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الَالٓبح الهخددث األهرٓكٓج

الهجمس التىفيذي يوافق عمى اتفاق ةليهث  2.6هميار دوالر هع الههمكث الهغرةيث
ةهوجب "خط الوكايث والسيولث"

َافق الَٓن الهجمس الخىفٓذّ لصىدَق الىلد الدَلْ ؼمِ ؼلد اخفبق لهدث  24شٍرا هػ الههمكج الهغرتٓج تهَجة خظ
الَكبٓج َالشَٓلج ته تمغ ٓؽبدل  4007.4همَٓو َددث دلَق شدة خبصج (دَالْ  6.20همٓبر دَالر أهرٓكْ ،أّ
 %711هو دصج ؼطَٓخٍب)َٓ .خٓخ ٌذا االخفبق فْ ؼبهً األَل الدصَل ؼمِ هَارد خؽبدل  2352.8همَٓو َددث
دلَق شدة خبصج (دَالْ  3.55همٓبر دَالر أهرٓكْ ،أّ  %411هو دصج ؼطَٓخٍب) ،ؼمِ أو خزداد فْ ؼبهً
الذبىْ إلِ دَالْ  6.20همٓبر دَالر أهرٓكْ ؼمِ أشبس خراكهْ.
َشَف ٓشهخ خظ الَكبٓج َالشَٓلج لمشمظبح الهغرتٓج فرصج هَاصمج خىفٓذ ترىبهجٍب اإلصالدْ الَظىْ الذّ ٍٓدف
إلِ خدلٓق الىهَ االكخصبدّ الشرٓػ َالشبهل لكل الهَاظىٓو ،كهب ٓكفل لٍب أداث هفٓدث لمخأهٓو طد الصدهبح الخبرجٓج .
َكد صردح الشمظبح الهغرتٓج تأىٍب خؽخزن هؽبهمج ٌذا االخفبق تبؼختبري َكبئٓب َال خؽخزن الشدة هو الخظ االئخهبىْ
الهخبح تهلخطبي  ،إال إذا شٍدح الهغرة ادخٓبجب فؽمٓب لخهَٓل هٓزاو الهدفَؼبح ىخٓجج خدٌَر فْ األَطبغ الخبرجٓج.
ٍَٓدف "خظ الَكبٓج َالشَٓلج" الذّ اشخُد دِد فْ ؼبن  2100إلِ اللٓبن ،ؼمِ أشبس أكذر هرَىج ،تخمتٓج ادخٓبجبح
الشَٓلج لدُ التمداو األؼطبء الخْ خرخكز اكخصبداخٍب ؼمِ أشبشٓبح كَٓج َخخهخػ تشجل أداء كَّ فْ هجبل خىفٓذ
الشٓبشبح الشمٓهج َلكىٍب هشَتج تتؽض هَاظو الطؽف الهختلٓج .
َؼلة الهىبكشج الخْ أجراٌب الهجمس الخىفٓذّ تشأو الهغرة ،أدلح السيدت كريستيو الغارد ،هدير عان الصىدوق
َرئٓس الهجمس ،ت بلتٓبو الخبلْ:
"دللح الهغرة شجل أداء إٓجبتْ فْ هجبل الشٓبشبح االكخصبدٓج اللَٓج َاإلصالدبح الٍٓكمٓج َاشؽج الىظبق ،ههب
شبٌن فْ كَث أدائٍب ا الكخصبدّ الكمْ ال شٓهب خدلٓق ىهَ هرخفػ َ ،خطخن هىخفضَ ،جٍبز هصرفْ كبدر ؼمِ الخكٓف
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هػ الخلمتبحَ .تفطل ٌذي الخظَراح اإلٓجبتٓج َاألشبشٓبح االكخصبدٓج َاألظر الهؤششٓج اللَٓج خهكىح الهغرة هو
خخفٓف أذر األزهج الؽبلهٓج َ خمتٓج االدخٓبجبح االجخهبؼٓج الهمدج .
"َكد شبٌهح أشؽبر الىفظ الهرخفؽج فْ خصبؼد ال طغَظ ؼمِ الهبلٓج الؽبهج َاللظبغ الخبرجَْ .اخخذح الشمظبح
إجراءاح لهؽبلجج هَاظو الطؽف الهذكَرث ٌَْ ،همخزهج ت بلدفبع ؼمِ شٓبشبخٍب الشمٓهجَ .خهذل الزٓبدث األخٓرث فْ
أشؽبر الىفظ الجترٓج الهدمٓج هؤشرا َاطدب ؼمِ ؼزن الشمظبح ؼمِ إصالح ىعبن الدؼن َ طهبو اشخهرارٓج أَطبغ
الهبلٓج الؽبهج تشكل أؼن ٍَٓ .دف الترىبهج االكخصبدّ الذّ َطؽخً الشمظبح إلِ خدشٓو الهؤشراح االجخهبؼٓج
َخخفٓض التظبلج َخؽزٓز اللدرث الخىبفشٓج َزٓبدث إهكبىٓج خدلٓق ىهَ أؼمِ َأكذر شهَالَ .شخَاصل الشمظبح الهغرتٓج
هراكتج شالهج الىعبن الهبلْ ؼو كذة لمهدبفعج ؼمِ شالهخً َالدفبع ؼمِ هشخَُ كبفٍ هو االدخٓبظٓبح الدَلٓج .
َتبلرغن هو ٌذي الخداتٓر الشبهمج ؼمِ هشخَُ الشٓبشبح االدخهبالح االكخصبدٓج الكمٓج الهَاخٓج ،فئو الهغرة خَاجً
هخبظر خبرجٓج هرختظج تأجَاء ؼدن الٓلٓو الهدٓظج تهىظلج الَٓرَ َتبلزٓبداح الهدخهمج فْ أشؽبر الىفظ َ .هو شأو
االخفبق تهَجة "خظ الَك بٓج َالشَٓلج" لهدث ؼبهٓو أو ٓخٓخ ل مهغرة شٓبشج فؽبلج خطهو لٍب خغظٓج ادخٓبجبخٍب الخهَٓمٓج
أىٓج إذا هب خدللح ٌذي الهخبظر َخؽزٓز ذلج األشَ اق َخٓشٓر الىفبذ إلِ أشَاق رأس الهب ل ا لخب صجَ .خؽخزن ا لشمظب ح
هؽبهمج ٌذا االخفبق تبؼختبر ي َكبئٓب".

