼ اهسٖبسبح يراؾبث أفعل
فٖيب ٖخطل تئٌصبء ٌػى يسخلرث هخيّٖل اإلسنبً ّاهدفبػ ؾوِٖبّٖ .صٖر خدوٖوٌب اهخجرٖتٕ إهٓ ذالذج يجبالح
اهييبرسبح فٖيب ٖخطل تئٌصبء ٌػى يسخلرث هخيّٖل اإلسنبً ّاهدفبػ ؾوِٖبّٖ .صٖر خدوٖوٌب اهخجرٖتٕ إهٓ
ؾبيج خغغٕ اهييبرسبح اهفُعوٓ:
ذالذج يجبالح ؾبيج خغغٕ اهييبرسبح اهفُعوٓ:



)1

أّالٌٖ ،تغٕ أً ٖرنز طٌبؼ اهسٖبسبح ؾوٓ ساليج أؾيبل إٌصبء اهرًُ ؾً غرٖق خصجٖؽ إدارث اهيخبغر تصنل

ٌٖتغٕ أً ٖرنز طٌبؼ اهسٖبسبح ؾوٓ ساليج يؿبيالح إٌصبء اهرًُ ؾً غرٖق خصجٖؽ إدارث

أفعلّ ،خدسًٖ اهيؿبٖٖر اهيخؿولج تئجراءاح اإلكراظّ ،خدلٖق اهركبتج اهفؿبهج.

اهيخبغر تصنل أفعلّ ،خدسًٖ اهيؿبٖٖر اهيخؿولج تئجراءاح اإلكراظّ ،خدلٖق اهركبتج اهفؿبهج.
 ذبٌٖبٌٖ ،تغٕ اهٌػر تؿٌبٖج أنتر فٕ يصبرنج اهدنّيج فٕ خيّٖل اإلسنبً هخجٌة اهؿّاكة غٖر اهيلطّدث.
ٌٖ )2تغٕ اهٌػر تؿٌبٖج أنتر فٕ يصبرنج اهدنّيج فٕ خيّٖل اإلسنبً هخجٌة اهؿّاكة غٖر اهيلطّدث.
ّخصٖر اهخدوٖالح اهخجرٖتٖج إهٓ اهخأذٖر اهنتٖر اهذٔ ّكؽ ؾوٓ االسخلرار اهيبهٕ ٌخٖجج هيصبرنج اهدنّيج فٕ
ّخصٖر اهخدوٖالح اهخجرٖتٖج إهٓ اهخأذٖر اهنتٖر اهذٔ خديوَ االسخلرار اهيبهٕ تستة يصبرنج اهدنّيج فٕ
اهفخرث اهسبتلج ؾوٓ األزيج.
اهفخرث اهسبتلج ؾوٓ األزيج.
اهؿاليج
اهؿاليجاهخّرٖق
ذاحألؾيبل
اهيخبدج
اهدّافز
خٌسٖق ألتًٖ
يسخّْتًٖأفعل
اهخّطل
اهخبطج،ذٔتيب فٕ
خّرٖق
ٌصغج اه
يً اهاهيخبدج
اهدّافز
إهٓ أفعل
اخسبق
ٌٖتغٕخدلٖق
)3ذبهذبٌٖ،تغٕ
اهيخبدج هويسخذيرًٖ.
ّاهدّافز
اهؿلبرٖج،
اهرًُّ
ذهم إدارث
تيب فٕ
هويسخذيرًٖ.
اهيخبدج
ّاهدّافز
اهؿلبرٖج،
اهرًُّ
اهخبطج،إدارث
ذهم
اهفؿبهج،
ّاهركبتج
تخصجٖؽ
اإلسنبً
اهسبؾٖج
اهتوداً
ٌٖ  تغٕ
ّاهركبتج
اهلّٔ،اهلّٔ،
اهخٌػٖىاهخٌػٖى
تخصجٖؽ
اإلسنبً
هخيّٖلهخيّٖل
جدٖدثجدٖدث
ٌػى ٌػى
إٌصبءإٌصبء
إهٓ إهٓ
اهسبؾٖج
اهتوداً
ختدأختدأ
ٌٖتغٕأً أً
أيبى
خخّافر أنتر
دٖديسبدج
خخّافر
اهطبؾدث ،دٖد
األسّاق
ؾدد يً
خبض
اهفؿبهجٌّٖ ،غتق
ّاهصفبفٖج.
فرطج
اهطبؾدث،
توداً األسّاق
توداً يً
ؾوٓ ؾدد
ؾوٓخبض
تّجَ
تّجَ ُذا
ّاهصفبفٖجُ.ذاٌّٖغتق
اإلسنبً.
طٌبؼهخددٖد
اهسٖبسبح
طٌبؼ
تخيّٖل اإلسنبً.
هخيّٖل اهيؿٌٖج
اهلبئيج ٌػيِى
اهٌػى رنبئز
رنبئزهخددٖد
اهسٖبسبح
أنتر أيبى

ٌّدًٌّدً
يخفردث.
خطبئض
ٖخسىتؿدثتؿدث
اإلسنبً فٕ
خيّٖل اإلسنبً
ٌػبىخيّٖل
إطالحٌػبى
ٌٖتغٕإطالح
ٌٖ  تغٕ
يخفردث.
خطبئض
ٌػبىٖخسى
ٌُّّػبى
هيخددثُّّ ،
اهّالٖبح ااهيخددث،
فٕ اهّالٖبح
األيرٖنٖج.
اإلدارث
يؤخرا
طدر
اهذٔ
اإلطالح
تبكخراح
ٌردة
األيرٖنٖج.
اإلدارث
ؾًؾً
يؤخرا
طدر
اهذٔ
اإلطالح
تبكخراح
ٌردة

ٖدول ُذا اهفطل ٌػى خيّٖل اإلسنبً فٕ ؾدد االكخطبداح اهيخلديج ّاهطبؾدث اهييذِّوج ،يً أجل خددٖد اهؿّايل اهخٕ
خؿزز اسخلرار ٌػى خيّٖل اإلسنبًّ ،خؿزز االسخلرار اهيبهٕ تصنل أؾىّ .خجدر اإلصبرث إهٓ أً خأذٖر اٌِٖبراح أسّاق
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اإلسنبً ؾوٓ االسخلرار اهيبهٕ أنتر فٕ تؿظ اهتوداً ييب ُّ اهدبل فٕ توداً أخرّْٖ .رجؽ ذهم فٕ جبٌة يٌَ إهٓ
فرّق يِيج فٕ ٌػى خيّٖل اإلسنبً تًٖ اهتوداً اهيخخوفج ،تيب فٕ ذهم دّر اهدنّيج.
ّٖتدد ُذا اهفطل ؾوٓ ّجَ اهخددٖد تؿظ اهجّاٌة فٕ ٌػى خيّٖل اإلسنبً هدْ تؿظ اهتوداً اهيخلديج اهخٕ سبُيح
فٕ ؾدى االسخلرار اهيبهٕ أذٌبء األزيج األخٖرث.
ّّٖعخ ُذا اهفطل فٕ خدوٖالخَ اهخجرٖتٖج ـ اهخٕ خلبرً تًٖ اهتوداً ّاهفخراح اهزيٌٖج ـ أً االرختبغ ّذٖق تًٖ اهٌيّ
اهسرٖؽ فٕ االئخيبً اهؿلبرٔ ّاالرخفبؾبح اهدبدث فٕ أسؿبر اهيسبنً .نذهم ٖتدد اهفطل فٕ خأذٖر ؾدد يً خطبئض
خيّٖل اإلسنبً ؾوٓ االئخيبً اهؿلبرٔ ّأسؿبر اهيسبنً .فؿوٓ ستٖل اهيذبل ،أدح يصبرنج اهدنّيج فٕ ُذا اهيجبل إهٓ
خفبكى خذتذتبح أسؿبر اهيسبنً ّخعخى ٌيّ االئخيبً اهؿلبرٔ فٕ اهفخرث اهسبتلج ؾوٓ األزيج األخٖرث ،ال سٖيب فٕ تؿظ
اهتوداً اهيخلديجٌّ .جد فٕ يخّسغ اهدبالح أً اهتوداً ذاح اهيصبرنج اهدنّيٖج األنتر خؿرعح أٖعب الٌخفبعبح أؾيق
فٕ أسؿبر اهيسبنً.
ّإعبفج إهٓ ذهمّٖ ،جد ارختبغ ّذٖق تًٖ ارخفبؼ ٌسة اهلرّظ إهٓ اهلٖيج ّارخفبؼ أسؿبر اهيسبنً ّزٖبدث اهٌيّ
االئخيبٌٕ ؾتر اهفخراح اهزيٌٖج فٕ اهتوداً اهيخلديج ُّّ ،يب ٖخسق يؽ اهٌخبئج اهخٕ خوض إهِٖب اهؿدٖد يً اهدراسبح.
ّٖخخفٕ ُذا األذر ؾٌد إدخبل االكخطبداح اهطبؾدث فٕ اهؿٌٖج اهخٕ خغغٕ أددد فخرث زيٌٖجّ .كد ٖرجؽ ذهم إهٓ نًّ
اهددّد اهلطّْ هولرّظ أكل رسيٖج فٕ ُذٍ اهتوداً ،دٖد ٖغوة ؾوٓ اهلغبؾبح غٖر اهخبعؿج هوخٌػٖى اهلٖبى تدّر يِى
فٕ ؾيوٖج اإلكراظ.
ُّٖترز ُذا اهفطل ذالذج يجبالح ؾبيج ألفعل اهييبرسبح اهيخؿولج تٌػى خيّٖل اإلسنبً اهيسخلرث )1( :خؿزٖز إدارث
اهيخبغرّ ،خدسًٖ اهيؿبٖٖر اهيٌػيج إلجراءاح اإلكراظّ ،زٖبدث فؿبهٖج اهركبتج؛ ( )2زٖبدث اهدكج فٕ عتغ يصبرنج
اهدنّيج؛ ( )3اهخّطل إهٓ يسخّْ أفعل يً اهخٌسٖق تًٖ اهدّافز اهيخبدج ألٌصغج اهخيّٖل ذاح اهؿاليج اهخبطج
)ّ (private-labelاهدّافز اهيخبدج هويسخذيرًٖ.
ٌّٖبكش ُذا اهفطل جّاٌة إعبفٖج خخؿوق تأفعل اهييبرسبح اهخٕ ٌٖتغٕ هطٌبؼ اهسٖبسبح فٕ توداً األسّاق اهطبؾدث
تدذِب فٕ سٖبق إكبيج ٌػى خيّٖل اإلسنبًّ ،ؾوٓ ّجَ اهخددٖد عرّرث اهخرنٖز أّال ؾوٓ إكبيج ؾيوٖج كّٖج هوخٌػٖى
ّاإلصراف ؾوٓ نل اهنٖبٌبح اهيٌصئج هولرّظ تغٖج اهيسبُيج فٕ عيبً جّدث اهيؿبٖٖر اهدبنيج إلجراءاح اإلكراظ.
ّأخٖراّ ،اسخٌبدا إهٓ أفعل اهييبرسبحٖ ،غرح اهفطل خّطٖبح يدددث خخؿوق تٌػبى خيّٖل اإلسنبً فٕ اهّالٖبح
اهيخددث .فال ٖزال ُذا اهٌػبى يخفردا يً ؾدث أّجَ ،ييب ٖخغوة إخعبؾَ إلطالح صبيلّٖ .أخٕ االكخراح اهجدٖر
تبهخردٖة اهذٔ طدر ؾً اإلدارث األيرٖنٖج يؤخرا إلطالح ُذا اهٌػبى هٖيذل خغّث فٕ االخجبٍ اهطدٖخ.
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ٌّٖتغٕ أً ٖؿبهج ٌػبى خيّٖل اإلسنبً األيرٖنٕ يصنوج اهذغراح اهدبهٖج فٕ أغر اهخٌػٖى ّاهركبتج ّديبٖج اهيسخِونًٖ،
نيب ٌٖتغٕ أً ِٖدف إهٓ يصبرنج دنّيٖج أنذر خددٖدا ّصفبفٖج فٕ سّق اإلسنبً ،تدٖد خػِر اهتٌّد ذاح اهطوج فٕ
يّازٌج اهدنّيج .نذهم ٌٖتغٕ إؾبدث اهٌػر فٕ دّر اهيؤسسبح ذاح اهطوج تبإلسنبً اهخٕ خرؾبُب اهدنّيجٌ ،ػرا
هودبجج إهٓ إخبدج يجبل هويٌبفسج اهؿبدهج فٕ أسّاق اهرًُ اهؿلبرّٔ .أخٖرا ٌٖتغٕ أً ٖصجؽ اإلطالح اهخّرٖق "اٗيً"
ذٔ اهؿاليج اهخبطج ُّّ ،يب ٖصيل خدسًٖ االخسبق تًٖ اهدّافزّ .يً صأً ُذٍ اإلطالدبح أً خخرم أذرا إٖجبتٖب
نتٖرا ؾوٓ اهٌػبى اهيبهٕ األيرٖنٕ ّخسبؾد ؾوٓ خؿزٖز االسخلرار اهيبهٕ اهؿبهيٕ.

