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يهٛبس نٛشح، دزٗ ثذأد انزسبؤالد ػٍ كٛفّٛخ رؼبيم  011يب ئٌ ألش يجهس انُٕاة لبٌَٕ انذػى انسكُٙ، ٔرذذٚذاً فٕائذ انمشٔع انسكُٛخ ثًجهغ 

% يٍ انٕدائغ. أيب انسإال األثشص فٛزؼهك 82انًظبسف يغ انمشٔع، خظٕطبً أٌ يظشف كبٌ لذ دذّد نٓب سمفبً نهزسهٛف ثبنهٛشح ثًؼذل 

ْزِ فبئذح انزٙ ًٚكٍ اٌ رؼزًذ ٔانزٙ رشاْب انًظبسف يُبسجخ نٓب ٔنهًٕاؽٍُٛ فٙ ػٕء اسؼبس انفبئذح انشائجخ دبنٛبً فٙ انسٕق؟ثُسجخ ان

انزسبؤالد اػبفخ انٗ رسبؤالد أخشٖ، أػبء ػهٛٓب يكشو طبدس انز٘ أشبس انٗ ػشٔسح أٌ ٚجش٘ انزفبْى ثٍٛ انًإّسسخ ٔانًظبسف ػهٗ 

دجى انذػى ٔانجضء غٛش انًذػٕو يُٓب، يغ ػًبٌ أٌ رزٕافش نهًظبسف انشاغجخ ػًبَخ اسزًشاسٚخ انذػى ؽٕال يذح يٕػٕع انفٕائذ نُبدٛخ 

سُخ. نكٍ األْى ثشأّٚ أٌ رزٕافش نذٖ  01ٔ 81انمشع، خظٕطبً ارا اخزَب فٙ االػزجبس أٌ يزٕسؾ ػًش انمشٔع اإلسكبَٛخ ٚشأح يب ثٍٛ 

لشع سكُٙ ثًؼذّل  4111يهٛبس نٛشح( ٚكفٙ نًب ٚمبسة  011ٛبس ػهٗ اػزجبس أٌ انذػى انًهذٕظ )انًظبسف سٕٛنخ ثبنهٛشح رفٕق األنف يه

يهٌٕٛ نٛشح كسمف نهمشع انٕادذ. ٔسأل كٛف سززٕافش انسٕٛنخ فٙ ظّم رؼًٛى يظشف نجُبٌ انز٘ ُٚهضو انًظبسف خفغ يؼذّل  871

أيب ٔلذ ألش يجهس انُٕاة فزخ اػزًبد ئػبفٙ ثمًٛخ يئخ يهٛبس نٛشح نذػى .8102% يغ َٓبٚخ 82اإللشاع ثبنهٛشح ئنٗ انٕدائغ ثبنهٛشح دزٗ 

لشٔع اإلسكبٌ نًذح سُخ، ئال أٌ انسإال "انز٘ ال ثذ نهًظبسف أٌ رسأنّ يٍ ٚؼًٍ نٓب اسزًشاس انذٔنخ فٙ رٕفٛش ْزِ انًجبنغ، خظٕطبً 

ب اسزغشة ٔصٚش انًبل ػهٗ دسٍ خهٛم ْزا انزسبؤل، ئكزفٗ ثبنمٕل ٔفًٛ."سُخ؟ 81ارا اخزَب فٙ االػزجبس اٌ يذح انمشٔع سزكٌٕ ألهّ نفزشح 

نـ"انُٓبس" أٌ ْزا انزخٕف نٛس فٙ يذهّ، ئر ؽٕال األػٕاو انًبػٛخ كبَذ رذظم انًإسسخ انؼبيخ نالسكبٌ ػهٗ انذػى، ٔانسإال: "يٍ كبٌ 

نى ٚشأ ئثبسح ْزا انًٕػٕع، ثم سدت ثمشاس ٔنكٍ سئٛس جًؼٛخ يظبسف نجُبٌ جٕصف ؽشثّٛ ."ٚؼًٍ دظٕنٓب ػهٗ انذػى فٙ انسبثك؟

يجهس انُٕاة، يؼزجشاً أَّ "خطٕح ئٚجبثٛخ فٙ يسٛشح ؽٕٚهخ ٚجت أٌ رجذأ ثٕػغ خطخ سكُٛخ يزكبيهخ رشسى اؽشْب انذٔنخ ثبنزؼبٌٔ يغ 

نسكُٛخ انزٙ ٚجت أٌ انجٓبد انًؼُٛخ ثبنزًٕٚم ٔانذػى. كزنك ٚهضيّ رذظٍٛ خظٕطبً ٔاَّ ٚجت أٌ ٚكٌٕ يٍ ػًٍ سؤٚخ شبيهخ نهخطخ ا

 ."رمشسْب انذكٕيخ فٙ ألشة فشطخ

أنف أسشح نجُبَٛخ يٍ رٔ٘ انذخم انًزٕسؾ ٔانًذذٔد أفبدد يٍ انمشٔع انسكُٛخ انُبرجخ يٍ رؼبٌٔ انًظبسف ٔيظشف نجُبٌ خالل  132

زا انٓبجس فٙ يذهّ. خظٕطب ٔأٌ نزخٕف، ئال أٌ ثٕ ػبطٙ اػزجش أٌ "ْٔارا كبٌ ٔصٚش انًبل نى ٚزٕلف ػُذ ْزا .انؼمذٍٚ انًبػٍَٛٛ

انًظبسف نٍ رذخم فٙ ْزِ انؼًهٛخ كًب ْٕ انذبل نهًٕاؽٍ انز٘ نٍ ٚخبؽش ثبنذخٕل فٙ ْزِ انؼًهٛخ، فٙ ظم ػذو ٔجٕد اسزمشاس ألسؼبس 

ً  2انفٕائذ"، يشٛشا ئنٗ أٌ ثًخ َٕاثبً الزشدٕا أٌ ٚكٌٕ انذػى نًذح   82ألٌ انمشٔع يذرٓب  أػٕاو "ٔنكٍ ثشأٚٙ انسُٕاد انخًس نٍ رجذ٘ َفؼب

يٍ ."ػبيبً، ٔربنٛبً ػهُٛب رأيٍٛ انذػى ػهٗ انفزشح كهٓب. نزا كبٌ يٍ االفؼم اٚجبد رظٕس نهذم ٔثؼذْب َذخم فٙ رفبطٛم انكهفخ 01ػبيبً أٔ 

ٕ ٚزى دسى انًؼشٔف أٌ ثًخ يسزذمبد سبثمخ نهًظبسف يٍ يإسسخ االسكبٌ، ٔٚزخٕف انجؼغ يٍ أٌ ٚكٌٕ ْزا انمشاس يهغٕيبً ػهٗ َذ

يهٛبس نٛشح. ئال أٌ ؽشثّٛ دسى االيش ثزأكٛذِ أٌ "ال ػاللخ نهًسزذمبد انؼبئذح نهًظبسف ثزيخ  011يسزذمبد انًظبسف يٍ يجهغ انـ 

آالف لشع سكُٙ  2"االسكبٌ" ثبػزًبداد انذػى انًمشسح يٍ يجهس انُٕاة نهزسهٛف اإلسكبَٙ الٌ الشاس ْزا انًجهغ كبٌ نذػى انفٕائذ نـ 

سٛزى يُذٓى انٗ يمزشػٍٛ جذد، ٔنى ٚهذع انمبٌَٕ رسذٚذ ا٘ يسزذمبد اخشٖ". ْٔزا االيش أكذِ ٔصٚش انشإٌٔ االجزًبػٛخ ثٛبس ثٕ  جذٚذ

ػبطٙ، ٔنكُّ أشبس انٗ أٌ انًشكهخ ْٙ "أَّ ارا دخهُب فٙ انذٍٚ انزشاكًٙ، فاٌ ْزا انًجهغ نٍ ٚكفٙ". ٔنكٍ ٔػغ انًجهغ فٙ دسبة 

ثًخ يسأنخ ."ٌ فٓزا أيش جٛذ ثشأّٚ، "ئرا رٕطهُب انٗ دم كبٌ ثّ ٔارا نى َزٕطم فاٌ انًجهغ سٛؼبد انٗ خضُٚخ انذٔنخانًإسسخ انؼبيخ نالسكب

يًٓخ رزؼهك ثزذذٚذ يظشف نجُبٌ سمفبً نهزسهٛف ثبنهٛشح. ففٙ انهمبء انشٓش٘ األخٛش ثٍٛ دبكى يظشف نجُبٌ ٔانًظبسف، نى ٚزجبٔة االٔل 

% يٍ انٕدائغ، 82انز٘ ٚذذّد سمفبً نهزسهٛف ثبنهٛشح ثًؼذل  210شٔع يإسسخ االسكبٌ يٍ يمزؼٛبد انزؼًٛى يغ يطهت انجًؼٛخ اسزثُبء ل

فكٛف سززظشف انًظبسف انًٕلؼخ يغ "االسكبٌ" دٛبل ْزا االيش خظٕطبً ارا كبٌ ثؼؼٓب لذ ثهغ ْزا انسمف؟. ٚإكذ ؽشثّٛ أٌ 

ظشف نجُبٌ نجٓخ طبفٙ انزسهٛفبد انًًُٕدخ ثبنهٛشح ئنٗ انمطبع انخبّص كُسجخ "انًظبسف رؼًم جبْذح ػهٗ انزمّٛذ ثبنسمف انز٘ ٔػؼّ ي

. ػهًبً أٌ يؼظى انًظبسف رجبٔصد ْزا انسمف انز٘ نى ٚكٍ 8102% يغ َٓبٚخ 82يٍ ٔدائغ انضثبئٍ ثبنهٛشح، ٔانز٘ ٚجت أاّل ٚزجبٔص انـ 

هّت يٍ انًظبسف انؼًم ػهٗ خّطٍٛ: خفغ رسهٛفبرٓب ثبنهٛشح انهجُبَٛخ يٕجٕد أطالً لجم انشٓش انًبػٙ. ٔانسؼٙ انٗ انزمّٛذ ثٓزا انسمف ٚزط

دزٗ اٌٜ، ال آنٛخ ٔاػذخ دٛبل َسجخ انفٕائذ انزٙ سزؼزًذ. ٔاالجزًبع انز٘ جًغ ثٕ ػبطٙ ٔسئٛس ."ٔانؼًم ػهٗ صٚبدح ٔدائؼٓب ثٓزِ انؼًهخ

ًٚكٍ اٚجبد دهٕل ٚزى دسسٓب يٍ انزمٍُٛٛ فٙ انًظبسف"، ٔفك يب  جًؼٛخ انًظبسف نى ٚذخم فٙ رفبطٛم االسلبو، ٔنكُّ رى انزٕافك ػهٗ أَّ

أكذ ثٕ ػبطٙ نـ "انُٓبس" انز٘ دػب اٚؼبً انٗ ػشٔسح اسزشبسح انذبكى سٚبع ساليخ ثبنمشاساد انزٙ ًٚكٍ أٌ رزخز خظٕطبً ٔاٌ يظشف 

لجم ٔػغ آنٛخ انزًٕٚم ٔانذػى ٔيظبدسًْب. ْزِ انُسجخ ٔٚإكذ ؽشثّٛ أَّ "ال ًٚكٍ رذذٚذ َسجخ انفبئذح ."نجُبٌ ٔػغ سمفبً ناللشاع ثبنهٛشح

رؼزًذ ػهٗ يإششاد يبنٛخ يزذشكخ ْٔٙ خبػؼخ نكٛفٛخ انزًٕٚم ٔيظبدسِ ٔكهفزّ ػهٗ ػٕء انذساسخ انزٙ سزُجضْب انذكٕيخ ٔانزٙ ػهٗ 

 ."أثشْب ٚجش٘ رذذٚذ َسجخ انفبئذح ٔؽشٚمخ ادزسبثٓب

  معدالث الفوائد إلى تصاعد

رًٕص  - 8107ظبءاد يظشف نجُبٌ، أخزد يؼذاّلد انفٕائذ فٙ سٕلَٙ انهٛشح ٔانذٔالس يُذٗ رظبػذٚبً خالل فزشح رًٕص اسزُبدا انٗ اد

 .% فٙ يب ٚخّض سٕق انذٔالس49,2% ئنٗ 4912% فٙ يب ٚخّض سٕق انهٛشح ٔيٍ 7927% ئنٗ 2924يٍ  8102


