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خلدَّر خنوفج اهدؽى تضّاهٕ  9.9خرٖوًّٖ دّالر فٕ ؽبى 1199



اهخداتٖر اهرايٖج إهٓ ضيبٖج اهفلراء ظرّرٖج



اإلضالضبح ٖينً أً خزٖل اهؾلتبح أيبى اهٌيّ االكخضبدٔ

دثح دراشج جدٖدث أصدرُب اهصٌدّق نل توداً اهعبهى عوٓ إصالح دعى اهظبكج اهذٔ ٖؤثر عوٓ

يجيّعج يً اهيٌخجبح خخراّح تًٖ اهفدى ّاهتٌزًٖ.

اهغرط يً اهدؽى ُّ ضيبٖج اهيشخِونًٖ تبهضفبغ ؽوٓ اٌخفبط األشؾبرّ .هنً اهنذٖرًٖ ٖرًّ أً اهدؽى ٖفخلر إهٓ

اهنفبءث ّٖينً أً خضل يضوَ ّشبئل أفظل هضيبٖج اهيشخِونًٖ اهيضخبسًّٖٖ .رْ اهضٌدّق أٌَ ٖينً خضلٖق ذهم إذا يب
اٌخِسح اهضنّيبح يشبر اإلضالش اهضضٖصّ ،أٌَ شٖشبؽد ؽوٓ خخفٖف ظغّع اهيّازٌج اهخٕ خذلل نبُل اهضنّيبح.
ّكد أسرْ دراشج اهضٌدّق ختراء إكوٖيًّٖ ّيخخضًّ فٕ شؤًّ اهيبهٖج اهؾبيج يً يخخوف إداراح اهضٌدّقّ .فٕ
يلبتوج شخضٖج ،خضدد اهشٖد نبرهّ نّخبرٖووٕ ،يدٖر إدارث شؤًّ اهيبهٖج اهؾبيج؛ ّاهشٖد يشؾّد أضيد ،يدٖر إدارث
اهشرق األّشع ّآشٖب اهّشعٓ؛ ّاهشٖدث أٌعّاٌٖح شبَٖٖ ،يدٖر اإلدارث اإلفرٖلٖج ؽً أُيٖج اهدراشج هؾيل اهضٌدّق فٕ
اهتوداً األؽظبء ّيً أسوِب.
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ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖج :كبدح إدارخنى اهعيل اهذٔ خى إلصدار ُذا اهخلرٖر .فيب ُٕ أُى اهٌخبئج؟ ُّل خٌظتق
اهخّصٖبح عوٓ نبفج اهتوداً اهخٕ خظتق ٌعبى اهدعى؟

نّخبرٖووٕ :اهدؽى يشنوج فٕ نل توداً اهؾبهى خلرٖتب .فضخٓ اهتوداً اهخٕ خفرط ظرائة ؽوٓ اهعبكجٌ ،بدرا يب خنًّ خوم
اهظرائة يرخفؾج تيب ٖنفٕ الضخشبة نبفج اٗذبر اهشوتٖج هفرع اشخِالم اهعبكج ،تيب فٕ ذهم اٗذبر اهتٖئٖجّّ .فلب هلبؽدث

تٖبٌبح سدٖدث خغعٕ  971تودا ،خشٖر خلدٖراخٌب إهٓ أً اهدؽى ّضل إهٓ  9.9خرٖوًّٖ دّالر فٕ  ُّّ ،1199يب ٖؾبدل
ٌضّ  %1.2يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهؾبهيٕ أّ  %8يً يسيّػ اإلٖراداح اهضنّيٖج.
ٌّغرا الٌخشبر دؽى اهعبكج ّارخفبػ اهخنوفج اهخٕ خخضيوِب اهضنّيبح هيّاضوج خلدٖيٌَ ،رْ أً ٌُبم يسبال هإلضالش هٖس
فلع فٕ توداً األشّاق اهضبؽدث ّاهتوداً اهٌبيٖجّ ،هنً فٕ االكخضبداح اهيخلديج أٖظبّ .خخضدر اهتوداً اهيلديج هودؽى
اهّالٖبح اهيخضدث اهخٕ ٖتوغ اهدؽى فِٖب  211يوٖبر دّالرّ ،اهضًٖ  178يوٖبر دّالرّ ،رّشٖب  991يوٖبر دّالرّ .ال
شم أً اهتود اهذٔ ٖشرػ فٕ إضالش اهدؽى ٖسة أال ٖغفل ؽً اٗذبر اهشوتٖج اهيضخيوج ؽوٓ اهفلراءّ ،أً ُٖدرِر فٕ خعج
اإلضالش خداتٖر هخخفٖفِب خّفر اهضيبٖج اهنبفٖج هوفلراءٌّٖ .عتق ُذا ؽوٓ نبفج اهتوداً.
ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖجٖ :ؤدٔ اهدعى فٕ األشبس إهٓ خفض اهخنبهٖف اهخٕ ٖدفعِب يشخِونّ اهظبكج ـ ُّٕ ٌخٖجج

كد ٖرْ اهنثٖرًّ أٌِب يفٖدث ،خبصج هوفلراء .فويبذا إذا ُّٖصِٕ اهصٌدّق تبإلصالدبح؟

نّخبرٖووٕ :اهدؽى ينوف ّٖسة أً ٖخضيل أضد ُذٍ اهخنوفج فٕ ٌِبٖج اهيعبفٌّٖ .عتق ُذا تبهعتؼ ؽوٓ أٔ ٌّػ يً
اإلٌفبقّ ،هنً ٌُبم ؽدث يشنالح ٌٖفرد تِب دؽى اهعبكج .فأّالّ ُّ ،شٖوج هيشبؽدث اهفلراء تؾٖدث نل اهتؾد ؽً اهنفبءث،

ألً اشخِالم األغٌٖبء هوعبكج أنتر يً اشخِالم اهفلراءّ ،تبهخبهٕ فِى األنذر اشخفبدث يٌَّ .اهّاكؼ أً دؽى اهّكّد اهذٔ
خشخضّذ ؽوَٖ أغٌٓ  %11يً األشر فٕ اهتوداً يٌخفظج اهدخل ّيخّشعج اهدخل ٖؾبدل شخج أظؾبف يب خضضل ؽوَٖ
أفلر  %11يً األشر .هذا ٖخؾًٖ ؽوٓ اهضنّيبح خضشًٖ اشخخدايِب هذخٖرث اهيّارد اهيضدّدث فٕ خرشبٌخِب اهيبهٖج هإلٌفبق
ؽوٓ ترايز خشبؽد اهفلراء تضّرث أنذر يتبشرث.

غٖر أً آذبر اهدؽى خخسبّز اهخنبهٖف اهخٕ خخضيوِب اهيبهٖج اهؾبيج ،إذ أٌِب خيذل ؽلتج سشٖيج أٖظب أيبى اهٌيّ .فؾوٓ شتٖل

اهيذبل ،اهدؽى ٖزاضى اإلٌفبق اهؾبى اهذٔ ٖينً أً ٖؾزز اهٌيّ ،تيب فٕ ذهم اإلٌفبق ؽوٓ اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخؾوٖى ّاهرؽبٖج

اهضضٖجّ .اهعبكج اهرخٖضج ٖينً أً خؤدٔ أٖظب إهٓ فرع اشخخداى اهعبكج ُّّ ،يب ُٖفبكى اهيشنالح اهتٖئٖج يذل اهخوّد
ّخغٖر اهيٌبط.
ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖج :اهشرق األّشظ يٌظلج غٌٖج تيّارد اهظبكج ،هنً اهعدٖد يً توداٌِب ال ٖزال ٖدعى اهظبكج

تشنل ينثف .فٕ رأٖنى ،نٖف خشخفٖد ُذٍ اهتوداً يً إهغبء اهدعى أّ خخفٖطَ؟
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أديد :فٕ اهتوداً اهغٌٖج تبهعبكج خلدى اهضنّيبح دؽيب ؽوٓ اهعبكج نّشٖوج الكخشبى اهذرّث اهعتٖؾٖجّ .رغى أً ُذٍ ّشٖوج

يتبشرث هخّزٖؼ سزء يً ذرّاح اهذرّث فٕ أٔ تود ،فِٕ خفخلر إهٓ اهؾداهج ألٌٌب إذا ٌغرٌب إهٓ اهيشخفٖد اهضلٖلٕ يً ُذا
اهدؽىٖ ،خظص أً يؾغى اهيزاٖب خذُة إهٓ اهفئبح األنذر ذراء ّاألنذر اشخخدايب هوعبكج ـ أضضبة اهشٖبشبح ّاهيٌبزل

اهينٖفج ّاألسِزث اهنِرتبئٖجّ .تبإلظبفج إهٓ اهخداؽٖبح اهظبرث اهخٕ أشبر إهِٖب نبرهّ ،فئً اهدؽى غبهتب يب ٖشسؼ
اهضٌبؽبح نذٖفج االشخخداى هوعبكج ؽوٓ ضشبة األٌشعج نذٖفج االشخخداى هوؾيبهج ُّّ ،أير يِى ضخٓ فٕ نترْ اهتوداً
اهيٌخسج هوعبكج ّاهخٕ ال خشؾر تلوق نتٖر إزاء اٌؾنبشبح دؽى اهعبكج ؽوٓ اهيّازٌجّٖ .ينً خؾزٖز اهٌيّ اهيٌشئ هفرص
اهؾيل ؽوٓ اهيدْ اهعّٖل دًّ زٖبدث أؽتبء اهدًّٖ فٕ اهتود اهيؾٌٕ يً خالل خّسَٖ تؾط اهيّارد اهخٕ ّٖفرُب إضالش

اهدؽى إهٓ اإلٌفبق اهؾبى األنذر إٌخبسٖج ؽوٓ اهرؽبٖج اهضضٖج ّاهخؾوٖى ّإهٓ يؾبهسج فسّاح اهتٌٖج اهخضخٖجّ .أخٖرا ،فئً
اهدؽى ٖشسؼ ؽوٓ زٖبدث االشخِالم ّيً ذى اشخخرار اهيّارد ـ ييب ٖخرم يّارد أكل هألسٖبل اهلبديج.
ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖج :نٖف شخؤثر اهٌخبئج اهّاردث فٕ اهدراشج عوٓ عيل اهصٌدّق فٕ توداً اهشرق األّشظ؟

ُّل ٌُبم علتبح نتٖرث خدّل دًّ خٌفٖذ إصالدبح اهدعى فٕ اهيٌظلج؟

أديد :دؽى اهعبكج ينوف ّٖيذل ؽتئب ذلٖال ؽوٓ اهيّازٌبح اهضنّيٖج اهيذلوج أضالً فٕ ؽدد يً اهتوداً اهيشخّردث هوعبكج

فٕ اهيٌعلج ،تيب فِٖب يضر ّاألردًّ .فٕ اهّكح ذاخٌَ ،سد أً اهيّارد اهيخبضج هورؽبٖج اهضضٖج ّاهخؾوٖى ّاالشخذيبراح

يضدّدث هوغبٖجٌّ .ضٖضخٌب ُٕ إهغبء اهدؽى اهيؾيى ّاشخضداد أشنبل يً اهضيبٖج االسخيبؽٖج اهيّسِج اهخٕ خخشى تنفبءث
اهخنوفجّ .خٌفٖذ ُذٍ اهؾيوٖج أير يؾلد ،شّاء يً اهٌبضٖج اهفٌٖج أّ اهشٖبشٖج .فلد خى اهخراسؼ ؽً اإلهغبء اهخدرٖسٕ هودؽى فٕ
ؽدد يً اهتوداً تؾد يؾبرظج أضضبة اهيضبهص اهخبضج أّ يّاسِج خلوتبح شدٖدث فٕ أشؾبر اهٌفعُّ .ذٍ اهيؾبرظج

خؾنس أٖظب ظؾف ذلج تؾط اهشنبً فٕ ضضبفج اشخخداى اهضنّيبح هوّفّراح اهيخضللج يً إضالش اهدؽى.

ّهتٌبء اهزخى اهيعوّة هإلضالش ،يً اهيِى أً خخّافر اشخراخٖسٖج خّاضل كّٖج ّشفبفٖج شبيوجّ .تبإلظبفج إهٓ ذهم ،يً

اهظرّرٔ خؾّٖط اهفئبح األنذر خظررا يً إهغبء اهدؽى خؾّٖظب فّرٖب يً خالل ترايز هوضيبٖج االسخيبؽٖج ٖخى
خّسِِٖب تيزٖد يً اهدكج إهٓ اهيشخضلًّٖ .كد رأٌٖب أً ضنّيج يّرٖخبٌٖب ؽٌديب عتلح ضٖغج سدٖدث هخشؾٖر اهدٖزل فٕ
يبّٖ  1191كبيح تئدرار يذل ُذٍ اهخداتٖر اهيّسِج نؾٌضر ضرٖص يً ؽٌبضر ترٌبيز اإلضالشّ .كّتل اإلضالش
تيؾبرظج يضدّدث ٌشتٖب رغى زٖبدث األشؾبر اهخٕ خسبّزح  %11ؽوٓ يدار خيشج شِّرّ .ؽوٓ ٌفس اهغرار ،سبء
إضالش اهدؽى فٕ إٖراً يشتّكب تيشبّراح ينذفج يؼ األعراف اهيؾٌٖج ّضيوج ؽالكبح ؽبيج كّٖج.

ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖج :صدٖخ أً دعى اهظبكج ٖفٖد يشخِونٕ اهظبكج األغٌٖبء ّاهفلراء عوٓ اهشّاء ،هنً اهفلراء
ُى األنثر خطررا يً خخفٖض اهدعى أّ إهغبئَ .فنٖف إذا ٖينً ديبٖج اهفلراء فٕ يثل ُذٍ اهدبالح؟

شبَٖٖ :نيب شتق أً أشبر نبرهّ ّيشؾّدٌٖ ،تغٕ أً ٖلخرً إهغبء اهدؽى تخداتٖر يّسِج خؾِّّط اهفئبح األنذر اضخٖبسب ؽً
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زٖبدث األشؾبرّ .يً ضٖد اهيتدأ ،أفظل ّشٖوج هِذا اهغرط ُٕ اهخضّٖالح اهٌلدٖج اهيشرّعج اهيّسِج هفئبح اهدخل
األنذر اضخٖبسب ـ ؽوٓ غرار يب ضدد فٕ يّزايتٖق ّغبتًّ .غٖر أً اهلّٖد اإلدارٖج كد خضّل دًّ األخذ تِذٍ اهّشٖوج
فٕ األسل اهلضٖر يب هى ٖنً ٌُبم ٌغبى كبئى تبهفؾلّ .فٕ ُذٍ اهضبهجٖ ،ينً اهخّشؼ فٕ يسيّؽج يً اهترايز اهلبئيج

ّاهيخخبرث تؾٌبٖج ،رتيب يؼ إدخبل تؾط اهخضشٌٖبح ؽوٓ فؾبهٖج اهخّسَّٖٖ .ينً أً ٖخظيً ذهم زٖبدث ضبفالح اهٌلل
اهؾبى نيب ضدد فٕ غبٌب أّ ترايز خّزٖؼ اهيّاد اهغذائٖج ؽوٓ اهفئبح األنذر ؽُرظج هوخأذر نيب ُّ اهضبل فٕ ٌبيٖتٖب أّ
إٌشبء ترايز هخشغٖل اهشتبة ّاهيرأث نيب فٕ ٌٖسٖرٖب.
ّنتدٖل هذهمٖ ،ينً اإلتلبء ؽوٓ اهدؽى هوتٌّد األنذر اشخخدايب يً سبٌة اهفلراء ،يذل اهنٖرّشًٖ ،أّ الشخِالم اهنِرتبء
دًّ يشخّْ ضدٔ يؾًٖ .فؾوٓ شتٖل اهيذبل ،اضخفغح ٌٖسٖرٖب تدؽى اهنٖرّشًٖ ؽٌديب خفظح اهدؽى ؽوٓ اهتٌزًٖ.
ٌُّبم شتل أٖظب هوخيٖٖز تًٖ اهيشخِونًٖ ذّٔ اهدخل اهيٌخفط ّذّٔ اهدخل األؽوٓ ،ؽوٓ شتٖل اهيذبل ،ؽٌد فرط
اهظرائة ؽوٓ اهنِرتبء أّ تيشبؽدث اهيشخِونًٖ األكل دخال ؽوٓ خيّٖل خنبهٖف خّضٖل اهنِرتبء نيب فٕ ضبهج نٌٖٖب،

ُّذٍ األٌّاػ يً اإلسراءاح ٖينً أً خشبؽد أٖظب ؽوٓ ضيبٖج األشر يٌخفظج اهدخل يً خأذٖر زٖبداح األشؾبر.

ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖجُ :ل ٌُبم كظبعبح يعٌٖج خيٖل فِٖب اهدنّيبح اإلفرٖلٖج إهٓ دعى اهظبكج؟ ّنٖف شٖخغٖر

عيل اهصٌدّق فٕ اهيٌظلج فٕ طّء اهٌخبئج اهخٕ خوصح إهِٖب اهدراشج؟

شبَٖٖ :دؽى اهّكّد أنذر اٌخشبرا تنذٖر فٕ اهتوداً اهيضدرث هوٌفع تٌٖيب ُٖعتَّق دؽى ينذف ؽوٓ اهنِرتبء تشنل يؾيى

خلرٖتب فٕ إفرٖلٖب سٌّة اهضضراءّ .فٕ ضبهج إفرٖلٖب سٌّة اهضضراء ،أدْ اهدؽى إهٓ اهضد يً االشخذيبر اهخبص

ّفرط كّٖد شدٖدث ؽوٓ كدرث اهيرافق اهييوّنج هودّهج ؽوٓ االشخذيبر فٕ زٖبدث عبكج خّهٖد اهنِرتبءٌّ .خٖسج هذهم ،هى
ٖزد ٌضٖة اهفرد يً إٌخبر اهعبكج فٕ إفرٖلٖب سٌّة اهضضراء يٌذ يٌخضف اهذيبٌٌٖبح ُّّ ،يب اٌؾنس شوتب ؽوٓ اهلدرث
اهخٌبفشٖجّ .تدًّ زٖبدث يويّشج فٕ عبكج خّهٖد اهنِرتبء ،هً خخينً اهيٌعلج يً اهضفبغ ؽوٓ يؾدالح اهٌيّ االكخضبدٔ

اهضبهٖج .غٖر أً اهيرافق اهييوّنج هودّهج غبهتب يب خخضيل خنبهٖف نتٖرث إلٌخبر اهنِرتبء ُّّ ،اهيضرم اهرئٖشٕ ّراء
اهدؽىّ ،تبهخبهٕ فئً خخفٖط دؽى اهنِرتبء ال ٖخؾوق فلع تزٖبدث األشؾبر اهخٕ ٖدفؾِب يشخِونّ اهنِرتبء ّهنٌَ ٖخعوة
اشخراخٖسٖج شبيوج أٖظب هوضد يً يغبُر ؽدى اهنفبءث ّخضشًٖ يؾدالح اهخضضٖل ّزٖبدث ّفّراح اهضسى ،تيب فٕ ذهم يً
خالل خشسٖؼ اهخسبرث اإلكوٖيٖج اهتٌٖٖج فٕ اهنِرتبء.
ّيشخّٖبح اهدًٖ اهؾبى اهيٌخفظج ٌشتٖب فٕ تؾط اهتوداً خخٖص فرضج هخّسَٖ اشخذيبراح نتٖرث إهٓ يضبدر أكل خنوفج
إلٌخبر اهعبكجٌّٖ .تغٕ أً ّٖاضل اهضٌدّق يشبؽدث اهشوعبح اهّعٌٖج فٕ خلدٖر اهخنبهٖف اهضلٖلٖج ـ اهخنبهٖف اهيبهٖج
ّنذهم اهخنبهٖف اهيرختعج تبهخٌبفشٖج ّاهٌيّ ـ تبإلظبفج إهٓ خضدٖد اهيشخفٖدًٖ اهفؾوًٖٖ يً دؽى اهعبكج ّيراؽبث اهشفبفٖج
اهنبيوج فٕ ُذا اهخضّصّ .شٖشبؽد ذهم فٕ إخبضج يؾوّيبح ٖشخٌٖر تِب اهيّاعًٌّ فٕ اخخبذ كراراخِى اهيؾٌٖج تأّهّٖبح

اإلٌفبق ٌّعبق اإلضالضبح.
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ٌشرث اهصٌدّق اإلهنخرٌّٖجُ :ل ٌُبم "ييبرشبح فٌطوٓ" فٕ خٌفٖذ إصالدبح دعى اهظبكج؟
نّخبرٖووٕ :رغى ؽدى ّسّد ّضفج ّضٖدث هوٌسبش فٕ إضالش اهدؽى ،فتبهٌغر إهٓ خسبرة اإلضالش اهخٕ ير تِب  91تودا
ّسدٌب أً ٌُبم شخج ؽّايل رئٖشٖج هٌسبش اإلضالش .أّل ؽبيل ُّ خٌفٖذ خعج شبيوج هإلضالش خخظيً أُدافب ّاظضج
عّٖوج األسل ،يذل اشخنيبل خضرٖر األشؾبر تبهنبيل ّخضشًٖ سّدث اهخديجّ .اهؾبيل اهذبٌٕ ُّ اشخراخٖسٖج هوخّاضل
ّاشؼ اهٌعبق ّاهخشبّر يؼ األعراف اهيؾٌٖجّ .اهؾبيل اهذبهد ُّ إسراء زٖبداح شؾرٖج خخى تبهخدرر ّاهخشوشل اهيالئى،

ييب ٖخٖص هألشر ّاهضنّيبح ّكخب نبفٖب هخؾدٖل أٌيبع اشخِالنِب هوعبكجّ .اهؾبيل اهراتؼ ُّ خٌفٖذ خداتٖر هضيبٖج اهفلراء.
ّاهؾبيل اهخبيس ُّ إدخبل خضشٌٖبح ؽوٓ نفبءث اهيؤششبح اهييوّنج هودّهج هوؾيل ؽوٓ خخفٖط ؽتئِب اهيبهٕ .أيب اهؾبيل
األخ ٖر فٖخيذل فٕ خشؾٖر اهعبكج ؽوٓ ٌضّ يسرد يً االؽختبراح اهشٖبشٖج ُّّ ،أير يعوّة ضخٓ خنًّ اإلضالضبح
دائيج.

