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بيان السيدة كريستين الغارد ،مدير عام الصهدوق ،بشأن تعزيز رقابت الصهدوق
أصدرح الَٓن الشٓدث كرٓشخٓو الغبرد ،هدٓر ػبن صىدَق الىلد الدَلْ ،التٓبو الخبلْ فْ َاشىطو الؼبصهج:
خأخْ هَافلج الهجمس الخىفٓذّ الَٓن ػمِ "اللرار الهؼىْ تبلركبتج الذىبئٓج َهخؼددث األطراف" َإصدار "خلرٓر خجرٓتْ
تشأو اللطبع الهبلْ" تهذبتج خطَخٓو هٍهخٓو ىحَ تدآج جدٓدث فْ كٓفٓج ههبرشج الصىدَق ألػهبل الركبتج ـ حٓد ٓلَن
تهخبتؼج َخلٓٓن اكخصبداح التمداو األػضبء َخطَراح التٓئج االكخصبدٓج َالهبلٓج الؼبلهٓج .فىظرا لمتٓئج االكخصبدٓج الؼبلهٓج
الحبلٓج تكل خحدٓبخٍب َرَاتطٍب الَذٓلج الهختبدلجٓ ،خؼٓو َجَد ركبتج فؼبلج خخٓح الرصد الهتكر لمهخبطر َخلدن الهشَرث
فْ الَكح الهىبشة حَل الشٓبشبح الهالئهجَ .تٓىهب ٓظل اإلشراف ػمِ شٓبشبح شؼر الصرف الهطتلج فْ التمداو
األػضبء هحَرا رئٓشبً فْ ػهل الصىدَق الركبتْ كهب َرد فْ اخفبكٓج خأشٓشً ،فشَف ٓكَو اللرار الجدٓد أشبشبًًً
لهشبركج الصىدَق تهزٓد هو الفؼبلٓج فْ جٍَد التمداو األػضبء تشأو شٓبشبخٍب االكخصبدٓج َالهبلٓج الهحمٓج.
َإلِ جبىة الجٍَد األخرُ الهتذَلج لخىفٓذ خطج الؼهل الخْ أػددخٍب َصدرح فْ أكخَتر  2188لخؼزٓز الؼهل
الركبتْ ،شخؤدّ الخحشٓىبح ػمِ ٌذٓو الصؼٓدٓو إلِ زٓبدث كدرث الصىدَق ػمِ هؼبلجج أذبر الههكىج ػمِ االشخلرار
الؼبلهْ تشتة خداػٓبح الشٓبشبح الخْ خىخٍجٍب التمداو األػضبء؛ كهب شخكفل هخبتؼج أكذر شهَال لهدُ اشخلرار
اللطبػبح الخبرجٓج فْ ٌذي التمداو؛ َخؼهل ػمِ إشراكٍب فْ حَار تىبء لهؼبلجج اللضبٓب ذاح األٌهٓج الؼبلهٓج.
أَال ،شٓؼهل اللرار الجدٓد الهؼىْ تبلركبتج الذىبئٓج َهخؼددث األطراف ػمِ خحلٓق األٌداف الخبلٓج:


الهشبٌهج فْ ضهبو اخشبق خلٓٓهبح الصىدَق َآرائً الهخؼملج تكل اكخصبد هو اكخصبداح التمداو األػضبء
َتبالشخلرار الؼبلهْ؛



اشخخدان هشبَراح الهبدث الراتؼج كأداث لكل هو الركبتج الذىبئٓج َهخؼددث األطراف؛
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خأكٓد األٌهٓج الخْ ٓؼملٍب الصىدَق ػمِ شٓبشج شؼر الصرف َالشٓبشبح الهحمٓج فْ التمداو األػضبء؛



ضهبو الخغطٓج الهالئهج لمخداػٓبح الهخرختج ػمِ شٓبشبح التمداو األػضبء َالخْ كد خؤذر ػمِ االشخلرار
الؼبلهْ؛



خَضٓح أشبلٓة الركبتج هخؼددث األطراف ََضغ إطبر لهب ٓهكو إجراؤي هو هشبَراح ػمِ أشبس هخؼدد
األطراف.

َٓخضح هو الهَافلج ػمِ اللرار َجَد خأٓٓد تبلغ اللَث لمطرٓلج الهشخخدهج فْ خؼزٓز ركبتج الصىدَق َلهشؤَلٓبح كل
هو الصىدَق َالتمداو األػضبء فْ ٌذا الشٓبقَ .أخَكغ أو ٓلَد ٌذا الدػن إلِ هزٓد هو الفؼبلٓج فْ هشَرث الصىدَق
لتمداىً األػضبء تشأو شٓبشبخٍب االكخصبدٓج.
ذبىٓبً ،إو الٍدف هو الخلرٓر الخجرٓتْ الذّ أػدي ختراء الصىدَق تشأو اللطبع الخبرجْ ٌَ زٓبدث فؼبلٓج الركبتج ػمِ
اللطبع الخبرجْ .ففْ ٌذا الخلرٓر:


ٓخن إجراء خلٓٓن هخؼهق َهخزاهو لهب ٓشخجد هو خطَراح فْ الهراكز الخبرجٓج الؼبلهٓج لالكخصبداح الكترُ،
َاإلشبرث إلِ ردَد األفؼبل الههكىج ػمِ هشخَُ الشٓبشج االكخصبدٓج.



ُٓشخخدَن الهىٍج الخجرٓتْ الجدٓد لخلدٓر األرصدث الخبرجٓج ،إلِ جبىة الخلدٓر االشخىشبتْ ،هغ اإلكرار تأَجً
ػدن الٓلٓو الخْ خىطَّ ػمٍٓب ٌذي الخلدٓراح.



ُٓشخفبد هو خَصٓبح "هراجؼج الركبتج الهلررث كل ذالد شىَاح"َ ،الفمشفج الخْ ٓلَن ػمٍٓب اللرار الجدٓد ،ػو
طرٓق الجهغ تٓو الركبتج الذىبئٓج َهخؼددث األطراف فْ خلرٓر َاحد.



ٓخن خَشٓغ ىطبق الركبتج الخْ ٓجرٍٓب الصىدَق ػمِ اللطبع الخبرجْ تحٓد ٓشهل ،تشكل هىخظن َإلِ جبىة
أشؼبر الصرف ،الركبتج ػمِ الحشبتبح الجبرٓج َخراكن االحخٓبطٓبح َهلبٓٓس خدفق رأس الهبل َاألصَل
َالخصَن الخبرجٓج.

َٓصدر الصىدَق ٌذا الخلرٓر ػمِ أشبس خجرٓتْ َٓخطمغ إلِ خىلٓح الهىٍجٓج الجدٓدث َالخحمٓل الجدٓد الهشخخدهٓو فًٓ
ػمِ هدار الشٍَر اللبدهجَ .تبلطتغٓ ،رحة الصىدَق تأّ آراء أَ خؼمٓلبح ػمِ الخلرٓر َهىٍجٓخً الجدٓدث.
َٓؤدّ الخلدن ػمِ ٌذٓو الصؼٓدٓو إلِ خؼزٓز الخزان الصىدَق تبلؼىبصر األشبشٓج فْ ههبرشج ػهمً الركبتٌَْْ ،
الحَار َاإلكىبعَ ،اإلىصبفَ ،الصراحجَ ،هراػبث الظرَف فْ كل تمد ػضََ ،االخشبق داخل اإلطبر هخؼدد
األطراف.

